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Γενικές Έννοιες Ψηφιακών 
Αντικειµένων

Επισκόπηση Θεµάτων

• Ψηφιακή αποθήκευση και αναπαράσταση

• Ψηφιακά αντίγραφα

• Αναλυτική ή δοµική αναπαράσταση

• Ψηφιακό περιεχόµενο

• Τεκµήριο – πόρος – αντικείµενο

• Περιεχόµενο – είδη και µέσο

Συµβατική ή Ψηφιακή Αποθήκευση

• Συµβατικό ≡ µη ψηφιακό – συχνά αναλογικό

• Τα φυσικά αντικείµενα δεν είναι ψηφιακά

• Το ψηφιακά αντικείµενα είναι πιο δύσκολα 
«αναγνώσιµα» από ανθρώπους: θέλουν ειδικές 
συσκευές ανάγνωσης, γνώση του τρόπου 
ερµηνείας της αναπαράστασης, εξαρτώνται από 
την τεχνολογία, …

Παραδείγµατα Αποθήκευσης

• Παραδείγµατα συµβατικής αποθήκευσης
– Χαρτί, βιντεοκασέτα, κασέτα µουσικής, βινύλιο

• Παραδείγµατα ψηφιακής αποθήκευσης
– ∆ισκέτα, CD (ακόµα και µουσικής), µνήµη

• Παραδείγµατα αποθήκευσης – στο ίδιο µέσο
– Μια ταινία – είναι συµβατική ή ψηφιακή;

∆ιαφορά Συµβατικής –Ψηφιακής 
Αναπαράστασης

• Η συµβατική είναι µια αδιάκοπη διαδοχή τιµών
– Με συνεχές φάσµα τιµών, πιθανότατα πολυδιάστατες

• Η ψηφιακή είναι µια αλληλουχία τιµών
– Με διακριτές τιµές (όπως οι ακέραιοι), ανά διάσταση

• Η ψηφιακή αναπαράσταση είναι αλλοιωµένη 
φυσική αναπαράσταση, σε βαθµό ανάλογο µε 
– τη συχνότητα δειγµατοληψίας (σε κάποια διάσταση)
– και το βήµα των τιµών (στις άλλες διαστάσεις)
– Αυτά αντιστοιχούν σε ψηφιοποίηση ήχου (χρόνος, 
συχνότητα, ένταση, …), εικόνας (µέγεθος, RGB), …

Παράδειγµα Ψηφιοποίησης

Κατά την ψηφιοποίηση, διαφέρει η συχνότητα
δειγµατοληψίας και το βήµα των τιµών

Ψηφιακές τιµές
Συµβατικές τιµές
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Ψηφιοποίηση και Συχνότητα 
∆ειγµατοληψίας

• Η συχνότητα (και άρα ο χρόνος, ή το διάστηµα, ή 
…) δειγµατοληψίας πρέπει να εξαρτάται από τη 
συχνότητα µεταβολής των δεδοµένων.
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Συνεχές Αναλογικό Σήµα, 
Ψηφιοποιηµένο σε 2233 τιµέςτιµές

• Οι τιµές απεικόνισης 
(και η διαφορά – το βήµα 
τους) πρέπει να 
εξαρτώνται από τη 
διακριτική (και 
αποθηκευτική) µας 
ικανότητα
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Πλεονεκτήµατα Ψηφιακής 
Αναπαράστασης

Η ψηφιακή αναπαράσταση προσφέρει περαιτέρω
• Αναπαράσταση ή ανάγνωση µε ακρίβεια

– Ακόµα και µε εξοπλισµό «φυσιολογικής» ακρίβειας
– Χωρίς φυσικούς περιορισµούς, από οσοδήποτε µακριά

• Αναπαραγωγή χωρίς επιπρόσθετη παραµόρφωση
– Εύκολα: εξοπλισµός, διαδικασία, µέσο αναπαραγωγής
– Είναι τέλειο αντίγραφο, καταλληλότερο για διατήρηση

• Σύγκριση – ταυτοποίηση αντιγράφων/αντιτύπων
– Επιβεβαίωση: π.χ. (7, 15, 3, 28, 12, sum=65)

Αντίγραφο Αντικειµένου

• Στον συµβατικό κόσµο δεν υπάρχουν ακριβή αντίγραφα
– Όλα είναι διαφορετικά µεταξύ τους (π.χ. φωτεινότητα)

– Ακόµα και αν οπτικά δεν βλέπουµε τη διαφορά

• Στον ψηφιακό κόσµο δεν υπάρχουν αντίγραφα
– Υπάρχουν πολλά πρωτότυπα (ακριβώς ίδια)

– Άρα η φυσική ιδιοκτησία τους έχει µειωµένη αξία
• ∆ηµιουργεί επιτακτικότερη ανάγκη για προστασία της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας – Copyright

• ∆οµική: περιγράφει ένα τρόπο δηµιουργίας της 
πληροφορίας – γλώσσα περιγραφής
– Π.χ. κύκλος(…), γραµµή(…), κείµενο(…),  …
– Σε µορφότυπα όπως EPS, MIDI, διάφορα πολυµέσα

• Αναλυτική: περιγράφει επακριβώς την 
εµφάνιση της πληροφορία (σε κάποια ανάλυση)
– Π.χ. µε bitmapsτιµών
– Σε µορφότυπα όπως TIFF, WAV, MPG
– Προέρχεται από ψηφιοποίηση ή
– Παράγεται από δοµική αναπαράσταση (µετατρέπεται 
µε ανάλυση …), για να γίνει φυσική απεικόνιση

∆οµική ή Αναλυτική Αναπαράσταση
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Περιορισµοί

Ψηφιακού Aντικειµένου

Το ψηφιακό αντικείµενο εξαρτάται από

• Υπολογιστικό περιβάλλον
– Unix, Windows, Mac, PDA, MP3-player

• Πρότυπα αναπαράστασης ή ιδιοκτησιακές εφαρµογές
– .doc, .xls, .pdf, MS Internet Explorer, Netscape

• Το φυσικό µέσο αποθήκευσης
– ∆ισκέτες, σκληροί δίσκοι, ταινίες, CD, DVD

– Πιθανά σφάλµατα στην ανάκτησή των ψηφιακών αντικειµένων 
από το φυσικό µέσο µπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις
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Ψηφιακό Περιεχόµενο

(Ψηφιακή) Πληροφορία 
(επεξεργασµένη ή µη) 
σε οποιοδήποτε 
υπολογιστικό σύστηµα 
ή διαδικτυακή 
πλατφόρµα (από τον 
Ιστό µέχρι τις 
ασύρµατες ή κινητές 
συσκευές και το βίντεο 
ευρείας ζώνη)

Παρανοήσεις για Ψηφιακό 
Περιεχόµενο

• Το Ψηφιακό Περιεχόµενο είναι πάντα καλύτερο;
• Ανάλογα µε τους στόχους µας:

– Έχει χρήσιµες ιδιότητες:
– Εύκολη αντιγραφή, µε σταθερή ποιότητα
– Εύκολη επεξεργασία από µηχανές
– Αλλά είναι πιο δύσκολα «αναγνώσιµο» από ανθρώπους
– Θέλει ειδικές συσκευές ανάγνωσης, γνώση του τρόπου 
ερµηνείας του, εξαρτάται από την τεχνολογία, …

– Πιθανά σφάλµατα στην ανάκτησή του από το φυσικό 
µέσο µπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις

Γιατί «Ψηφιακά Βιβλία»;

Και κάθε είδους ψηφιακή πληροφορία

• Κείµενο

• Εικόνες, κινούµενες εικόνες

• Ήχος – µουσική

• Βίντεο

• Προγράµµατα υπολογιστών (λογισµικό)

• Πολυµέσα, ιστοσελίδες, …, συνδυασµοί

Πως θα είναι τα «ψηφιακά άπαντα του Καβάφη»;

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Είναι κάθε βιβλίο που µπορεί να φορτωθεί και 
διαβαστεί µε υπολογιστή ή εξειδικευµένο µηχάνηµα

Η Ψηφιακή 
Βιβλιοθήκη δεν 
έχει (συνήθως) 
ηλεκτρονικά 
βιβλία, αλλά 
ηλεκτρονική 
πληροφορία

Τι είναι Ψηφιακό «Τεκµήριο»

• Ηλεκτρονική έκδοση ενός εντύπου

• Οποιοσδήποτε «πόρος» σε ψηφιακή µορφή
– Γεννηµένο ψηφιακά

– Ψηφιοποιηµένο από συµβατικό πρωτότυπο

– Και µεταδίδεται ηλεκτρονικά …

• ∆εν είναι συµβατικό αντικείµενο
– ∆εν υπόκειται στους φυσικούς περιορισµούς του

– ∆εν έχει ψηφιακή υπόσταση, αλλά bitsκαι bytes

Βασικές Έννοιες –Αντικείµενα

Από το γενικότερο προς το ειδικότερο
• (Πληροφοριακό) Αντικείµενο

– Με «οτιδήποτε» (µαύρο κουτί) ιδιότητες συµπεριφοράς

• (Πληροφοριακός) Πόρος

– Χρήσιµο, αναζητήσιµο και προσδιορίσιµο αντικείµενο

• (Πληροφοριακό) Τεκµήριο
– Μεταφέρει πληροφορία: ήχος, βίντεο, τεκµήριο

• Κείµενο

– Πρωταρχικά λέξεις για ανάγνωση (στατική µορφή)

• ∆ιαχωρίζονται από τον τρόπο «χρήσης»
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Πόρος (Resource) –κατά RFC 2396

• A resource can be anything that has identity. Familiar 
examples include an electronic document, an image, a 
service (e.g., "today's weather report for Los Angeles"), 
and a collection of other resources. Not all resources are 
network "retrievable"; e.g., human beings, corporations, 
and bound books in a library can also be considered 
resources. The resource is the conceptual mapping to an 
entity or set of entities, not necessarily the entity which 
corresponds to that mapping at any particular instance in 
time. Thus, a resource can remain constant even when its 
content---the entities to which it currently corresponds---
changes over time, provided that the conceptual mapping is 
not changed in the process.

Ο Πόρος (Resource) –Περιληπτικά

• Ένας πόρος προσδιορίζεται µε ένα URI
– URI = Uniform Resource Identification
– [απόλυτο-URI | σχετικό-URI] [“#” id- αποσπάσµατος]
– URL = Uniform Resource Location ⊆ URI

• Ο πόρος είναι διαφορετικός από τις οντότητες που 
προσδιορίζονται σε κάποια συγκεκριµένη στιγµή
– Π.χ. το σηµερινό τοπικό δελτίο καιρού

• Ο πόρος που προσδιορίζεται από ένα URI µπορεί 
να είναι αφηρηµένος
– Π.χ. µη αναζητήσιµος δικτυακά (όπως ένας άνθρωπος)

Οι Ψηφιακοί Πόροι Μπορεί να
Είναι –Περιέχουν …

• Απλές, οικείες οντότητες

• Περίπλοκα, σύνθετα, δυναµικά αντικείµενα

Ψηφιακός Πόρος – «Ηλεκτρονικό» 
∆ηµοσίευµα

Οτιδήποτε προσφέρει πληροφορία στον ψηφιακό κόσµο
• Αντικείµενα µε ψηφιακή «υπόσταση»

– Αρχεία διαφόρων µορφών
– Εφαρµογές λογισµικού

• Ψηφιακές υπηρεσίες
Είδη ηλεκτρονικών δηµοσιευµάτων (αντικειµένων – πόρων):
• Μορφοποιηµένα (σταθερά) – π.χ. σελίδες βιβλίων, εικόνες
• Μορφοποιήσιµα (µεταβλητά) – π.χ. αρχεία επεξεργαστή 

κειµένου, πίνακες αριθµητικών δεδοµένων
• ∆υναµικά, δηµιουργούµενα κατά την ανάκτηση τους (από 

προγράµµατα)

Μέσο Αντικειµένου και Βιβλιοθήκη

• Έντυπο

– Σε χαρτί απαραίτητα, π.χ. «βιβλίο»

• Συµβατικό (ή Παραδοσιακό)
– Σε χαρτί ή άλλο µέσο που έχει φυσική υπόσταση

• Ψηφιακό (ή Ηλεκτρονικό)
– Που διακινείται ηλεκτρονικά

• Π.χ. το «CDROM»τι είναι;

• Αντίστοιχα Βιβλιοθήκες συµβατικές, ψηφιακές …
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Ορισµός και Σηµασία των 
Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

Επισκόπηση Θεµάτων

• Ψηφιακό περιεχόµενο σήµερα

• Τι είναι «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη»

• Εφαρµογές Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

• Οργάνωση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

• Συστατικά Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

• Ψηφιακό τεκµήριο

• Παραδείγµατα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

• Προκλήσεις Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

Καθηµερινή Πρόσβαση στο 
Ψηφιακό Περιεχόµενο

• Με σταθερές ή φορητές συσκευές

• Με ενσύρµατη ή ασύρµατη σύνδεση

Με Απλές Γνώριµες ∆ιεπαφές

Buttons

File browser

Pulldown menu

Windows
Shortcuts

Η Νέα ∆ιάσταση των Τεχνολογικών 
Επενδύσεων

Οικονοµικός Ταχυδρόµος, Τεύχος 52 (5238), 28 ∆εκεµβρίου 2002

... που θα συµβάλουν στην κατανόηση από τις 
επιχειρήσεις του πραγµατικού νοήµατος της 
χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών, που δεν είναι 
τίποτ' άλλο παρά η αποτελεσµατική υποβοήθηση 
της διαχείρισης της γνώσης και της οργάνωσης 
της δηµιουργικής εργασίας.

Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης
Αν. Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ

Εξάπλωση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

• Με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των 
πολυµέσων, δηµιουργούνται ψηφιακές 
βιβλιοθήκες εικόνων, ήχου και βίντεο. Μπορούµε 
ακόµα να δούµε σαν βιβλιοθήκες τις συλλογές 
που είναι αποθηκευµένες σε βάσεις δεδοµένων, 
βάσεις γνώσεως, βάσεις κειµένων ή στο WWW

• Την ίδια ώρα, ένα συνεχώς αυξανόµενο ποσοστό 
του προϋπολογισµού των βιβλιοθηκών 
αφιερώνεται σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, είτε 
αυτές είναι CD-ROMs, οnlineκατάλογοι κοινής 
πρόσβασης ή οnlineβάσεις δεδοµένων
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Ρυθµός Υιοθέτησης της Τεχνολογίας

Source: Dataquest
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Μεγαλύτερες Κατηγορίες Αγορών 
στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο

� Βιβλία και Πληροφορία (9.2 εκ. χρήστες)

� CD's και Videos(7.2 εκ. χρήστες)

� Υπολογιστές (5.4 εκ. χρήστες)

� Ρουχισµός (4.5 εκ. χρήστες)

� Λογισµικό (4.0 εκ. χρήστες)

Από πάνω από 28 εκατοµµύρια αγορές µέσα στο 1999
CommerceNet/Nielsen Media Research (1999)

Οικονοµική Σηµασία

• Κατάσταση 2001:
– 4.000.000 εργαζόµενοι

– 412 B Euro, 5% του ΑΕΠ της EU.

• Ρυθµός αύξησης:
– Ως και 20% κάθε χρόνο

– 1.000.000 νέοι εργαζόµενοι για 2002 – 2005!

• Το περιεχόµενο παίζει σηµαντικό ρόλο!

Τι είναι «Βιβλιοθήκη»

• Τι είναι «Βιβλιοθήκη»
– Χώρος συγκέντρωσης, φύλαξης, διατήρησης, 

περιφρούρησης, οργάνωσης και διάθεσης της 
πληροφορίας.

• Τι είναι «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη»
– Συγκέντρωση (ή εξασφάλιση πρόσβασης) πληροφορίας 

(περιεχόµενο)
– Σε ψηφιακά µέσα
– Οργανωµένο για εύκολη πρόσβαση
– ∆εν είναι η «Αυτοµατοποιηµένη βιβλιοθήκη»

Τι είναι «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη»

• Οι πηγές πληροφοριών που µπορούν να προσπελαστούν 
µέσω του ∆ιαδικτύου αποτελούν συστατικά µιας 
ψηφιακής βιβλιοθήκης.  Αυτές περιλαµβάνουν βιβλία, 
περιοδικά, εφηµερίδες, καταλόγους τηλεφώνων, ηχητικές 
και µουσικές εγγραφές, εικόνες, βίντεοκλιπ, επιστηµονικά 
δεδοµένα και προσωπικές πληροφοριακές υπηρεσίες όπως 
κάποιες αναφορές σχετικά µε τα αποθέµατα µιας 
επιχείρησης.  Αυτές οι πληροφοριακές πηγές, όταν 
συνδεθούν ηλεκτρονικά µέσω ενός δικτύου, αναπαριστούν 
σηµαντικούς συντελεστές µιας αναδυόµενης, διεθνώς 
προσβάσιµης ψηφιακής βιβλιοθήκης.
– Digital Library Initiative

Τι είναι «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη»

• Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι ένα κατανεµηµένο 
τεχνολογικό περιβάλλον που ελαττώνει δυναµικά 
τα εµπόδια της δηµιουργίας, διανοµής, 
διαχείρισης, αποθήκευσης, ολοκλήρωσης και 
επαναχρησιµοποίησης των πληροφοριών από 
ιδιώτες ή οµάδες ερευνητών
– Source Book on Digital Libraries, Edward A. Fox
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Τι είναι «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη»

• Οι ερευνητές των οποίων ο τοµέας δραστηριότητας τους 
είναι οι βάσεις δεδοµένων ή η ανάκτηση πληροφοριών, 
βλέπουν τις ψηφιακές βιβλιοθήκες ως ένα σύνολο 
ενοποιηµένων βάσεων δεδοµένων

• Οι ασχολούµενοι µε βιβλιοθήκες, βλέπουν τις ψηφιακές 
βιβλιοθήκες ως την συνεχής τάση προς την 
αυτοµατοποίηση και εξέλιξη των φυσικών βιβλιοθηκών. 
Παροτρύνονται νέες πληροφοριακές πηγές, νέοι τρόποι 
απόκτησης γνώσης, νέοι µέθοδοι αποθήκευσης και 
ασφάλειας των πληροφοριών και νέες προοπτικές στην 
ταξινόµηση και οργάνωση των καταλόγων της 
βιβλιοθήκης
– "Digital Libraries: Issues and Architectures", Peter J. Nόrnberg, 

Digital Libraries Conference 1995

Τι είναι «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη»

• Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ασχολούνται µε τη 
δηµιουργία και τη διαχείριση πληροφοριακών 
πόρων, τη µεταφορά πληροφορίας ανάµεσα σε 
καθολικά δίκτυα και την αποτελεσµατική χρήση
αυτής της πληροφορίας από ένα µεγάλο εύρος 
χρηστών

– International Journal on Digital Libraries, 1997

Τι είναι «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη»

"... Ένα διαχειριζόµενο περιβάλλον πολυµεσικού
υλικού σε ψηφιακή µορφή, σχεδιασµένο χάριν των 
χρηστών του, δοµηµένο έτσι ώστε να διευκολύνει την 
πρόσβαση στα περιεχόµενά του, και εφοδιασµένο µε 
βοηθήµατα για την πλοήγηση του παγκόσµιου δικτύου 
... µε  χρήστες και  υλικό πλήρως κατανεµηµένα, αλλά 
διαχειριζόµενα σαν ένα συνεκτικό σύνολο."

--Collier, Mel International Symposium on Research,
Development, and Practice in Digital Libraries 1997

Τι είναι «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη»

«...η έννοια της "ψηφιακής βιβλιοθήκης" δεν 
ισοδυναµεί απλά µε µια ψηφιοποιηµένη συλλογή µε 
εργαλεία διαχείρισης πληροφορίας. Αφορά µάλλον ένα
περιβάλλον το οποίο ενώνει συλλογές, υπηρεσίες και  
ανθρώπους για την υποστήριξη ολόκληρου του κύκλου 
ζωής της δηµιουργίας, διάχυσης, χρήσης και 
διατήρησης δεδοµένων, πληροφορίας και γνώσης.»

Santa Fe planning workshop on distributed knowledge work 
environments, Digital Library Initiative (DLI), March 1997

Τι είναι «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη»

• ”...the concept of a "digital library" is not merely 
equivalent to a digitized collection with 
information management tools. It is rather an 
environment to bring together collections, 
services, and people in support of the full life 
cycle of creation, dissemination, use, and 
preservation of data, information, and 
knowledge.”

Santa Fe planning workshop on distributed knowledge work 
environments, Digital Library Initiative (DLI), March 1997

Τι είναι «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη»

• Digital Libraries are organized collections of 
digital information.  They combine the structure 
and gathering of information, which libraries and 
archives have already done, with the digital 
representation that computers have made possible

− Lesk, 1997
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Τι είναι «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη»

• Digital Libraries are organizations that provide 
resources, including the specialized staff, to select, 
structure, offer intellectual access to, interpret, 
distribute, preserve the integrity of, and ensure the 
persistence over time of collections of digital 
works so that they are readily and economically 
available for use by a defined community or set of 
communities

− DLF, 1999

Τι είναι «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη»

1. Digital Libraries are a set of electronic resources and 
associated technical capabilities for creating, searching, 
and using information. … that are an extension and 
enhancement of information storage and retrieval 
systems that manipulate digital data in any medium … 
The content of digital libraries includes data, [and] 
metadata …

2. Digital Libraries are constructed, collected, and 
organized, by (and for) a community of users, and their 
functional capabilities support the information needs and 
uses of that community

− Borgman, 1999

Τι είναι «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη»

• Σύµπλοκο υπολογιστικών συστηµάτων, λογισµικού και 
δικτυώσεων 

• που διαχειρίζεται ψηφιοποιηµένες πληροφορίες 
διαφορετικής προέλευσης, περιεχοµένου, µορφοτύπου και 
δυνατοτήτων περαιτέρω επεξεργασίας.

• Παρέχει µε ολοκληρωµένο τρόπο, στο χρήστη 

• δυνατότητες πρόσβασης, αναζήτησης παρουσίασης και 
αξιοποίησης πληροφοριών 

• από διασυνδεδεµένα υποσυστήµατα εγκατεστηµένα σε 
διαφορετικούς γεωγραφικούς τόπους

Τι είναι «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη»

• ένα σύνολο υπηρεσιών το οποίο αναφέρεται στην 
πρόσκτηση, αποθήκευση, πρόσβαση και 
διακίνηση πληροφορίας και υλικού το οποίο είναι 
σε ψηφιακή µορφή

Τι είναι «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη»

• Συλλογή εγγράφων οργανωµένων σε ηλεκτρονική 
µορφή, διαθέσιµα στο ∆ιαδίκτυο ή σε CDROM

∆ιαδίκτυο CDROM
Παροδική(?) διαθεσιµότητα Συνεχής διαθεσιµότητα

Χαµηλή(?) ταχύτητα Υψηλή ταχύτητα

Καθηµερινή ανανέωση Αδύνατη ανανέωση

Απεριόριστη χωρητικότητα Μικρή χωρητικότητα

Αµελητέο κόστος Κόστος (κυρίως) διανοµής

Ορισµοί Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
• Υπάρχουν πολλοί ορισµοί για την ψηφιακή βιβλιοθήκη, 

κανείς δεν δίνει την απόλυτη έννοια του όρου, ούτε όµως
αναιρεί άλλους. Τελικά, ο σωστός ορισµός της ψηφιακής
βιβλιοθήκης είναι συνδυασµός όλων αυτών των απόψεων

Υπάρχουν πολλές σχετικές δραστηριότητες, όπως:
• Βάση δεδοµένων µε πολυµέσα

• Περιβάλλον ανάκτησης πληροφοριών

• Online αποθετήρια πληροφοριών

• Ηλεκτρονικό σύστηµα βιβλιοθήκης

• Σύστηµα επεξεργασίας κειµένων και πολυµέσων

• Ο Παγκόσµιος Ιστός (WWW)
• ∆ιασυνδεόµενες Πληροφοριακές Υπηρεσίες

Τι είναι και τι 
δεν είναι σε 
καθένα από 
αυτά;
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Τι είναι οι «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες»

• Είναι Βάσεις ∆εδοµένων που
– Έχουν ψηφιακά αντικείµενα

– Είναι περισσότερο κατανεµηµένες

– Έχουν περισσότερη ανοµοιογένεια

– Έχουν λιγότερες δυνατότητες αναζήτησης

– Έχουν λιγότερες ενηµερώσεις

Τι είναι οι «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες»

• Είναι µηχανές αναζήτησης που
– Έχουν επίσηµη διαδικασία καταχώρησης

– Έχουν έλεγχο ποιότητας στις προσκτήσεις

– ∆εν περιέχουν παραπλανητικά µεταδεδοµένα

• Όπως και το http://www.google.com

– Είναι λιγότερο κατανεµηµένες

– Έχουν περισσότερα µεταδεδοµένα

Οµοιότητες ∆ιαδικασιών και Αρχιτεκτονικής

Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ιστού
Αντιστοίχιση κύριων σηµείων:
• Πόροι (αντικείµενα): Αρχεία, CGI, MIME-Types
• Αναγνωριστικά – ονοµατολογία: URLs
• Υπηρεσίες πόρων: εξυπηρετητές HTTP
• Ανακάλυψη πόρων: web crawlers,Ιστός 
• Συλλογές: ιστότοποι, αυτοσχεδιασµοί
• Πολιτικές / κανόνες (περιορισµών) πρόσβασης:

Λίστες ελέγχου πρόσβασης, συνθηµατικές λέξεις, 
αυτοσχεδιασµοί

Ο Ιστός δεν είναι Ψηφιακή 
Βιβλιοθήκη

• Η πληροφορία στον Ιστό
– ∆εν είναι (αρκετά) δοµηµένη

– Έχει απλοϊκή διεπαφή (µηχανές αναζήτησης)
– Είναι δύσκολο να ανακτηθεί (πλήρως)
– Είναι παροδική
– ∆εν έχει διαδικασία πρόσκτησης
– Και συχνά είναι παραπλανητική

• The Italian Republic of West Cyprus
– http://www.turcoman.btinternet.co.uk/italian-republic-west-cyprus.htm

• Αλλά συχνά µια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη είναι προσπελάσιµη 
από τον Ιστό

Ανάµεσα σε Ιστό και Β∆

∆όµηση δεδοµένων

Γνώση 
Χρηστών & 
∆ιαδικασιών

Ιστός

Β∆

Ψηφιακές 
Βιβλιοθήκες

Γιατί «Ψηφιακές» Βιβλιοθήκες

• Για µεγάλη ποσότητα πληροφοριών
– Που δεν µπορεί να περιέχεται σε ένα σύστηµα

• Για άµεση (και αποµονωµένη) πρόσβαση
– Σε κατανεµηµένη ή µη πληροφορία

• Για µείωση κόστους
– Έκδοσης, πρόσβασης, ενηµέρωσης και διατήρησης, …

• Για νέα λειτουργικότητα
– Ενσωµάτωση νέων (και µελλοντικών) µορφοτύπων
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Στόχοι Μετατροπής Βιβλιοθήκης σε 
Ψηφιακή

• Εντατικοποίηση χρήσης «υλικού - προσβάσεων»
• Βελτιστοποίηση δαπάνης για υλικό - πρόσβαση 
• Ταχεία απορρόφηση τεχνολογίας (προσωπικό -

χρήστες)
• Εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων, σε

– Τεχνολογική υποδοµή (CD-ROM - INTERNET)
– Πηγές (εκδότες - ενδιάµεσοι)
– Υλικό φορέα (έντυποι - ηλεκτρονικοί τίτλοι)
– Προέλευση υλικού (εθνική - διεθνής παραγωγή)

Η Υβριδική Βιβλιοθήκη:
καθ’ οδόν προς την Ψηφιακή

• Το ενδιάµεσο βήµα ανάµεσα στην  συµβατική και 
την ψηφιακή, όπου οι ηλεκτρονικές και οι έντυπες 
πηγές χρησιµοποιούνται παράλληλα

• «Σχεδιασµένη να συνενώσει ποικίλες τεχνολογίες 
από διαφορετικές πηγές στο καθηµερινό 
περιβάλλον λειτουργίας µιας βιβλιοθήκης»

Πεδία Εφαρµογής Ψηφιακών 
Βιβλιοθηκών

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη µπορεί να σχετίζεται: …
• Αρχεία

• Βιβλιοθήκες

• Μουσεία

• Αποθήκες

• Προϊόντα καταστηµάτων
• Εµπόριο, επιχειρήσεις
• Κρατικές υπηρεσίες
• Εκπαίδευση εξ αποστάσεως
• Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης

Σχεδιασµός Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

ΠεριεχόµενοΠεριεχόµενο

∆ιαχείριση∆ιαχείριση

Χρήση

Εφαρµογές
και Απήχηση

Περιεχόµενο –Υποδοµή (ΨΒ)

Πολιτικές

Επιθεώρηση / Έγκριση

Ηµερίδες / Εκπαίδευση

ΨΒ

ΨΒ

∆ηµιουργία Τοπικής Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκης

Νοµική, Οικονοµική, Κοινωνική 
Οργάνωση

• Η ψηφιακή βιβλιοθήκη σχετίζεται µε µια πολύ 
µεγαλύτερη νοµική, οικονοµική, κοινωνική 
οργάνωση.

• Η νοµική διάσταση έγκειται στην κωδικοποίηση 
της δυναµικής εξέλιξης της ευρύτερης 
οικονοµικής και κοινωνικής οργάνωσης. Οι 
σχετικές περιοχές της νοµικής περιλαµβάνουν τα 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, απόδοσης 
και άλλων θεµάτων όπως κυριότητα, δυσφήµιση, 
δίκαιο επικοινωνιών και διεθνές δίκαιο 
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Παραδείγµατα Ψηφιακών 
Βιβλιοθηκών

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Παράδειγµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 
µε Περιοδικά

Από το ΕΚΤ, µε χρήση ΑΒΕΚΤ / Z39.50

• Υποστηρίζει αναζήτηση
– Με διάφορα κριτήρια

• ∆ίνει πρόσβαση στα περιεχόµενα
– Με τρόπο που εξαρτάται από τα περιεχόµενα 

(αντικειµενοστραφής).

biology

Canadian Biochemical Society
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Kempf

Computer network protocols
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Παράδειγµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 
µε Μουσική …

PATRON –µια 
Ψηφιακή 
Βιβλιοθήκη 
πολυµέσων για 
µουσική …

http://www.lib.surrey.ac.uk/Patron2
/
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Γενικές Έννοιες Ψηφιακών 
Βιβλιοθηκών

Κατανόηση των Εννοιών µιας 
Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 

• Τα συστατικά µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης ονοµάζονται 
«ψηφιακά αντικείµενα» (digital objects) ή «πόροι» 
(resources)

• Αυτά αποθηκεύονται σε «αποθετήρια δεδοµένων» 
(repositories)

• Προσδιορίζονται από τα «αναγνωριστικά» (handles ή
identifiers) 

• Οι πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες σε ένα ψηφιακό 
αντικείµενο αποτελούν το «περιεχόµενο» (content)

• Αυτό διαχωρίζεται σε «δεδοµένα» (data) και πληροφορίες 
για αυτά, τις «ιδιότητες» (properties) ή µεταδεδοµένα

Βάσεις ∆εδοµένων / Αντικειµένων

Βάση ∆εδοµένων είναι ένα σύνολο αρχείων

Ή ένα σύνολο πόρων (ψηφιακών αντικειµένων)

Β∆

Πόροι ΠόροιΠόροι

Β∆

Εγγραφές δεδοµένων Εγγραφές δεδοµένωνΕγγραφές δεδοµένων

Αντικείµενα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Σε µια ψηφιακή βιβλιοθήκη οι πληροφορίες

καταχωρούνται ως «ψηφιακά αντικείµενα», µε

• Περιεχόµενο (content)

• Ιδιότητες (Properties)

• Αναγνωριστικό (Handle)

• Ψηφιακή υπογραφή (signature) 

• «Σηµειωµατάριο» όλων των δραστηριοτήτων

(transaction log)

Βασικές Συνιστώσες Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκης

Οι συνιστώσες εκφράζουν (συνεργαζόµενα) τµήµατα µε 
ανεξάρτητους ρόλους και σχεδιασµούς

Οι «βασικές» συνιστώσες της δοµής µιας τυπικής
ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι συχνά θέµα οπτικής 
γωνίας:

• ∆ιεπαφή µε τον χρήστη (User interfaces) 
• Αποθετήριο δεδοµένων  (Repository) 
• Σύστηµα αναγνώρισης (ή προσδιορισµού ή 

ονοµατολογίας – Handle system) 
• Σύστηµα αναζήτησης (Search system) 

Βασικές Συνιστώσες Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκης –Σχηµατικά
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Άλλες Συνιστώσες Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκης

• Πύλη πρόσβασης (gateway – portal)

• Σύνολο εξωτερικών onlineπηγών

• Στρατηγική ενηµέρωσης, αλλά και διατήρησης

• Πακέτο ηλεκτρονικών εργαλείων (διαχείρισης …)

Αποθηκευµένα Αντικείµενα;

• Σε µια ψηφιακή βιβλιοθήκη, ότι είναι 
αποθηκευµένο δεν ανακτάται πάντα όπως είναι. 

• Ο χρήστης γίνεται δέκτης του αποτελέσµατος της 
εκτέλεσης ενός προγράµµατος πάνω στο 
αποθηκευµένο αντικείµενο.
– Αυτό µπορεί να είναι απλό, όπως ένα πρόγραµµα 

µεταφοράς αρχείων (file transfer program)

– Ή κάτι σαφώς πιο πολύπλοκο (π.χ. να βάζει 
υδατογραφήµατα στις εικόνες).

Αποθετήρια ∆εδοµένων

(repositories) 
• Τα ψηφιακά αντικείµενα απεικονίζουν 

πολύτιµες πνευµατικές ιδιοκτησίες

• Η µορφή τους µέσα στο αποθετήριο περιέχει 
πληροφορίες που επιτρέπει τη διαχείριση τους, 
εντός του οικονοµικο-κοινωνικού συστήµατος

• Το αποθετήριο διατηρεί 
αυτές τις πληροφορίες και 
εξασφαλίζει την 
απαραίτητη ασφάλεια

Αναγνωριστικά

Τα αναγνωριστικά αποτελούν ζωτικής σηµασίας 
δοµικό υλικό µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. Η 
ύπαρξη τους διευκολύνει:

• Τον προσδιορισµό ψηφιακών αντικειµένων
• Την δήλωση της πνευµατικής κυριότητας των 

ψηφιακών αντικειµένων
• Την καταγραφή των αλλαγών ιδιοκτησίας 
Είναι απαραίτητα για παραποµπές, για ανάκτηση 

πληροφοριών και χρησιµοποιούνται ως σύνδεσµοι 
(links) ανάµεσα στα διάφορα αντικείµενα

Συλλογή

• Η συµβατική συλλογή αποτελείται από διακριτά 
φυσικά αντικείµενα

• Η ιδιοκτησία και η φυσική εγγύτητα δεν είναι 
πλέον προαπαιτούµενα για την πρόσβαση στο 
ψηφιακό περιεχόµενο. 
– Τοπική διάθεση

– Αποµακρυσµένη πρόσβαση
• Ελεύθερα διαθέσιµου περιεχόµενου

• Περιεχόµενο για το οποίο έχουµε δικαίωµα χρήσης

Νέα Έννοια “Συλλογής”

• Σηµαντικό ερώτηµα: πώς η κάθε βιβλιοθήκη ορίζει τη 
συλλογή της

– Τι συλλέγει

– Με ποιο µηχανισµό (αντιγραφή, παραποµπή, …)

– Πώς το διατηρεί (για µελλοντική εκµετάλλευση)
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Λειτουργίες Συµβατικής 
Βιβλιοθήκης (1)

• Υπηρεσίες “τεχνικής” φύσεως
– Πρόσκτηση (συλλογή)
– Οργάνωση (καταλογογράφηση και ταξινόµηση)
– ∆ιατήρηση

• Υπηρεσίες χρήστη
– ∆ανεισµός

– Πρόσβαση, ανάκτηση και παρουσίαση
– Ανταπόκριση σε ερωτήσεις παραποµπών, παραγωγή 

περιλήψεων

– Ενηµέρωση κοινότητας χρηστών

Λειτουργίες Συµβατικής 
Βιβλιοθήκης (2)

• Σχέσεις µε βιβλιοθήκες

– Συνεργασία µεταξύ βιβλιοθηκών

• ∆ιαδανεισµός

• Κοινή πρόσκτηση και αποθήκευση

• Συνεργατική καταλογογράφηση

– Ενώσεις και διεθνείς οργανισµοί

Υπηρεσίες της της Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκης

• Πρόσκτηση υλικού

• Καταλογογράφηση

• Αποθήκευση και Προστασία υλικού

• Αναζήτηση και Εύρεση (όπως σε OPAC, …)

• ∆ιακίνηση υλικού (rights management)

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη –Σχηµατικά

Υπηρεσίες Ψηφιακών 
Βιβλιοθηκών

Αποθετήριο 1 Αποθετήριο 2 Αποθετήριο N

Παροχείς

Υπηρεσιών 
Ψηφιακών 

Βιβλιοθηκών

Ψηφιακά 
αντικείµενα στα
Αποθετήριο

Εκδότες

Χρήστες 
Βιβλιοθήκης

Ψηφιακά αντικείµενα
εκτός Αποθετηρίων
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Παράδειγµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 
(CMU) µε Ειδήσεις (1)

Από το CMU, µε περιεχόµενο βίντεο

• ∆υνατότητα οµοιότητας εικόνων
– Η οµοιότητα νοείται διαφορετικά για άλλους 
ανθρώπους, ή για άλλες καταστάσεις.

• Αναγνώριση φωνής
– Συµβουλευόµενο κατάλληλες πηγές γνώσης

– Παράγει το κείµενο της φωνής, για χρήση …

– Και παρέχει διεπαφή φωνής

Παράδειγµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 
(CMU) µε Ειδήσεις (2)

• Εξαγωγή χωρικής πληροφορίας
– Για κατηγοριοποίηση / αναζήτηση

– Παρουσίαση σε χάρτη

– Και διεπαφή αναζήτησης (σε χάρτη)

• Ανάλυση γλώσσας
– Συντακτική και γραµµατική

– Και σηµασιολογική (οντολογίες)

– Και προχωρηµένες διεπαφές.

Ανάκτηση Πληροφορίας

• Μηχανή αναζήτησης SEIDX
– Μακρινός συγγενής του Lycos

• Εντοπισµός ελεγχόµενων λέξεων, stop-words, 
συνώνυµων, έξτρα υπολογισµός για «πρωτιά»,
κανονικοποίηση αριθµού λέξεων, χειρισµός 
καταλήξεων

• Ευρετηρίαση κρυµµένων εννοιών
– Σηµασιολογική επέκταση ερωτήσεων (µε βάση το 
λεξιλόγιο των άρθρων)

– Π.χ. accident / crash,  bacteria / germ,  children / kids

Εικόνες µε Παρόµοια Χρώµατα

Εικόνες µε Παρόµοιες Μορφές Εικόνες µε Παρόµοιο Περιεχόµενο
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Ανίχνευση Κειµένου Ανίχνευση Αυτοκινήτου

Ανίχνευση Προσώπου

Αναζήτηση Βίντεο

• Συνδυασµός από:
– Αναγνώριση υποτίτλων
– Αναγνώριση οµιλίας
– Αναγνώριση προσώπων
– OCR κειµένου στην οθόνη
– Κάποια αναζήτηση σε εικόνες

• Επίσης, πολλή δουλειά στην παρουσίαση
• Πηγή: Informedia, Howard Wactlar, CMU.

Αυτόµατος Χαρακτηρισµός Βίντεο

Scene Cuts

Camera

Objects

Action

Captions

Scenery

Static

Adult Female

Head Motion

[None]

Indoor

Static

Animal

Left Motion

Yellowstone

Outdoor

Zoom

Two adults

None

[None]

Indoor

Εξαγωγή Χωρικής Πληροφορίας 
από Άρθρα

• Εξαγωγή ονοµάτων οντοτήτων για αναγνώριση, 
κωδικοποίηση και ευρετηρίαση όλων των 
αναφερόµενων τοποθεσιών σε κάθε άρθρο

• Αυτόµατη δηµιουργία χαρτών που συνοψίζουν 
και ακολουθούν την εξέλιξη κάθε άρθρου

• Κάνει δυνατή την αναζήτηση σε άρθρα που 
αφορούν την περιοχή που οριοθετεί ο χρήστης
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Άλλες ∆υνατότητες

• Υπάρχουν πολλά πράγµατα στις Ψηφιακές 
Βιβλιοθήκες σήµερα.  Και έπονται περισσότερα: 
3-D αντικείµενα, επιστηµονικά δεδοµένα, 
λογισµικό, …

• Όλα αυτά πρέπει να αποθηκευτούν, οργανωθούν 
και αναζητηθούν

• Στην επόµενη γενιά Ψηφιακών Βιβλιοθηκών:
– Ιδέες σε πιλοτική εφαρµογή σήµερα
– Που θα είναι ώριµη τεχνολογία αύριο.

Πρόσφατες Εξελίξεις
• Νέα µοντέλα πόρων

– Με πολλαπλές µορφές και χρήσεις (π.χ. χρήση σε GIS)

• Συνεργατικό ποιοτικό φιλτράρισµα ή κριτική
• Συµπαγείς συνδέσεις (π.χ. DOI)
• Ερµηνεία εικόνας:

– Καλύτερη ερµηνεία εικόνας βάσει περιεχοµένου
– Συνδυάζοντας εικόνα και κείµενο

• Αναγνώριση τεκµηρίων (µε ανάλυση της διάταξής τους).
• Προσωπικές Βιβλιοθήκες
• Αυτό-διαχειριζόµενα τεκµήρια
• Συλλογές µε εξειδικευµένο περιεχόµενο:

– Εικόνες και συλλογές δεδοµένων που συνδέονται µε τη βιολογία
– Προσπάθεια ψηφιοποίησης σπάνιων βιβλίων

Αναζήτηση σε Σελίδα
Αποθήκευση 
Σηµειώσεων 

σε 
Ιστοσελίδα
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Έµφαση και Σηµειώσεις
Σύνθεση µε Μεγέθυνση

∆ενδρική ∆οµή Τεκµηρίου και 
Σηµειώσεων και …

base root

section1 section2 section3

p1 p2 p3 p4

line

w w w

text image

table root

section2’

table

col1 col2

annotation root

section1 section3section2

line

w w w

line



1

Μελέτη µιας Περίπτωσης: NSDL

The National Science Foundation's
Digital Library for Science, Mathematics, 
Engineering and Technology Education

Σηµερινές Πηγές Αναζήτησης στον 
Ιστό

• Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
– Yahoo Science

– about.com

• Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
– Google

"Please can I use the web?  I don't do libraries."  Ανώνυµος 
φοιτητής του πανεπιστηµίου Cornell, 1996.

Συνιστώσες του NSDL

• Χρηµατοδοτούµενες από το NSDL
– Πυρήνας συστήµατος ολοκλήρωσης

– Projects συλλογών

– Projectsυπηρεσιών

• Άλλα

– Κάθε ψηφιακή βιβλιοθήκη σχετική µε επιστήµες και 
εκπαίδευση –µε την ευρεία έννοια.

• Επίσηµη ηµεροµηνία έναρξης: Σεπτέµβριος 2002

Αρχικές Συλλογές

Biology Education Online – An Interactive Electronic Journal
A Digital Multimedia Library for Health Sciences Education
Bioscience Education Net
Digital Library for Earth Systems Education
Atmospheric Visualization Collection
MATHDL – Online Learning Materials in Mathematics 
A Digital Library Network for Engineering and Technology
Mathematics, Science, and Technology Teacher Preparation
Geoscience (Solid Earth) Data Sets
The Alsos Digital Library

Αρχικές Υπηρεσίες

Ιεράρχηση δηµιουργίας περιεχοµένου Ψηφιακών 
Βιβλιοθηκών

Αξιολογική κριτική υλικού Ψηφιακής εκπαίδευσης
Ηλεκτρονικά περιοδικά σε πόρους εκπαίδευσης των γήινων 
επιστηµών

Ξεπερνώντας τις δυσκολίες της δηµιουργίας µεταδεδοµένων
Ανακάλυψη, σύσταση και συνδυασµός αντικειµένων 
µάθησης

Τρόποι πληροφόρησης µέσω βίντεο NSDL.
Αποθετήριο συνιστωσών και περιβάλλον για διδασκαλικά 
περιβάλλοντα
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Οµάδα Ολοκλήρωσης NSDL

• UCAR (University Center for Atmospheric 
Research)

• Cornell University
• Columbia University
• University of California, Santa Barbara
• University of Massachusetts, Amherst
• San Diego Supercomputing Center

Πολιτική Ανάπτυξης Συλλογών

• Η NSDL πρέπει να
– Επικεντρωθεί σε εκπαιδευτικό υλικό

– Να είναι γενικής χρήσης επιστηµονική βιβλιοθήκη

– Εστιάσει σε υλικό ελεύθερης πρόσβασης

– Να περιλαµβάνει υλικό που δηµοσιεύεται επίσηµα, 
ιστοτόπους και παρόµοιο υλικό

– Να προορίζεται για µακροπρόθεσµη αρχειοθέτηση

Το όραµα: η NSDL θα έχει µια πλήρη πολιτική 
ανάπτυξης συλλογών

Επιστηµονική και 
τεχνολογική πληροφόριση

Υλικό χρησιµοποιούµενο 
στην εκπαίδευση

Υλικό προσαρµοσµένο στην 
εκπαίδευση

Συλλογές Κεντρικές Συλλογές

Όλες οι Συλλογές Πόσο Μεγάλη θα Είναι η NSDL;

Η NSDL στοχεύει να είναι πλήρης: όλα τα 
επιστηµονικά αντικείµενα, όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης, µε πολύ ευρείς ορισµούς!

• Στόχοι πενταετίας
– 1,000,000 διαφορετικοί χρήστες
– 10,000,000 ψηφιακά αντικείµενα
– 100,000 ανεξάρτητοι ιστότοποι

• Απαιτούνται

– Χαµηλού κόστους, επεκτάσιµες τεχνολογίες
– Αυτόµατη δηµιουργία, ενηµέρωση και διατήρηση των 
συλλογών
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Επίπεδα Σχεδίασης

• Τα αντικείµενα αποθηκεύονται σε (συνήθως 
ανεξάρτητα) αποθετήρια.

• Περιγραφές των αντικειµένων και πόρων 
αποθηκεύονται σε ένα κεντρικό αποθετήριο 
µεταδεδοµένων

• Τα αντικείµενα και οι περιγραφές τους αποτελούν 
µέρος της βιβλιοθήκης µέσω υπηρεσιών 
συλλογής, συγκοµιδής και συνεργασίας

Βασική Αρχιτεκτονική

Πύλες χρηστών

Κατανεµηµένες 
συλλογές

Αποθετήριο µεταδεδοµένων

Συνιστώσες της 
∆ιαλειτουργικότητας

• Τεχνικές συµφωνίες που καλύπτουν µορφότυπα, 
πρωτόκολλα, συστήµατα ασφαλείας, ώστε να µπορούν να 
επικοινωνούν τα συστήµατα.

• Συµφωνίες περιεχοµένου, για τα δεδοµένα και τα 
µεταδεδοµένα, και σηµασιολογική πληροφορία για την 
ερµηνεία των µηνυµάτων

• Οργανωτικές συµφωνίες, µε κανόνες πρόσβασης, 
αλλαγών σε συλλογές, υπηρεσίες, πληρωµές, ταυτοποίηση 
χρηστών, κ.α.

Η πρόκληση είναι να δηµιουργηθούν κίνητρα για υιοθέτηση 
των συµφωνιών και από τις ανεξάρτητες ΨΒ

Επίπεδα ∆ιαλειτουργικότητας

Ανακάλυψη στο 
WWW

Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες δεν 
συνεργάζονται.  Οι υπηρεσίες πρέπει 
να αναζητούν πληροφορία

Συλλογή

Open ArchivesΟι ψηφιακές βιβλιοθήκες εκθέτουν 
τα µεταδεδοµένα τους.  Απλά 
πρωτόκολλα και καταχώρηση πηγών

Συγκοµιδή

AACR, MARC, 
Z39.50

Αυστηρή χρήση προτύπων 
(συντακτικών, σηµασιολογικών και 
επαγγελµατικών)

Συνεργασία

ΠαραδείγµαταΣυµφωνίεςΕπίπεδα

Συγκοµιδή Μεταδεδοµένων

Κατανεµηµένες

συλλογές

Συγκοµιδή

µεταδεδοµένων

Κεντρικές υπηρεσίες, µεταδεδοµένα, συλλογές, κλπ

Κεντρικά

δεδοµένα

Συλλογή των Συλλογών

• Συνεργαζόµενες συλλογές: ακολουθούν αυστηρά πρότυπα 
για περιεχόµενο, µεταδεδοµένα, πρωτόκολλα, 
ταυτοποίηση, κλπ

• Συλλογές µε συγκοµιδή: κάθε ιστότοπος διαθέτει 
µεταδεδοµένα για τις διαθέσιµες συλλογές, σε απλή 
ανταλλάξιµη µορφή (Open Archives metadata Harvesting 
protocol)

• Συλλογές µε συλλογή: το υλικό µαζεύεται αυτόµατα µε 
επιλεκτικές διαδικασίες στο WWW.

Και συνεισφερόµενες συλλογές από χρήστες, στα παραπάνω
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Συλλογή των Συλλογών:
Προσπάθειες Συνεργασίας

• Έλλειψη µεταδεδοµένων
– “We are pleased with the technical side…of the database and web 

access…but we are complete novices in terms of how to make our 
collection part of the digital library.  I assume this hinges on
appropriate metadata, but I am not sure exactly what kinds…”

• «Νεότητα» του Open Archives protocol

• Θέµατα πνευµατικών δικαιωµάτων και ιδιογένειας 

• Οι δηµιουργοί και παροχείς συλλογών είναι πολύ 
απασχοληµένοι και µε ανεπαρκές προσωπικό.

Μεταδεδοµένα για Συλλογές και 
Περιεχόµενο

• Επιλογές και στρατηγικές
– Έµφαση στη σχέση µεταξύ συλλογών και αντικειµένων

– ∆ύο επίπεδα λεπτοµέρειας µόνο (ανεξάρτητα πόσων υπάρχουν)

– RDFκαι Dublin Core (µε τις DC-Ed επεκτάσεις) και για τα δύο 
επίπεδα

• Αυτοµατισµός

– Χρήση αυτόµατων µεθόδων απόκτησης µεταδεδοµένων

– Χρήση ευρετηρίασης πλήρους κειµένου και περιγραφικών 
µεταδεδοµένων

Πρότυπα Μεταδεδοµένων

Dublin Core

DC + DC-Education extensions

FGDC--Federal Geographic Data Committee

LMS--Subset of IEEE LOM (Learning Object Metadata)

MARC 21

ADL (SCORM)--Sharable Content Object Reference Model

GILS--Global (πρώην “Government”) Information Locator

EAD--Encoded Archival Description

Μεταδεδοµένα για Συλλογές και 
Περιεχόµενο

• «Κανονικοποίηση»
– NSDL Standards Working Group

• ∆ιακίνηση µεταδεδοµένων

– Το πρωτόκολλο OAI θεωρείται κλειδί για 
διαµοιρασµό µεταδεδοµένων

– Προσπάθειες των ΗΠΑ ελπίζουν στους 
συνεργάτες του NSDL

Εξυπηρετούµενο Κοινό

• Το NSDL πρέπει
– Να επικεντρωθεί στις ανάγκες των δασκάλων 
των θετικών ειδικοτήτων

– Να εξυπηρετεί τους φοιτητές απευθείας
– Να δώσει έµφαση σε µεµονωµένους 
αυτοδίδακτους

Το όραµα: Το NSDL στοχεύει να εξυπηρετήσει 
κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες, και όχι 
µόνο!

Μία Βιβλιοθήκη –Πολλές Πύλες

• ∆ιαφορετικές όψεις για δασκάλους, φοιτητές, 
γενικό κοινό

• Ιδιωτικές πύλες

• Πύλες για δηµιουργούς εφαρµογών

• Αλληλεπίδραση και οµάδες χρηστών

• ∆ιαµορφούµενο (configurable)
– World Wide Web Consortium’s Rich Site Summary 

(RSS) and channel architecture
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http://www.siteforscience.org

Τόπος Επίδειξης του Cornell
Οργάνωση και Ανάπτυξη της 
∆ιεπαφής του Χρήστη (1)

• Ποιοι συµµετέχουν στο σχεδιασµό των πυλών
– Εν δυνάµει επισκέπτες βιβλιοθηκών (φοιτητές, 
καθηγητές, κοινό σε πολλά επίπεδα)

– Συνεργάτες του NSDLκαι ειδικά θεσµοθετηµένες 
οµάδες

– Οµάδες µέσα από τους συµµετέχοντες στο NSDL 
(βιβλιοθηκονόµοι, αρχιτέκτονες συστηµάτων, 
σχεδιαστές λογισµικού, ειδικοί σε παραγωγή στο 
WWW).

Οργάνωση και Ανάπτυξη της 
∆ιεπαφής του Χρήστη (2)

• Αρχιτεκτονική συστηµάτων ελεύθερου κώδικα 
σηµαίνει όχι έτοιµες λύσεις
– Ο σχεδιασµός εξαρτάται από τις τεχνολογίες

• Ο σχεδιασµός πρέπει να επεκτείνεται να ταιριάζει 
στο εν δυνάµει µέγεθος της συνολικής βάσης 
δεδοµένων

– Ο σχεδιασµός εξαρτάται από τα δεδοµένα

Οργάνωση και Ανάπτυξη της 
∆ιεπαφής του Χρήστη (3)
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Sun Digital Library Toolkit

• Τα ερωτήµατα που τίθενται
– Πριν δηµιουργήσουµε µια ΨΒ

• Σχεδιασµός και Υλοποίηση
– Πείθοντας …
– Σχεδιασµός

– Ξεκίνηµα

– Παγίδες

• Πόροι και το µέλλον
– Πόροι, τάσεις και έρευνα

Τα Ερωτήµατα που Τίθενται

• Συχνά δεν έχουν µία σωστή απάντηση

• Είναι όµως σηµαντικό να τα θέσουµε

• Και να τα χειριστούµε σύµφωνα µε την 
υπάρχουσα εµπειρία

A. Einstein and L. Infeld

The formulation of a problem is often more essential 
than its solution, which may be merely a matter of 
mathematical or experimental skill. To raise new 
questions, new possibilities, to regard old 
questions from a new angle,requires creative 
imagination and marks real advances in science.

A. Einstein and L. Infeld, The Evolution of Physics, 
1938.

M. Wertheimer

The function of thinking is not just solving an actual 
problem but discovering, envisaging, going into 
deeper questions. Often, in great discoveries the 
most important thing is that a certain question is 
found. Envisaging, putting the productive question 
is often a more important, often a greater 
achievement than solution of a set question.

M. Wertheimer, Productive Thinking, 1945.

Βασικά Ερωτήµατα

• Τι είναι µια ψηφιακή βιβλιοθήκη;
– Βιβλιοθήκη µε ψηφιοποιηµένο υλικό

– Βιβλιοθήκη µε (γεννηµένο) ψηφιακό υλικό
• Που παρέχει παραπάνω δυνατότητες από τις συµβατικές 
βιβλιοθήκες

• Τι είναι ψηφιακό υλικό;
– Σε ψηφιακό µέσο (αναγνώσιµο από υπολογιστή)

– Ψηφιοποίηση και OCR: έχουν ατέλειες

Σύγκριση Πληροφοριακών Μέσων

Παραγωγή 
παραγόµενου 
έργου

Με γραφικά 
εργαλεία

Π.χ. σηµειώσεις 
στα περιθώρια

Χειρισµός

Παραγωγή σε 
διαφορετική 
µορφή

Αντιγραφή 
αρχείων και 
εκτύπωση

Φυσική, π.χ. 
φωτοτυπία

Αναπαραγω

γή

Πρόγραµµα Β∆, 
κειµένων ή βίντεο

Πρόγραµµα 
γραφικής

Άνθρωπο ή ειδικό 
εξοπλισµό

Ανάγνωση 
από

Β∆ ή δοµηµένο 
αρχείο: .doc

Γραφικό αρχείο: 
.jpg, .bmp, .gif

Π.χ. Ελληνικό 
κείµενο, VHS

Μορφότυπο

Αρχείο 
υπολογιστή

Αρχείο 
υπολογιστή

Π.χ. βιβλίο, 
βίντεο

Φυσική 
µορφή

Ψηφιακή 
Πληροφορία

Ψηφιακή ΕικόναΠρωτότυπο
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Τι Είναι στην Αιχµή της 
Τεχνολογίας;

• Τι µέσα έχει η βιβλιοθήκη;
– Πόσο σύγχρονα µπορεί να είναι;

– Τι προβλήµατα µπορεί να µας παρουσιάσουν;

– Τι αποτελεσµατικότητα θα έχουν στο υλικό µας;

– Όλο το υλικό θα ψηφιοποιηθεί;

– Αξίζει;

– Θα µπορεί να διατίθεται σωστά (π.χ. Streaming 
βίντεο);

Αυτόµατη Ευρετηρίαση

• Στα µεταδεδοµένα

• Στο κείµενο

• Χωρίς ανθρώπινη επέµβαση
– Φθηνότερο

– Ανακριβές

– Όπως οι χρήστες συνήθισαν –στο WWW

Η Πολιτική µας (1)

• Υπάρχει ανάγκη για Ψηφιακή Βιβλιοθήκη;
– Γιατί;

– Πώς χρησιµοποιείται το υλικό;
• Χρειάζονται συγχρόνως πολλαπλά αντίγραφα;

• Χρειάζονται τροποποιήσεις;

– Είναι το υλικό µοναδικό ή εµπιστευτικό;

– Είναι οι χρήστες διεσπαρµένοι γεωγραφικά;

• Επεκτείνεται η βιβλιοθήκη;
– Το νέο υλικό έρχεται ψηφιακά (µικρότερο κόστος);

Η Πολιτική µας (2)

• Είναι η συλλογή κεντρική για τη βιβλιοθήκη;
– ∆ικαιολογείται το κόστος;
– Πόσο πολύτιµη είναι η πληροφορία;

• Η πληροφορία αλλάζει;
• Χρειάζεται εσωτερική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη;

– Μήπως επαρκεί παροχή πρόσβασης;
– Ή οι Application Service Providers (ASP);

• Πρέπει να συνυπάρχει η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη µε την 
συµβατική;
– Κριτήρια: οργάνωση, αποδοτικότητα, αποκέντρωση, …

• Στόχος είναι να δίνουµε απλά τα γεγονότα ή 
επεξεργασµένη πληροφορία (π.χ. παρακολούθηση ροής);

Οι Χρήστες µας (1)

• Υπάρχει ζήτηση για νέες υπηρεσίες ή/και υλικό;
– Η πρόταση ξεκινά από τους χρήστες ή τη διεύθυνση;

– Θέλει αναθεώρηση στόχων ή θα είναι επικερδής;

• Έχει εκτιµηθεί η αγορά (µέγεθος χρήσης);

• Σύνθεση χρηστών (υπάλληλοι, φοιτητές, ερευνητές, …)

• Πώς θα χρησιµοποιηθεί η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη;
– Νέες υπηρεσίες ή αντικατάσταση υπηρεσιών;

– Τι αλλαγές χρειάζονται στον οργανισµό;

– Τι χρειάζεται για βέλτιστη χρήση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης;

– Π.χ. χρήση υλικού από το γραφείο (σε αρχείο δηµοσιογράφων)

Οι Χρήστες µας (2)

• Πώς θα παρέχεται πρόσβαση
– Σε εσωτερικούς χρήστες
– Σε χρήστες που ταξιδεύουν (µέσω τηλεφώνου, ISP, …)
– Θα παρέχονται σηµεία (δηµόσιας) πρόσβασης;

• Με επιπλέον υλικό αναφοράς, εκτυπωτές, κλπ
• Με φθηνούς (µη αυτόνοµους) υπολογιστές

• Υπάρχει ανταγωνισµός;
– Από άλλες εξωτερικές πηγές;
– Θα παρέχουµε υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας;

• Στο υλικό µας, ή µε πρόσβαση σε αντίστοιχο εξωτερικό υλικό
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Τα Κίνητρά µας (1)

• Η επέκταση των υπηρεσιών;
– Οι νέες υπηρεσίες και πηγές συµπληρώνουν τις 
υπάρχουσες;

– Ή απλώς αντικαθιστούµε υπηρεσίες;

– Οι νέες υπηρεσίες θα είναι αυτοχρηµατοδοτούµενες;

• Η αναβάθµιση του ρόλου της βιβλιοθήκης;
– Είναι ο ρόλος της ουσιαστικός στη λειτουργία;

Τα Κίνητρά µας (2)

• Η παραγωγή εισοδήµατος;
– Από νέες ψηφιακές υπηρεσίες ή πληροφορίες;
– Σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χρήστες;
– Πώς καθορίζονται οι τιµές;
– Πώς θα βρουν τα χρήµατα οι χρήστες
– Μήπως οι τιµές θα τους αποθαρρύνουν
– Πώς θα καταγράφονται / υπολογίζονται τα κόστη
– Υποστηρίζονται από το λογισµικό (π.χ. δοσοληψίες;)
– Πληρωµές copyright και φόρων;  (Μη κερδοσκοπική;)
– Πόσο κοστίζει η χρέωση και συλλογή των αµοιβών;

Τα Κίνητρά µας (3)

• Η προώθηση συλλογών;
– Ειδικά των µοναδικών συλλογών
– Ευαίσθητο – εύθραυστο υλικό, µε ειδική µεταχείριση
– Το πραγµατικό κόστος µπορεί να µην παίζει ρόλο!

• Η βελτίωση του προφίλ της βιβλιοθήκης
• Πίεση από τους εργαζόµενους

– Για βελτίωση των υπηρεσιών
– Για συνεργασία µε µεγαλύτερους οργανισµούς
– Για συµµετοχή σε εξωτερικά έργα ή αυτοβελτίωση.

Εναλλακτικές Λύσεις
Να µην Κάνουµε Τίποτα

• Ή πιθανώς µικρές αναβαθµίσεις

• Ειδικά αν έχουµε ικανοποιηµένους χρήστες
– Έχουµε όµως βέλτιστη χρήση, ή καλύτερες 
εναλλακτικές λύσεις;

• ∆εν δηµιουργούµε µια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη µόνο 
για να είµαστε «σύγχρονοι» ή «µοντέρνοι»!

Εναλλακτικές Λύσεις
Εξωτερική Ανάθεση

• Να το αναθέσουµε σε εξωτερικούς συνεργάτες
– Αντί να γίνει εσωτερικά
– Η καλή ψηφιοποίηση θέλει εξειδίκευση και εξοπλισµό
– Αφού χρειάζεται µία φορά µόνο – και ενηµερώσεις

• Επίσης εξωτερική ανάθεση της διάθεσης
– Μεγάλο κόστος για υπηρεσίες 24ώρες/µέρα:

• Μηχανήµατα, προσωπικό, αντίγραφα ασφαλείας

– Επιλογή επιπέδου υπηρεσιών (και κόστους).
– Ανάληψης της ενηµέρωσης και άλλων τεχνικών λεπτοµερειών
– Μικρότερη επικινδυνότητα, µε κάποια τακτική αµοιβή
– Μικρότερο κόστος (συνήθως προϋπάρχοντος) εξοπλισµού.

Εναλλακτικές Λύσεις
Παροχή Πύλης Πρόσβασης

• Παροχή πύλης πρόσβασης σε πληροφορίες
– Πληροφορίες δικές µας ή άλλων

– Προωθώντας τις ερωτήσεις των χρηστών
• Στις πραγµατικές πηγές της πληροφορίας

– Π.χ. ή πύλη µετρά τις χρήσεις στο υλικό για πληρωµή 
των δικαιωµάτων πρόσβασης

• Πάντα από τη διεύθυνση (και µε το στιλ 
σχεδίασης και πρόσβασης) της βιβλιοθήκης
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Τα Εµπλεκόµενα Κόστη
Το Κόστος Ξεκινήµατος

• Εξαρτάται από το υλικό:
– Όγκος, τύπος, βαθµός ψηφιοποίησης, πληρότητα, ψηφιακή 

ανάλυση

– Κόστος πρόσκτησης

– Ενηµέρωση δεδοµένων – καθιερωµένων όρων

– Ενηµέρωση δικαιωµάτων πρόσβασης, πολιτικών, κλπ

– Αναβάθµιση υπολογιστών – και ειδικός εξοπλισµός (βίντεο;)

– Αναβάθµιση δικτύου, για την επιπλέον (µεγάλη) κυκλοφορία

– Κόστος εκπαίδευσης, προσωπικού και χρηστών

– Κόστος διαφήµισης – προώθησης (για εξωτερική υπηρεσία)

– Κόστος καταχώρησης, παραγωγής αδειών, πατέντων, κλπ

Τα Εµπλεκόµενα Κόστη
Το κόστος κατά τη λειτουργία

• Κόστος ενηµέρωσης υλικού (και µετατροπών)
– ∆ιαπραγµάτευση για καλύτερη τιµή σε τακτικό υλικό

• Τηλεπικοινωνιακά κόστη (ΟΤΕ; ISP;)

• Αναβάθµιση υπολογιστών και αποθηκευτικού χώρου

• Πιθανή αναγκαστική αλλαγή υπολογιστικού 
περιβάλλοντος

• Τακτική λήψη αντιγράφων ασφαλείας, διατήρησή τους

• Εκπαίδευση νέου προσωπικού και νέων χρηστών

Τα Εµπλεκόµενα Κόστη
Μείωση Κόστους

• Να γίνουν προσεκτικές εκτιµήσεις
– Όγκου υλικού και κόστους µετατροπής και εξοπλισµού

• Αγορά πρόσβασης σε υλικό που δεν µας ανήκει
• Ποιες συλλογές χρειάζονται περισσότερο
• Εφαρµογή του κανόνα 80/20
• Εξέταση άλλων παροχέων ή τύπων χρέωσης (π.χ. 
ανά χρήση;)

• Αγοράζουµε υπηρεσίες που δεν χρησιµοποιούµε;
– Αλλά να µην θυσιάσουµε την χρήσιµη λειτουργικότητα

Τα Εµπλεκόµενα Κόστη
Εισόδηµα από τη Χρήση

• Απευθείας πληρωµή για το πλήρες αντικείµενο;

• Πρόσβαση σε ευρετήρια και καταλόγους;

• Πληρωµή-ανά-χρήση: δύσκολο διαχειριστικά

• Συνδροµή µετρούµενης ή απεριόριστης χρήσης

• Επιπλέον (ή µόνο) κόστος εκτύπωσης

Τα Εµπλεκόµενα Κόστη
Εισόδηµα από Τρίτους

Αν θέλουµε να καλύψουµε το κόστος, να 
εξετάσουµε όλες τις πηγές εισοδήµατος – όσο δεν 
περιοριζόµαστε από θέµατα οργανωτικά ή αδειών:

• ∆ιαφήµιση

• Χορηγός

• Φιλοξενία συλλογών άλλων βιβλιοθηκών

• Μετα-πώληση υπηρεσιών πύλης πρόσβασης
– Σε παρόµοιο υλικό άλλων βιβλιοθηκών

Πηγές Υλικού
Εσωτερικές Πηγές

• Ο οργανισµός παράγει ο ίδιος το υλικό;
– Σε φυσικό ή/και ψηφιακό µέσο;

– Μπορεί ο δηµιουργός να παρέχει ψηφιακή µορφή;
• Π.χ. τα διδακτορικά ενός πανεπιστηµίου, αναφορές µιας εταιρίας

– Υπάρχει ήδη υποδοµή ψηφιοποίησης;

– Τι ποσοστό του υλικού είναι µοναδικό ή µπορεί να αγοραστεί 
ψηφιοποιηµένο;

• Αρχεία, κλπ – υλικό µε µικρή χρήση και λίγους χρήστες
– Αξίζει πραγµατικά – τι χρήση θα έχουν;

– Ή αρκεί ευρετηρίαση και ψηφιοποίηση κατά τη ζήτηση;
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Πηγές Υλικού
Εξωτερικές Πρωτότυπες Πηγές

• Μήπως η πρόσβαση µέσω πύλης είναι πιο κατάλληλη;
– Με λιγότερα προβλήµατα τήρησης πνευµατικών δικαιωµάτων

– Αν όµως θα επαύξανε την αξία όλης της βιβλιοθήκης;

– Αν σκοπεύουµε να τροποποιούµε το περιεχόµενο;

• Το εξωτερικό υλικό δίνεται µε συµφωνίες παρόµοιες µε το 
συµβατικό υλικό: αγοράζεται, νοικιάζεται, πληρώνεται 
ανάλογα µε τη χρήση

• Η βιβλιοθήκη µπορεί να χρεώνει για χρήση του 
εξωτερικού υλικού από τους χρήστες

Παράδοση Υλικού …
Εσωτερικό Υλικό και Παράδοση

• Είναι το υλικό τοποθετηµένο για πρόσβαση;
– Π.χ. (πλήρες) κείµενο µόνο ή δοκιµαστικό βίντεο;

• Αναµένεται µια επαρκώς λειτουργική ψηφιακή 
µορφή;

• Ή γίνεται ψηφιοποίηση κατά τη ζήτηση;

• Στην ανάγκη: παραποµπή (π.χ. δανεισµός) στο 
φυσικό αντίγραφο

• Ή παραλαβή µε φαξ ή …

Παράδοση Υλικού … 
Παράδοση µε Πληρεξούσιο (proxy)

• Αν οι χρήστες δεν έχουν κατάλληλο εξοπλισµό;
– Π.χ ταχύτητα για βίντεο ή πολυµεσικές εφαρµογές

• Παρέχονται αντίστοιχοι πληρεξούσιοι υπολογιστές;
– Πιθανώς ανά κατηγορία απαιτήσεων

– Με περιορισµό των άλλων προσβάσεων από αυτές τις µηχανές

• Ή µειώνονται οι απαιτήσεις του προσφερόµενου υλικού;

• Ή αναζητάµε νέους τρόπους;
– Π.χ. δορυφορική αποστολή για µεγαλύτερο εύρος µετάδοσης σε 

υλικό εκπαίδευσης από απόσταση

Παράδοση Υλικού … 
Που Παραδίδεται;

• Στον υπολογιστή του χρήστη;

• Στο κτίριο του χρήστη;

• Στην τοπική βιβλιοθήκη;

• Παραµένει το υλικό στην βιβλιοθήκη;

Παράδοση Υλικού … 
Πόσο Μόνιµη είναι η Παράδοση;

• Προβλήµατα µε την ιδιοκτησία (π.χ. δικαιώµατα 
επαναδιανοµής)

• Παράδοση προγράµµατος µε ηµεροµηνία λήξης;

• Θα επιστραφεί το υλικό (π.χ. τα παλαιά CD);
– Παραδείγµατα µε τα DVD (αλλαγή τεχνολογίας)

Παράδοση Υλικού … 
Τι ∆υνατότητες Απαιτούνται;

• Μεγάλες ταχύτητες δικτύου – (χρήση streaming);
– Αν ο χρήστης χρειάζεται να κρατήσει αντίγραφο;
– Παραλαβή φυσικού αντιγράφου;
– Κόστος και προβλήµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
– Υπάρχει ο χώρος να το αποθηκεύσει ο χρήστης;

• Και αν χρειάζεται εκτύπωση;
– Παρέχονται ειδικοί γρήγοροι εκτυπωτές;
– Έχουµε λάβει τα µέτρα µας για σφάλµατα (π.χ. 
εκτύπωσης);

• Άλλα πολυµέσα: ήχοι, 3D γραφικά, …
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Πνευµατική Ιδιοκτησία
Σε Ποιόν Ανήκει το Υλικό;

• Στον ίδιο τον οργανισµό;

• Σε συνδεόµενο –φιλικό οργανισµό;

• Σε άλλον τρίτο (οργανισµό);

• Είναι δηµόσιο;

• Ανήκει σε άλλο οργανισµό µε διαφορετικούς κανόνες 
πνευµατικής ιδιοκτησίας;

• Ανήκει σε ιδιώτη;

Η κατοχή (ψηφιακού) αντιγράφου δεν µας δίνει την 
πνευµατική ιδιοκτησία, ούτε το δικαίωµα διανοµής!

Πνευµατική Ιδιοκτησία
Επαναχρησιµοποίηση & ∆ιάχυση

• Συνήθως επιτρέπεται «θεµιτή χρήση» («Fair use») 
– για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς

• Ζητείται πληρωµή για µέρος ή όλο το υλικό;

• Ο ιδιοκτήτης έχει αποκλειστικότητα στη διανοµή;
– Π.χ. άρθρα περιοδικών, που ευρετηριάζονται αλλού

• Και οι βιβλιοθηκονοµικές εγγραφές υπάγονται σε 
πνευµατικά δικαιώµατα και ιδιοκτησία!

Πνευµατική Ιδιοκτησία
Χρέωση;

• Ακόµα και αν δεν υπάρχει πρόθεση χρέωσης, 
µπορεί να το επιβάλλει η πνευµατική ιδιοκτησία!
– Εκτός αν η ίδια η βιβλιοθήκη καλύπτει αυτό το κόστος

• Αν υπάρχει πρόθεση χρέωσης, οι όροι της άδειας 
µε τον ιδιοκτήτη των πνευµατικών δικαιωµάτων 
µπορεί να πρέπει να αλλάξουν!

• Ίσως πρέπει να προσµετράµε τις δοσοληψίες και 
τις χρήσεις
– Με κατάλληλο λογισµικό

Πνευµατική Ιδιοκτησία
Μερική Παράδοση

• Πρέπει να χρεώσουµε µόνο για ότι παραλήφθηκε
– Αλλά στο ∆ιαδίκτυο δεν είναι πάντα γνωστό

• Προβλήµατα δικτύου µπορεί να προκαλέσουν:
– Αποτυχία παράδοσης
– Παραποιηµένη (corrupted) λήψη αρχείων

• Χρέωση πριν την παράδοση µπορεί να είναι άδικη
• Χρέωση µετά την παράδοση µπορεί να διακοπεί
• Η µέθοδος ενεργοποίησης µε αποστολή κλειδιού

– Απαιτεί λογισµικό χρήστη και κοστίζει περισσότερο

Πνευµατική Ιδιοκτησία
Και αν Είµαστε οι Μεσάζοντες;

• Σε υλικό που δεν µας ανήκει,
• ∆εν έχουµε τα παραπάνω προβλήµατα στο υλικό 
αυτό!

• Αν η βιβλιοθήκη δηµιουργήσει λογισµικό για 
χρέωση και παροχή δεδοµένων στο ∆ιαδίκτυο, 
µπορεί να θέλει να το δώσει και σε άλλες 
βιβλιοθήκες µε παρόµοιες ανάγκες, γινόµενη 
πόλος ανάπτυξης και διανοµής του λογισµικού.

Πνευµατική Ιδιοκτησία
Fair use – «θεµιτή χρήση»

• Η έννοια της «θεµιτής χρήσης» υπάρχει σε πολλά 
νοµικά συστήµατα – δηλαδή για προσωπική 
χρήση

• Επεκτείνεται από τα φωτοαντίγραφα έντυπου 
υλικού σε ψηφιακά αντίγραφα

• Αλλά για να γίνουν φωτοαντίγραφα χρειάζεται 
φωτοτυπικό µηχάνηµα (που λίγοι έχουν) και 
ολόκληρα βιβλία δεν αντιγράφονται εύκολα.

• Τα ψηφιακά αντίγραφα αντιγράφονται εύκολα
– Και η βιβλιοθήκη δεν έχει δυνατότητα να το ελέγχει.
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Πνευµατική Ιδιοκτησία
Ασφάλεια

• Το (ψηφιακό) υλικό είναι πολύτιµο, και πρέπει να 
εξασφαλίσουµε την καλή του κατάσταση

• Επιτρέπουµε περιορισµένη πρόσβαση στα συστήµατα
– Φυσική και ηλεκτρονική περιορισµένη πρόσβαση

• Ακολουθούµε κοινές πρακτικές: αντιγραφή και διαφύλαξη
• Μπορεί να προστατεύονται συγκεκριµένα µόνο τµήµατα
• Περιορισµένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό 

(µε ελάχιστη ενόχληση των χρηστών)
• Για υλικό επί πληρωµή: ασφαλείς δοσοληψίες, και 

δυνατότητα µαταίωσης
• Έξυπνες κάρτες (και εξατοµίκευση)
• Σύνδεση χρηστών µε κάρτα βιβλιοθήκης (EduLib STOPit)

Πνευµατική Ιδιοκτησία
Υδατογραφήµατα

• Τα υδατογραφήµατα δεν εµποδίζουν την 
αντιγραφή, αλλά φανερώνουν την προέλευση ή 
τον ιδιοκτήτη του αντιγράφου
– Εφαρµόζονται σε µικρό υλικό (µέρος της εικόνας);
– Χρειάζονται ειδικό κλειδί για να αντικατασταθούν
– Υπάρχουν πολλές µέθοδοι, συχνά ανασφαλείς ή 
ασύµβατες

– Μερικές απαιτούν ειδικό λογισµικό χρήστη για να 
λειτουργήσουν (και η πρόσβαση περιορίζεται εκεί)

• Για µοναδικές (ή εσωτερικές στον οργανισµό) συλλογές

Πνευµατική Ιδιοκτησία
Άλλες Μέθοδοι Προστασίας

• Το υλικό µπορεί να διαχέεται σε υποβαθµισµένη 
µορφή

– Π.χ. σε εικόνες, µικρότερη ανάλυση

– Σε βιβλία, τα πρώτα µόνο κεφάλαια

• Για παράδοση του πλήρους αντιγράφου απαιτείται 
περαιτέρω επιβεβαίωση του χρήστη

• Και πιθανώς παραδίδεται σε άλλα µέσα (π.χ. CD)

Τεχνολογία

Πρότυπα

• Όπως σε όλα τα θέµατα σχετικά µε τους 
υπολογιστές, χρειαζόµαστε πρότυπα.

• Συχνά εφαρµόζονται πολλά πρότυπα!

• Μερικές φορές αντικρουόµενα ή αποκλειστικά

• Χωρίζουµε τα πρότυπα σε 3 κατηγορίες:
– Περιγραφή υλικού

– Πρόσβαση του χρήστη

– Αρχιτεκτονική συστηµάτων

Τεχνολογία –Πρότυπα
Περιγραφή Υλικού (1)

• Τα ισχυρότερα πρότυπα προέρχονται από τη 
βιβλιοθηκονοµία!

• Έχουµε τα µεταδεδοµένα
– Με βιβλιογραφική περιγραφή

• Και το ίδιο το υλικό (αντικείµενα)
– Σε διάφορες (συσχετιζόµενες) πολυµεσικές µορφές

• Περιγραφικά πρότυπα:
– Βιβλιοθήκες: AACR2, MARC
– WWW: SGML, HTML

• Πρότυπα περιγραφής αντικειµένων: PDF
• Έχουν επικάλυψη, και είναι δυνατές µετατροπές

Τεχνολογία –Πρότυπα
Περιγραφή Υλικού (2)

• Οι πρόσφατες εξελίξεις φέρνουν τα συστήµατα πιο κοντά:
– (US)MARC -> MARC21
– Dublin Core
– Χρήση XML για την αναπαράστασή τους

• Ανταγωνιστικά πρότυπα για µη βιβλιογραφικό υλικό
– Π.χ. στα γεωγραφικά συστήµατα

• Πριν αποφασίσουµε το σχήµα για την περιγραφή, πρέπει 
να εξετάσουµε προσεκτικά:
– Τι υλικό είναι, τι πρέπει να περιγραφεί, για ποιόν προορίζεται, πώς 

θα αναζητηθεί και ανακτηθεί, πως θα επεξεργασθεί και 
χρησιµοποιηθεί
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Τεχνολογία –Πρότυπα

Περιγραφή Υλικού (3)

• Πόσο µετατρέψιµη είναι η λογική δοµή του 
ψηφιοποιηµένου υλικού από τη µια µορφή στην 
άλλη;

• Θα µπορούν όλοι να διαβάσουν την περιγραφή 
– Του ίδιου του υλικού (σε αρχεία)
– Των µεταδεδοµένων για την αναζήτηση του

• Π.χ. πολυγλωσσικά κείµενα που δεν είναι σε 
Unicode δεν θα διαβάζονται σε ξένα συστήµατα 
(χωρίς ειδική γνώση για αυτά).

Τεχνολογία –Πρότυπα
Πρόσβαση του Χρήστη (1)

• Πρόσβαση µέσα από
– Ιδιωτικό δίκτυο
– ∆ηµόσιο δίκτυο (∆ιαδίκτυο).

• Χρησιµοποιώντας για πρόγραµµα client
– Ειδικό λογισµικό
– Γενικής χρήσεως φυλλοµετρητή (browser)

• Σε δηµόσιο δίκτυο ή γενικής χρήσεως λογισµικό
– Τα πρότυπα είναι σηµαντικά

• Τα πρότυπα πρέπει να επεκτείνονται

Τεχνολογία –Πρότυπα
Πρόσβαση του Χρήστη (2)

• Πρότυπα για δηµόσια δίκτυα
– HTTP

– Z39.50

• Είναι τελείως διαφορετικά
– Σε στόχους, εξειδίκευση, εµφάνιση πληροφοριών

• Χρησιµοποιούνται και παράλληλα, και υπάρχουν και 
µετατροπές (ή παράλληλη υποστήριξη).

• Υπάρχει ελεύθερα διαθέσιµο λογισµικό

• Για την χρήστη του Ιστού: Java, plugins

• Η βιβλιοθήκη µπορεί να παρέχει εναλλακτικές προσβάσεις

Τεχνολογία –Πρότυπα
Αρχιτεκτονική Συστηµάτων (1)

• Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη µοιάζει µε ένα σύστηµα 
αυτοµατοποίησης βιβλιοθήκης – και έχει τις 
αντίστοιχες ιδιότητες.

• Αλλά µε µεγάλο όγκο υλικού που αποθηκεύει και 
διαχέει σε πραγµατικό χρόνο, άρα µε µεγαλύτερες 
υπολογιστικές και δικτυακές απαιτήσεις

• Και πρέπει να συνεργάζεται µε τον κατάλογο της 
συµβατικής Βιβλιοθήκης

Τεχνολογία –Πρότυπα
Αρχιτεκτονική Συστηµάτων (2)

• Σύγχρονη αρχιτεκτονική πρακτική:
– Πελάτη / εξυπηρετητή (κατανοµή φόρτου δουλειάς)

– Ο Εξυπηρετητής µπορεί να αποτελείται από 2 στρώσεις
• Επίπεδο πόρων: Β∆, αποθετήριο.

• Ενδιάµεσο επίπεδο: εφαρµογής, κανόνων

• Τα υποστηρίζει αυτά το λογισµικό;

• Μπορούν να κατανεµηθούν σε πολλαπλούς 
υπολογιστές, καθώς το σύστηµα µεγαλώνει;

• Μπορούν να κατανεµηθούν στο ∆ιαδίκτυο;

Τεχνολογία –Πρότυπα
Αρχιτεκτονική Συστηµάτων (3)

• Αν το λογισµικό δεν έχει αρχιτεκτονική 
πολλαπλών επιπέδων, του επαρκεί ένας 
υπολογιστής να λειτουργήσει; Έχει αξιοπιστία;

• Οι τρέχουσες τάσεις είναι προς κατανεµηµένα 
συστήµατα (φθηνότερη και ευκολότερη σταδιακή 
ανάπτυξη)

• Πρότυπο δικτύων: TCP/IP
• Πρότυπο λειτουργικών συστηµάτων για 
προγράµµατα σηµαντικής αποστολής: UNIX
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Τεχνολογία

Ιδιοκτησιακές (Proprietary) Λύσεις 
(1)

• Στο λογισµικό (αντίστοιχα µε το υλικό)
– Εσωτερική ανάπτυξη ή αγορά έτοιµης λύσης;
– Πώς συγκρίνονται οικονοµικά;
– Είναι οι προτεινόµενες λύσεις ιδιοκτησιακές;

• Αν είναι αναπτυσσόµενες εσωτερικά

• Πλεονεκτήµατα (εσωτερικών) ιδιοκτησιακών 
λύσεων

– Ακριβές ταίριασµα στις απαιτήσεις
– Απόλυτος έλεγχος στην εξέλιξη τους
– ∆εν πληρώνουµε δικαιώµατα άλλων

Τεχνολογία

Ιδιοκτησιακές (Proprietary) Λύσεις
(2)

• Μειονεκτήµατα (εσωτερικών) ιδιοκτησιακών 
λύσεων

– Ο οργανισµός είναι µόνος του στην ανάπτυξη;

– ∆εν υπάρχουν άλλοι χρήστες

– Νέα πρότυπα ή συµβάσεις µπορεί να ανταγωνίζονται 
τη λύση που υιοθετήσαµε

– Και η ανάπτυξη πρέπει να γίνεται από τον οργανισµό
• Και όχι µόνο η δηµιουργία και η καταλογογράφηση του 
υλικού

Τεχνολογία

Ιδιοκτησιακές (Proprietary) Λύσεις
(3)

• Μειονεκτήµατα ιδιοκτησιακών λύσεων σε εξωτερική 
ανάπτυξη

– Ο οργανισµός είναι µόνος του
– Η ανάπτυξη πρέπει να γίνει από ΕΝΑ οργανισµό
– Κανένας έλεγχος στην εξέλιξη τους
– Ανακριβές ταίριασµα στις απαιτήσεις
– Περιορισµένοι εξωτερικοί χρήστες
– Νεώτερα πρότυπα ή συµβάσεις µπορεί να 
ανταγωνίζονται τη λύση µας

– Πληρώνουµε δικαιώµατα άλλων

Τεχνολογία

Ιδιοκτησιακές (Proprietary) Λύσεις
(4)

• Τα ερωτήµατα σχετίζονται µε τα πρότυπα:
– Θα είναι δηµόσια διαθέσιµη η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη;

– Θα έχει µη εξειδικευµένους χρήστες;

– Θα διαθέτουν οι χρήστες γενικής χρήσης λογισµικό;

– Θα ξέρουν οι χρήστες πως είναι οργανωµένο το υλικό;

– Θα χρειάζεται ή επιτρέπεται να «κατεβάζουν» υλικό οι 
χρήστες;

• Αν ΝΑΙ, πρέπει να βασίζεται σε πρότυπα, και 
πιθανότατα να αγοραστεί εµπορικό προϊόν.

Τεχνολογία

Ιδιοκτησιακές (Proprietary) Λύσεις
(5)

• Χρήση εµπορικού προϊόντος σηµαίνει
– Εξωτερική ανάπτυξη
– Συµµόρφωση στα πρότυπα [ΠΑΝΤΑ;]

• Η βιβλιοθήκη επικεντρώνεται στην ειδικότητά της!
• Πιθανώς θα χρειαστούν (µερικά εξασφαλίζονται δωρεάν):

– Σύστηµα διαχείρισης Β∆
– Σύστηµα ανάκτησης πληροφοριών
– Σύστηµα αυτοµατισµού βιβλιοθήκης
– Εξυπηρετητής Web
– Σύστηµα παράδοσης και λογιστικής
– Σύστηµα διαχείρισης δικαιωµάτων

Τεχνολογία

Ιδιοκτησιακές (Proprietary) Λύσεις
(6)

• Η αγορά των επιµέρους συστηµάτων
– Θέλει αρχικό κεφάλαιο (αν δεν εξασφαλίζονται δωρεάν)

– Αλλά εξοικονοµεί σε ανάπτυξη αργότερα

– Πρέπει να συµβουλεύεται ένα Ολοκληρωτή συστηµάτων (Systems 
Integrator)για να εξασφαλίζεται η συµβατότητά τους

• Οι ASPείναι ολοκληρωτές συστηµάτων, και µπορούν να 
συνθέσουν ένα τέτοιο σύστηµα

• Η προσαρµογή µπορεί να µην είναι τέλεια έτσι, αλλά η 
τάση κινείται προς αυτές τις κατευθύνσεις, και τα πρότυπα 
χρειάζονται για να λειτουργήσουν όλα αυτά µαζί.
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Τεχνολογία

∆υνατότητα Αύξησης
• Πώς θα χειριστούµε µια φαινόµενη επιτυχία;
• Τι αναδόµηση του τµήµατος θα χρειαστεί, αν η Ψηφιακή 

Βιβλιοθήκη έχει δεκαπλάσια χρήση από το προβλεπόµενο;
• Πώς θα αντεπεξέλθει το προσωπικό στην επιπλέον κίνηση;
• Πόση παραπάνω κίνηση θα αντέχαµε µε ένα παραπάνω 

απασχολούµενο στο προσωπικό µας;
• Και κατά τις περιόδους άδειας του προσωπικού;
• Ο εξοπλισµός;  Αναβαθµίζεται ή θέλει αντικατάσταση;
• Το λογισµικό θα αντεπεξέλθει;
• Συνήθως: ορίζοντας 5 χρόνων, και 50% παραπάνω

Τεχνολογία

Μελλοντικές ∆υνατότητες
• Τεχνολογικά, σχεδόν όλα είναι δυνατά!
• Γρηγορότεροι υπολογιστές (εξυπηρετητές και 
σταθµοί εργασίας)

• Απλά τερµατικά (συσκευές παρουσίασης)
– Ευκολότερη ενηµέρωση λογισµικού και αναβαθµίσεις

• Περισσότερο λεπτοµερειακή ψηφιοποίηση
• Μεγάλες ταχύτητες δικτύου (και στα σπίτια)
• Γρηγορότερα και φθηνότερα ασύρµατα δίκτυα
• Περιπλοκότερη δόµηση δεδοµένων

∆ιατήρηση Συµβατικού 
Αναντικατάστατου Υλικού

• Είναι το υλικό µοναδικό και αναντικατάστατο;
– Χρειάζεται σχέδιο διατήρησης και ασφάλειας!

• Είναι πολύ σηµαντικό και γνωστό;
• Αλλοιώνεται µε τον καιρό;
• Χρειάζεται να το πιάνουν για να διαβαστεί;

– Ειδικά αν είναι εύθραυστο …

• Θα µπορούσε να το υποκαταστήσει µια εικόνα;
• Υπάρχουν αντίγραφα (π.χ. φωτογραφίες) για 
ασφάλεια;

Έχει το Ψηφιακό Υλικό Μεγάλη 
Ταυτόχρονη Ζήτηση;

• Πολλοί χρήστες µπορούν να έχουν αντίγραφο ταυτόχρονα
– Π.χ. απεριόριστοι χρήστες σε υλικό διαλέξεων

• Οι χρήστες µπορεί να είναι οπουδήποτε
– Εκτός αν χρειάζεται ειδικός εξοπλισµός χρήσης

• Οι χρήστες µπορούν να αλληλεπιδρούν µε το υλικό 
ανεξάρτητα

– Π.χ. σε εκπαιδευτικά προγράµµατα

• Το υλικό µπορεί να τροποποιείται και να 
επαναχρησιµοποιείται (και απευθείας από την πηγή)

• Με βάση πάντα το συµβόλαιο χρήσης

Σχεδιασµός και Υλοποίηση

• Αφού έχουµε αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της 
Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

• Πείθοντας για το τι πρέπει να γίνει
– Για να εγκριθεί η δηµιουργία

• Επόµενα βήµατα:
– Σχεδιασµός

– Ξεκίνηµα

– Παγίδες

Πείθοντας τον Εαυτό µας (1)

• Πρέπει πρώτα εµείς να έχουµε πειστεί για την 
ορθότητα και πρακτικότητα της Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκης

• Τα πλεονεκτήµατα αθροίζονται αν πετύχει:
– Προαγωγή

– ∆ιαχείριση της νέας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
– Οικονοµική ανταµοιβή
– Εργασιακή ικανοποίηση
– Απόκτηση νέων ικανοτήτων
– Εφάµιλλος έπαινος
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Πείθοντας τον Εαυτό µας (2)

• Μειονεκτήµατα αν διακοπεί ή αποτύχει
– Μειωµένες ελπίδες προαγωγής
– Προσωπική απογοήτευση
– Εφάµιλλος φθόνος από τους γύρω µας

• Πρέπει να συγκρίνουµε προσεκτικά αυτές τις 
καταστάσεις για την περίπτωσή µας

• Πρέπει να λύσουµε ή εκθέσουµε τους 
ενδοιασµούς µας, πριν λάβουµε την ευθύνη για 
την επιτευξιµότητα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Πείθοντας την ∆ιοίκηση (1)

• Για ένα πλήρες έργο πρέπει να:
– Σχεδιάσουµε το έργο

• Ορίσουµε τους στόχους
• Αξιολογήσουµε την επιτευξιµότητα
• Καθορίσουµε τα οφέλη
• Καθορίσουµε τα κόστη
• Καθορίσουµε τα χρονικά πλαίσια υλοποίησης

– Υλοποιούµε το έργο
– ∆ιαχειριζόµαστε την προκύπτουσα υπηρεσία

• Και θα είµαστε υπεύθυνοι για κάποια από αυτά

Πείθοντας την ∆ιοίκηση (2)

• Θα πρέπει να το θέσουµε στην διοίκηση µε σαφή 
υποστηρικτικά επιχειρήµατα, αριθµούς και 
γεγονότα, απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις:
– Μπορεί να γίνει – ολόκληρο;

– Αν όχι, πόσο µέρος του µπορεί να γίνει

– Πόσο θα κοστίσει

– Ποια είναι τα οφέλη για τον οργανισµό

– Πόσο πιθανό είναι να πετύχει

Πείθοντας την ∆ιοίκηση (3)

• Η επιτευξιµότητα εξαρτάται από:
– Εξοπλισµό και εργαλεία (υπάρχοντα ή νέα)

– Εµπειρία στη χρήση τους (από το προσωπικό)

• Το συνολικό κόστος εξαρτάται από
– Εργαλεία

– Εκπαίδευση

– ∆ιαθέσιµος χρόνος προσωπικού

– Αναγκαίες υπηρεσίες που θα υλοποιθούν
• Ανάλυση, σχεδιασµός, ψηφιοποίηση, διαχείριση, εγκατάσταση

Πείθοντας την ∆ιοίκηση (4)

• Τα κέρδη (τα ερωτήµατα έχουν ήδη αναλυθεί)
– Συχνά είναι απροσδιόριστα µε ακρίβεια – εκτός αν χρεώνουµε

• Η επιτυχία εξαρτάται από το τεχνικό σκέλος και από το 
περιβάλλον του οργανισµού

• Ο οργανισµός πρέπει να δεσµευτεί να:
– ∆ιαθέσει τους πόρους που χρειάζονται

– Συνεχίσει όταν παρουσιάζονται προβλήµατα

– ∆οκιµάσει νέες τεχνικές

– Αλλάξει υπηρεσίες ή περιοχή εργασίας

– Υιοθετήσει ένα νέο µοντέλο εργασίας

Πείθοντας την ∆ιοίκηση (5)

• Ερωτήσεις εξωτερικού περιβάλλοντος:
– Θα είναι το πρώτο στην αγορά

– Πώς επιδρούν οι νέες τεχνολογίες στο έργο

– Η εµφάνιση ανταγωνιστών

– Η µακρόχρονη βιωσιµότητα των προµηθευτών

– Θα µπορούν να αντεπεξέλθουν οι εξωτερικές 
υπηρεσίες (ποιότητα, τιµή, χρόνος)

• Πρέπει να επισηµάνουµε τα αβέβαια (µη 
δοκιµασµένα) βήµατα, και την εκτίµησή µας
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Πείθοντας το Προσωπικό (1)

• Πρέπει να δείξουµε πως το έργο
– ∆εν είναι απειλητικό για τη θέση κανενός

– ∆εν σπαταλάει το χρόνο του προσωπικού

– ∆εν είναι ύπουλος τρόπος επανοργάνωσης

– Έχει άµεσα προσωπικά οφέλη για τους εµπλεκόµενους
• Νέες ικανότητες

• Νέες περιοχές εργασίας

– Έχει οφέλη για τον οργανισµό
• Ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφορία

• Πιο πλήρη πληροφόρηση

• Πρόσβαση σε πιο περιεκτικούς πόρους

Πείθοντας το Προσωπικό (2)

• Το προσωπικό του έργου να αποτελεί οµάδα
– Αλλά όχι αποµονωµένη από τους άλλους

• Να διαχέονται εγκαίρως ακριβείς πληροφορίες
– Π.χ. να µην κρύβουµε τα κακά νέα

– Να µην κρατάµε µόνο για µας τα καλά νέα

• Να εκπαιδευτούµε στην διαχείριση έργων
– Και οι προϊστάµενοί µας στον οργανισµό.

Σχεδιάζοντας το Έργο

• Πριν από οτιδήποτε άλλο πρέπει να σχεδιάσουµε 
– Το έργο

– Πότε θα ξεκινήσει το έργο (κατάλληλη στιγµή)

• Πρέπει να κάνουµε την αντίστοιχη έρευνα

• Και να πάρουµε θεµελιώδεις αποφάσεις

Σχεδιάζοντας το Έργο 
Στάδια Σχεδιασµού

• Ο σχεδιασµός είναι επαναληπτική διαδικασία
• Η πρώτη χονδρική προσέγγιση δίνει την αίσθηση

– Μεγέθους, πολυπλοκότητας, δυσκολίας, …

• Και άρα τις περιοχές που χρειάζεται πιο 
λεπτοµερής σχεδιασµός

• Χρειάζεται λεπτοµερής σχεδιασµός
– Που αρχικά περιγράφεται σαν περίπλοκο υποέργο, ή 
συνδεδεµένο µε άλλες δραστηριότητες

– Ένα υποέργο µπορεί να έχει στόχο να βγάλει 
προδιαγραφές για τη συνέχεια

Σχεδιάζοντας το Έργο 
Παράδειγµα (1)

• Π.χ. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη µε πληροφορίες για τον 
οργανισµό

– Ετήσιες αναφορές, τεχνικές αναφορές, φυλλάδια, 
προδιαγραφές προϊόντων, ανακοινώσεις τύπου

• Πιθανές µελλοντικές επεκτάσεις (περιεχοµένου)
– Στοιχεία προσωπικού

– Εγχειρίδια και αναφορές παραγωγής

– Οικονοµικά στοιχεία του οργανισµού

Σχεδιάζοντας το Έργο 
Παράδειγµα (2)

• Επίσης: συζήτηση µε προϊσταµένους τµηµάτων
– Υλικό για κοινό, πελάτες, προσωπικό, διεύθυνση
– Εξωτερικό υλικό

• Η ίδια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη θα µπορεί να 
εξυπηρετεί εξωτερικούς και εσωτερικούς χρήστες
– Κρατώντας ασφαλή την εµπιστευτική πληροφορία

• Πρέπει να παρουσιάσουµε µελέτη για το επιπλέον 
περιεχόµενο

– Ακόµα και αν δεν προτείνουµε να υιοθετηθεί
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Σχεδιάζοντας το Έργο 
Συµβιβασµοί (1)

• Θα πρέπει να ελαττώσουµε κάποιες επιθυµίες
– Συνήθως λόγω έλλειψης πόρων

• Προσωπικού, εξοπλισµού, λογισµικού, διαφήµισης

• Πλήρες έργο µε λιγότερο µεγαλειώδη λύση

• Ή µερική έκδοση του ίδιου µεγάλου σχεδίου;
– Π.χ. αν πρόκειται για έργο µε εφάπαξ χρηµατοδότηση

• Τουλάχιστον θα πετύχουµε κάτι
– Και ας µην µείνουν όλοι ικανοποιηµένοι

– Αν ελαττωθούν οι χρήστες, θα αλλάξει και η οργανωτική δοµή

Σχεδιάζοντας το Έργο 
Συµβιβασµοί (2)

• Λίστα παραγόντων εξισορρόπησης κατά την 
σµίκρυνση του έργου
– Γενικοί: χρήµατα ή χρόνος

– Λειτουργίες –Υπηρεσίες: παράλειψη ή ελάττωση

– Περιεχόµενο: Παράληψη συλλογών ή πεδίων 
περιγραφής

– Κοινό: ενότητες ή οµάδες χρηστών

– Ποιότητα: Φθηνό και πρωτόγονο ή εκλεκτό

– Προϊόντα: απλά ή περίπλοκα

Σχεδιάζοντας το Έργο 
Συµβιβασµοί (3)

• Αν αναµένεται επιπλέον χρηµατοδότηση
– Από επιπλέον προϋπολογισµό ή από έσοδα

• Επέκταση του έργου σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα

– Οι αρχικές υπηρεσίες / προϊόντα πρέπει να 
σχεδιαστούν προσεκτικά

• Με βάση τους άµεσους χρήστες, το διαθέσιµο υλικό …

• Η έλλειψη χρηµάτων φέρνει καθυστερήσεις
– Νέα χρήµατα συνήθως δεν καλύπτουν το χαµένο χρόνο

• Γιατί µόνο απλά πράγµατα µπορούν να γίνονται παράλληλα

Σχεδιάζοντας το Έργο 
Όρια Πόρων (1)

• Ορισµένα όρια τα θέτουµε εµείς
– Περιεχόµενο, χρονοδιάγραµµα

• Άλλα όρια είναι εξωτερικά
– ∆ιαθέσιµη τεχνολογία (π.χ. λογισµικό)

• Τα πιο περιοριστικά είναι
– Εξοπλισµός

– Χρόνος έµπειρου προσωπικού

• Και αν αυτά δεν επαρκούν … τι κάνουµε;

Σχεδιάζοντας το Έργο 
Όρια Πόρων (2)

• Επαρκεί ο εξυπηρετητής για παρουσίαση (ή 
αναζήτηση);
– Π.χ. προσφέροντας βίντεο πάνω από το ∆ιαδίκτυο
– Που περιέχουν σηµαντικές παρουσιάσεις

• Επαρκεί το υλικό και το λογισµικό;
– Π.χ. για πολυγλωσσικό περιεχόµενο, µε µονόγλωσση
είσοδο δεδοµένων

• Έχουν οι προµηθευτές µας επαρκές έµπειρο 
προσωπικό (σε αριθµό ή κατάρτιση); {π.χ. κατά 
τις άδειες;}

Σχεδιάζοντας το Έργο 
Όρια Πόρων (3)

• Πάντα έχουµε εκπαιδευµένο προσωπικό 
αντικατάστασης

– Που παραµένει ενήµερο για τα τρέχοντα
– Έστω και αν φτάνει ένας για τη δουλειά.

• Το µεγαλύτερο πρόβληµα: έλλειψη εµπειρίας
– Το προσωπικό θα µάθει δουλεύοντας
– Άρα λάθη, καθυστερήσεις, σπατάλες
– Πρέπει να προβλεφθεί εκπαίδευση και εξοικείωση
– Ή να προσληφθεί ειδικό έµπειρο προσωπικό

• Άλλα και το µόνιµο προσωπικό πρέπει να εκπαιδευτεί
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Σχεδιάζοντας το Έργο 
Αγορά (1)

• Η απευθυνόµενη αγορά µπορεί να είναι ήδη 
καθορισµένη – π.χ. για εσωτερική χρήση µόνο

• Αύξηση του κοινού της βιβλιοθήκης;
– Λόγω νέου υλικού ή τρόπων πρόσβασης
– Χρειάζεται προαγωγή και διαφήµιση της βιβλιοθήκης

• Για καινούργια βιβλιοθήκη
– Η διαφήµιση είναι αναγκαιότητα
– Να εκτιµήσουµε τη χρήση των νέων υπηρεσιών µε 
σύνεση

– Να είµαστε ρεαλιστές στις προβλέψεις χρηστών και 
κέρδους

Σχεδιάζοντας το Έργο 
Αγορά (2)

• Η τεχνολογική αίγλη του αποτελέσµατος µπορεί να κρύβει 
το κόστος και τον κόπο δηµιουργίας του

• Και µπορεί να µας τυφλώσει για την αναγκαιότητά της
• Η διαφήµιση δεν θα τραβήξει τους χρήστες που έχουν βρει 

εναλλακτικούς τρόπους
– Εκτός αν τους έχουµε συµβουλευτεί κατά το σχεδιασµό
– Και δεν έχουν άλλους λόγους να αποφεύγουν την βιβλιοθήκη µας
– ∆ιερευνούµε και καταγράφουµε τους λόγους αυτούς,  π.χ. 

• ∆εν έχουν υπολογιστή στο γραφείο τους
• Θέλουν το υλικό να εισάγεται αυτόµατα στα εργαλεία τους

– Πριν κάνουµε εκτίµηση των νέων χρηστών µας

Σχεδιάζοντας το Έργο 
Προϊόντα (1)

• Τα προϊόντα της βιβλιοθήκης να αντιστοιχούν 
στις απαιτήσεις των χρηστών (από µελέτες)
– Ρωτάµε όλους (ή δείγµα από) τους εσωτερικούς 
χρήστες

– Υποθέτουµε µοντέλα απαιτήσεων εξωτερικών χρηστών
• Εκτιµώντας τον αριθµό και την κατανοµή τους

• Π.χ. βιβλιοθήκη ειδήσεων τηλεοπτικού σταθµού
– Με αποσπάσµατα βίντεο, για τα ρεπορτάζ
– Ιδεατά, τα ψηφιοποιούµε όλα και γίνονται διαθέσιµα

• 15Mb/min

Σχεδιάζοντας το Έργο 
Προϊόντα (2)

Σχεδιάζοντας το Έργο 
Προϊόντα (3)

Σχεδιάζοντας το Έργο 
???? (1)
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Σχεδιάζοντας το Έργο Σχεδιάζοντας το Έργο

Σχεδιάζοντας το Έργο
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Αυτοµατοποίηση –Εξέλιξη
και Ρόλοι

Επισκόπηση Θεµάτων

• Αυτοµατοποίηση ∆ιαδικασιών
– Για χειρισµό µεγάλου όγκου υλικού

• Εξέλιξη και Προοπτικές στην
Ανακάλυψη της Πληροφορίας
– Πόσο βοηθούν ή είναι αναγκαίες οι παραδοσιακές 
µέθοδοι οργάνωσης και ανακάλυψης της πληροφορίας;

• Ο Ρόλος του Επιστήµονα της Πληροφορίας

Αυτοµατοποίηση ∆ιαδικασιών

Για χειρισµό µεγάλου όγκου υλικού

Το Κόστος της Παραδοσιακής 
Βιβλιοθήκης

Περιεχόµενο

ελεύθερη

πρόσβαση

Κτίρια & 
εξοπλισµός

Προσωπικό

Το Κόστος της Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκης

Περιεχόµενο

ελεύθερη

πρόσβαση

Υπολογιστές 
και δίκτυα

Προσωπικό

?

Το Κόστος των Βιβλιοθηκών και 
∆ηµοσιεύσεων

• Το κόστος προσωπικού είναι κυρίαρχο στις 
βιβλιοθήκες και δηµοσιεύσεις

• Μεγάλες µειώσεις στο κόστος απαιτούν 
διαφορετική χρήση του προσωπικού.

• Μπορούµε να φτιάξουµε βιβλιοθήκες υψηλής 
ποιότητας µε πολύ χαµηλότερο κόστος, µε 
δηµιουργική χρήση της τεχνολογίας;
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Ικανότητες Βιβλιοθηκονοµίας

• Οι άνθρωποι είναι ικανότεροι για κρίση, 
κατανόηση, διάκριση, κλπ:
– Επιλογή

– Καταλογογράφηση, ευρετηρίαση

– Αναζήτηση πληροφορίας

– Αξιολόγηση πληροφορίας

– Υπηρεσία αναφοράς (reference)

• Μπορούν οι υπολογιστές να παρέχουν ισοδύναµες 
ποιοτικά υπηρεσίες;

Αυτοµατοποίηση στην Ψηφιακή 
Οργάνωση της Πληροφορίας

Και στην Επιστήµη της Πληροφορίας

Οι διαδικασίες τώρα µπορεί να είναι

• Χειροκίνητες

– Τις διεκπεραιώνουν πάντα οι άνθρωποι

• Ηµιαυτόµατες

– Χρειάζονται συνδυασµό υπολογιστή και ανθρώπου

• Αυτόµατες

– Επαναλαµβάνονται φθηνά, µε νεώτερες τεχνολογίες

Παραδείγµατα Αυτοµατοποίησης

• Αυτόµατη ευρετηρίαση Lycos, Infoseek, 
Altavista, Google, ...

• Αντιστοίχηση ερωτήσεων ∆ιανυσµατικές 
µέθοδοι

• Ιεράρχηση Lycos, Google, …
• Σύνδεση παραποµπών OpenURL
• ∆ηµιουργία συλλογών CiteSeer
• Εξαγωγή µεταδεδοµένων Informedia (video), …

Ο Ρόλος της Υπολογιστικής Ισχύος 

• Σύµφωνα µε το νόµο του Moore
– Η υπολογιστική ισχύς διπλασιάζεται κάθε 18 µήνες:

– Αυξάνει 100 φορές σε 10 χρόνια

– Αυξάνει 10000 φορές σε 20 χρόνια!

• Απλοί αλγόριθµοι αλλά µε τεράστια υπολογιστική 
ισχύς µπορούν συχνά να αντικαταστήσουν την 
ανθρώπινη δηµιουργική (έξυπνη) δραστηριότητα

Παράδειγµα Εκµετάλλευσης 
Υπολογιστικής Ισχύος

• Παράδειγµα: η δηµιουργία του προγράµµατος 
πρωταθλητή στο σκάκι (Deep Thought �Deep 
Blue).
– Μέσοι παίκτες σκακιού

– Απλοί αλγόριθµοι δενδρικής αναζήτησης

– Πάρα πολύ γρήγορο υπολογιστικό υλικό.

• … αλλά παρόλα αυτά, επιδιώκουµε καλές 
παρτίδες σκάκι  µε ανθρώπινους αντιπάλους 

Το Κόστος της Αυτοµατοποίησης

• Η εταιρία του Google (Μάρτιος 2000)
– ∆έχεται 5,500,000 αναζητήσεις καθηµερινά

– Απασχολεί 85 ανθρώπους (οι µισοί τεχνικοί, 14 µε 
διδακτορικό σε υπολογιστικό αντικείµενο)

– ∆ιατηρεί 2,500 PCs µε Linux και 80Tbαποθηκευτικό 
χώρο

• Η Internet Archive (Μάρτιος 2000)
– Απασχολεί 7 ανθρώπους µε υποστήριξη από την Alexa
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Αυτοµατοποιήσιµες Υπηρεσίες

Αυτοµατοποιήσιµες υπηρεσίες σε πλήρη κείµενα

• ∆ιαδικασίες καταχώρησης προσκτήσεων

• Ευρετηρίαση περιεχοµένου

• Κατηγοριοποίηση περιεχοµένου

• Εξαγωγή κειµένου και δοµής

• Εξαγωγή εµφάνισης: γραµµατοσειράς, µεγέθους 
γραµµάτων, …

• Περίληψη περιεχοµένου

Μη Αυτοµατοποιήσιµες
(Χειροποίητες) Υπηρεσίες

Η Κωδικοποίηση της Πληροφορίας (π.χ. 
καταλογογράφηση – κατηγοριοποίηση), παρότι 
βασική και επίπονη εργασία, δεν γίνεται αυτόµατα 
σε περιπτώσεις µε λίγα ή ελλιπή στοιχεία. Π.χ.

• Σύντοµες προτάσεις για χρηµατοδότηση, χωρίς 
πλήρη περιγραφικά κείµενα

• Ανταλλαγές µέρους µόνο των πληροφοριών
– Για  διαπραγµατεύσεις πάνω σε ανταλλαγή 
πληροφοριών

– Για προϊόντα προς πώληση (π.χ. ταινίες)

• …

Εξέλιξη και Προοπτικές στην
Ανακάλυψη της Πληροφορίας

Πόσο βοηθούν ή είναι αναγκαίες οι 
παραδοσιακές µέθοδοι οργάνωσης 
και ανακάλυψης της πληροφορίας;

Πρόκληση:
Ανακάλυψη Πληροφορίας

• Τα παραδοσιακά συστήµατα ανακάλυψης 
πληροφορίας χρησιµοποιούν καταλόγους ή 
ευρετήρια δηµιουργηµένα από καλά εκπαιδευµένο 
προσωπικό, και άρα είναι ακριβά

• Ποιες είναι οι νέες (αυτοµατοποιηµένες , κατά 
προτίµηση) τάσεις στην ανακάλυψη της 
πληροφορίας; Πως συγκρίνονται τα 
αυτοµατοποιηµένα συστήµατα ευρετηρίασης µε 
τους συµβατικούς καταλόγους και ευρετήρια;

Εξέλιξη της Αναζήτησης

• 1970-1995: ψηφιακά ευρετήρια για έντυπες 
εκδόσεις:
– OPACs

– Υπηρεσίες περίληψης και ευρετηρίασης (INSPEC,
Chemical Abstracts, Medline, etc.)

– Science Citation Index

• 1993-…: ψηφιακά ευρετήρια για  εκδόσεις 
πλήρους (ψηφιακού) κειµένου:
– Ιστός (Infoseek, Google, κλπ)

Ψηφιακά Ευρετήρια για Έντυπες 
Εκδόσεις (1970-1995)

• Περιορισµοί του περιβάλλοντος εφαρµογής:
– Το πλήρες περιεχόµενο δεν ήταν ψηφιακό
– Ο υπολογιστικός χρόνος ήταν ακριβός ($300/ώρα)

• Μέθοδος εφαρµογής:
– Προσεκτική επιλογή υλικού για ευρετηρίαση ή 
καταλογογράφηση

– Εγγραφές µε µεταδεδοµένα υψηλής ποιότητας: κανόνες 
καταλογογράφησης, ελεγχόµενα λεξικά, καθιερωµένοι 
όροι, κλπ.

– Εκπαιδευµένο προσωπικό: σύνταξη περίπλοκων 
ερωτήσεων, κλπ

• Αποτέλεσµα: µεγάλο κόστος
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Μελέτες της Αποτελεσµατικότητας της 
Αναζήτησης

• The Cranfield Experiments, Cyril W. Cleverdon, 
Cranfield College of Aeronautics, 1957 -1968

• SMART System, Gerald Salton, Cornell 
University, 1964-1988

• TREC, Donna Harman, National Institute of 
Standards and Technology (NIST), 1992 –

Παράδειγµα: τα ∆εδοµένα στο 
Πείραµα II στο Cranfield

Ερώτηµα προς διερεύνηση: Αυξάνουν την 
αποτελεσµατικότητα τα χειροποίητα µεταδεδοµένα;

• Συγκριτική αποδοτικότητα συστηµάτων 
ευρετηρίασης σε 18000 δηµοσιεύσεις και 
αναφορές αεροναυτικής

• Πολύ προσεκτική ευρετηρίαση:
– Χειροκίνητη προετοιµασία 4 ευρετηρίων (UDC, 
αλφαβητική θεµατική ευρετηρίαση, σχήµατα, 
συντεταγµένες)

• Αποτέλεσµα: παρόµοια ποιότητα (εύρεσης)

Αυτοµατισµός Μεταδεδοµένων

• Τεράστια χρηµατικά ποσά ξοδεύονται σε µεταδεδοµένα
(και εκπαίδευση, πρότυπα, συνέδρια, … µεταδεδοµένων)

• Και η κυριότερη υπηρεσία ανακάλυψης πληροφορίας για 
ψηφιακά κείµενα (ο Ιστός) είναι εξ’ ολοκλήρου 
αυτοµατοποιηµένη!
– Μήπως τα ευρετήρια και οι κατάλογοι (που δηµιουργούνται από 
ειδικούς επαγγελµατίες) δηµιουργούνται για να αντιµετωπίσουµε 
τους περιορισµούς του παρελθόντος;

• Με το πλήρες κείµενο ψηφιακό, γίνεται πολύ εύκολα:
– Αυτόµατη ευρετηρίαση
– Περιήγηση από τους χρήστες

Κριτήρια Παραδοσιακής Ιεράρχησης 
Αποτελεσµάτων

• Οι περισσότερες µηχανές αναζήτησης ιεραρχούν 
µε πρώτα τα αποτελέσµατα που
– Περιλαµβάνουν µεταδεδοµένα µε τους ζητούµενους 
όρους

– Περιλαµβάνουν εµφανίσεις των πιο σπάνιων λέξεων 
της γλώσσας

– Έχουν πολλαπλές εµφανίσεις των ζητούµενων όρων

• Η προσέγγιση αυτή  αντικατοπτρίζει το πώς 
γινόταν η αντίστοιχη χειροκίνητη διαδικασία

Εµφανίζονται Νέοι Τρόποι 
Ιεράρχησης Αποτελεσµάτων

Που δεν ήταν δυνατό να γίνουν χειροκίνητα

• Το Google, http://www.google.com
– Ιεράρχηση µεγαλύτερη αν περισσότερες σελίδες έχουν 
σύνδεση σε αυτή

– Συνδέσεις από σελίδες µε µεγαλύτερη ιεράρχηση έχουν 
µεγαλύτερη βαρύτητα

• Οι µετα-µηχανές αναζήτησης
– Συνδυάζουν τις ιεραρχήσεις των επιµέρους µηχανών  
που καλούν (µε µη προφανή τρόπο).

Αδυναµίες της Αναζήτησης στον 
Ιστό

Που είναι ένα µεγάλο µέρος εφαρµογής αναζήτησης
• Η επιλογή πόρων είναι αυθαίρετη
• Τα ευρετήρια δεν είναι «εκλεπτυσµένα»
• ∆εν υπάρχει καθιέρωση όρων
• Η ανίχνευση διπλο-εγγράφων είναι αβέβαιη
• Αµφίβολη ακρίβεια στην ανακάλυψη.
Αλλά για πολλούς χρήστες ο Ιστός έχει 
αντικαταστήσει ακριβές υπηρεσίες αναζήτησης µε 
µεταδεδοµένα δηµιουργούµενα χειροποίητα.
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Ανακάλυψη της Πληροφορίας:
1991 και 2001

αδαείςεκπαιδευµένοιΧρήστες

ιεραρχηµέναbooleanΑποτελέσµατα ερωτήσεων

µη ελεγχόµενοελεγχόµενοΛεξιλόγιο / Λεξικό

µηνιαίαεφάπαξΣυχνότητα

αυτόµατηχειροποίητη∆ηµιουργία ευρετηρίου

εξονυχιστικήεπιλεκτικήΕπιλογή περιεχοµένου

φθηνοίακριβοίΥπολογισµοί

onlineέντυποΠεριεχόµενο

20011991

Επιπτώσεις των Ψηφιακών 
Τεχνολογιών

• Έρχεται Αυτοµατισµός ή Ολοκληρωτική αλλαγή;
– Στον κύκλο της πληροφορίας κατά την δηµοσίευση
– Στα συστήµατα γνώσης

• Π.χ. στα (ηλεκτρονικά) περιοδικά:
– Παροχή των άρθρων ηλεκτρονικά: άµεσα, …
– Νέα µοντέλα (ανοικτής) πρόσβασης (π.χ. BioMed Central)

• Η ανακάλυψη της πληροφορίας σίγουρα αλλάζει
• Τα συστήµατα γνώσης θα παραµείνουν τα ίδια;

– Και τα επεκτείνουµε – ή τα χρειαζόµαστε µόνο για να 
αντιµετωπίσουµε τους περιορισµούς του παρελθόντος;

Σηµερινά «Ψηφιακά» Συστήµατα 
Γνώσης

• Λίστες όρων
– Αρχεία καθιερωµένων όρων, γλωσσάρια, λεξικά, 
γεωγραφικά λεξικά (Authority Files)

• Κατηγοριοποιήσεις

– Θεµατικές επικεφαλίδες (Subject Headings)
– Συστήµατα ταξινόµησης/κατηγοριοποίησης –
ταξινοµίες (Classification Systems)

• Λίστες συσχετίσεων (τώρα είναι υλοποιήσιµα)
– Θησαυροί (Thesaurus)
– Σηµασιολογικά δίκτυα (Semantic Networks)
– Οντολογίες (Ontologies)

Τρέχουσες Τάσεις Πληροφόρησης

• Απευθυνόµαστε σε κοινούς ανθρώπους – όχι σε 
εξειδικευµένους επιστήµονες της αναζήτησης

• ∆ιατίθεται λιγότερο κόστος για δηµιουργία και 
χρήση της πληροφορίας

• Χρειάζεται µικρότερη λεπτοµέρεια σε περιγραφή 
και ανάκτηση

• Απαιτείται διαλειτουργικότητα µε άλλες 
πληροφορίες

Το Μέλλον στα Συστήµατα Γνώσης

• Τα «Αρχεία Καθιερωµένων Όρων», η «Θεµατική 
Ταξινόµηση» …είναι θεµελιώδη εργαλεία για 
περιγραφή συµβατικών τεκµηρίων

• Χρειάζονται στο απώτερο µέλλον;
– Η αυτοµατοποίηση συνεπάγεται νέες διαδικασίες

• Έστω και αν εφαρµόζεται µόνο πάνω στην περίληψη!

• Προσωρινά:
– κείµενο ⇒ όροι⇒ καθιερωµένοι όροι⇒ θέµατα ⇒ …

Προβληµατισµοί Αυτοµατοποίησης 
σε Ψηφιακούς Πόρους

• Η αυτοµατοποίηση γίνεται µε ψηφιακή επεξεργασία
– Αν έχουµε µόνο µεταδεδοµένα και όχι το ψηφιακό τεκµήριο;

• Είναι ποιοτικά ισοδύναµη µε χειροποίητες διαδικασίες;
– Εξάγει και τα διαφορετικά σηµεία πρόσβασης (π.χ. δηµιουργός, 
κατηγοριοποίηση) και µεθόδους πρόσβασης (π.χ. συνώνυµα);

• Είναι απαραίτητη για καλά αποτελέσµατα;
– Αν δεν υπάρχει, πώς υποκαθίσταται στην αναζήτηση;

• Είναι οικονοµικά συµφέρουσα;
– Είναι σαν χειροποίητη ή σαν βιοµηχανική παραγωγή

• Εξασφαλίζουµε διαλειτουργικότητα µε τα συµβατικά 
τεκµήρια (περιγραµµένα µε χειροποίητες διαδικασίες);
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∆ιαφαίνονται Νέοι Τρόποι 
Επεξεργασίας

• Μέθοδοι Έµπειρων συστηµάτων / Τεχνητής 
νοηµοσύνης

• Που εφαρµόζονται πάνω στα ψηφιακά τεκµήρια
– Ή σε µέρος τους: περιλήψεις, τίτλους, µεταδεδοµένα, 

…

• Με διεπαφές περίπλοκες αλλά µε λειτουργικότητα
• Που χρησιµοποιούν (εσωτερικά) τα συστήµατα 
γνώσης

– Όπως Θησαυροί, Οντολογίες, …
– Χωρίς να είναι ορατά στον τελικό χρήστη

Αυτοµατοποίηση Ανάλογα µε τα 
∆ιαθέσιµα Κονδύλια

• Όταν υπάρχουν διαθέσιµα κονδύλια
– Οι ερευνητικές βιβλιοθήκες, µε πληροφοριακές 
υπηρεσίες µε εµπορικά πρότυπα, παρέχουν άριστες 
υπηρεσίες µε µεγάλο κόστος σε λίγους εκλεκτούς

– Οι αυτοµατοποιηµένες ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι 
µακριά από το να παρέχουν τις εξατοµικευµένες 
υπηρεσίες αναφοράς που είναι διαθέσιµες σε καλά 
οργανωµένα πανεπιστήµια

• Αλλά µε ανεπαρκή κονδύλια (ως συνήθως!)
– Η λύση είναι η αυτοµατοποίηση … 

Η Βιβλιοθήκη «Model T»

Το Ford Model T, µε τη µαζική παραγωγή, έφερε το αµάξι στις µάζες …

• Οι αυτοµατοποιηµένες ψηφιακές βιβλιοθήκες, µε 
υλικό ελεύθερης πρόσβασης, µπορούν ήδη να 
παρέχουν καλές υπηρεσίες σε χαµηλό κόστος

• Στο µέλλον, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες µε ελεύθερη 
πρόσβαση θα µπορούν να παρέχουν εξειδικευµένη 
ιατρική, νοµική, ακαδηµαϊκή, επιστηµονική και 
άλλη πληροφόρηση σε όλους!

Ο Ρόλος του Επιστήµονα της 
Πληροφορίας

Ρόλοι κατά την Ψηφιακή Εξέλιξη

• Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης εξαρτάται
– Από το ρόλο που θέλει και επιζητεί

– Από τον τρόπο που τον κατοχυρώνει στην συνείδηση 
των χρηστών της

• Ο Επιστήµονα της Πληροφορίας
– Αναπροσαρµόζει το ρόλο του για να ανταποκριθεί στις 
τρέχουσες ανάγκες του χώρου του

Καταχώρηση Περιγραφής

• Καταλογογράφηση και αναζήτηση – είναι όψεις 
του προβλήµατος της περιγραφής

Περιγραφή

Αναζήτησης

Περιγραφή

Τεκµηρίου

Αποστολή –
Καταχώρηση
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Κατηγοριοποίηση ↔ Αναζήτηση

• Είναι όψεις του ίδιου προβλήµατος
– Της κωδικοποίησης/περιγραφής της πληροφορίας

• Ενός τεκµηρίου – πόρου
• Ενός ερωτήµατος

• Γίνεται πιο φανερό στον ψηφιακό κόσµο
– Όχι µόνο επειδή γίνονται καλύτερα από τον ίδιο άνθρωπο

• Μπορεί να αποθηκευτούν (καταχώρηση)
– Σε ένα κατάλογο τεκµηρίων – πόρων
– Στο προφίλ χρήστη, σε σύστηµα επιφυλακής (alert)

• Και να αναζητηθούν –αντίστοιχα
• Αλλά τα ερωτήµατα δεν µπορεί να είναι πάντα 
τυποποιηµένα, προαποφασισµένα και αποθηκευµένα!

Κωδικοποίηση της Πληροφορίας

• Η κωδικοποίηση της πληροφορίας (π.χ. 
καταλογογράφηση – κατηγοριοποίηση) είναι 
επίπονη εργασία – και δουλειά του Επιστήµονα 
της Πληροφορίας
– Αλλά γίνεται σε όλο και περισσότερες περιπτώσεις

• Περιγραφή πόρων (τεκµηρίων) – και αναζητήσεις
• Προτάσεις για χρηµατοδότηση (προς αξιολόγηση, …)
• Προφίλ ανθρώπων (π.χ. σε φόρµες ερωτηµατολογίων)
• Στατιστικές µελέτες (και επεξεργασία αποτελεσµάτων)
• … µικρές (κυρίως) και µη καθολικές προσπάθειες

– Επειδή διευκολύνει τη διαχείριση της πληροφορίας

Πότε Κάνουµε Χειροποίητα 
Κωδικοποίηση της Πληροφορίας;

∆εν ανταγωνιζόµαστε τις αυτοµατοποιήσιµες
υπηρεσίες, για ότι µπορεί να γίνει αυτόµατα

• Αλλά επιβλέπουµε και ρυθµίζουµε τη διαδικασία
Η κωδικοποίηση της πληροφορίας γίνεται 
χειροποίητα όταν 

• Απαιτείται αυξηµένη ποιότητα
– Και υπάρχουν τα διαθέσιµα κονδύλια

• ∆εν µπορεί να γίνει αυτόµατα
– Λόγω ανεπαρκών δεδοµένων ή τεχνολογιών

Εξέλιξη Αυτοκινήτων και Οδηγών

• Αυτοκίνητα: πρόβλεψη (του 1900): ≤100000, 
γιατί τόσοι µπορούσαν να πληρώνουν οδηγούς!

• Σήµερα είναι εύκολο να οδηγούµε αυτοκίνητο
• Και έτσι έχουµε καλύτερες µεταφορές

– Και περισσότερα αυτοκίνητα

• Και έχουµε πολλούς κλάδους επαγγελµατιών
• Όπως οδηγούς σε διάφορες κατηγορίες οχηµάτων

– Όπως ταξί, φορτηγά, λεωφορεία, …

• Και παρεµφερή επαγγέλµατα: σε αντιπροσωπείες, 
µηχανικούς, βενζινοπώλες, δάσκαλους οδήγησης
…

Επιστήµονας της Πληροφορίας ↔
Οδηγός

• Επιστήµονας της Πληροφορίας: ο οδηγός των
οχηµάτων προς την πληροφορία

• Κάποτε λίγοι µπορούσαν να πληρώνουν για
πληροφορία

• Σήµερα είναι εύκολο να ψάχνουµε µόνοι µας

• Και έτσι έχουµε καλύτερη εξυπηρέτηση –
πληροφόρηση

• Και πολλούς επαγγελµατίες της πληροφορίας

• Σε διάφορες κατηγορίες εργασίας – και άλλα
παρεµφερή επαγγέλµατα

Και ο Επιστήµονας της 
Πληροφορίας;

• Όπως οι υπολογιστές (που µπορούν να κάνουν πολλούς 
υπολογισµούς) δεν εκτοπίζουν τους λογιστές
– Αλλά τους αλλάζουν τον τρόπο δουλειάς
– Ώστε να ανταποκρίνονται σε πιο περίπλοκες καταστάσεις
– Χρησιµοποιώντας πάντα τον υπολογιστή σαν εργαλείο

• Έτσι και οι διαδικτυωµένοι υπολογιστές (που µπορούν να 
ανταλλάσσουν – εξασφαλίζουν πρόσβαση στην 
πληροφορία) δεν εκτοπίζουν τους Επιστήµονες της 
Πληροφορίας, όπως τους βιβλιοθηκονόµους

• Σηµασία έχει ποιος παίρνει τις αποφάσεις και αναθέτει 
εργασία στους υπολογιστές!
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«Ψηφιακός Βιβλιοθηκονόµος»;

• Οργανώνει την ψηφιακή πληροφορία 
(αντικείµενα) και την ψηφιακή βιβλιοθήκη

• Κατηγοριοποιεί την ψηφιακή πληροφορία

• Καθορίζει τους τρόπους της παρουσίασης της 
ψηφιακής πληροφορίας

• Η ψηφιακή πληροφορία έχει µικρότερο κόστος
– Και έτσι παράγεται περισσότερο υλικό

– Που έχει µεγαλύτερη ανοµοιογένεια ποιότητας


