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Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Σαράντος Καπιδάκης

sarantos@ionio.gr

Τηλ. 26610-87413

Τµήµα Αρχειονοµίας –Βιβλιοθηκονοµίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Επισκόπηση Θεµάτων

• Ορισµός και χαρακτηριστικά Ψηφιακών 
Βιβλιοθηκών

• Κίνητρα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, αποστολή 
τους και σχεδιασµός τους

• ∆ηµιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και εµπόδια
• Πλεονεκτήµατα Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και 
ανοµοιογένεια

• Αξιολόγηση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών
• Παραποµπές Ψηφιακών Βιβλιοθηκών / DELOS

Τι είναι η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη;

• Χαλαρός (Ασθενής) ορισµός:
– Οποιαδήποτε online συλλογή τεκµηρίων

• Αυστηρός (Ισχυρός) ορισµός:
– Πλήρη κείµενα (Full text) / υψηλή ποιότητα µέσων

– Πλούσια µορφοποίηση τεκµηρίων (formatting)

– Εξελιγµένες δυνατότητες αναζήτησης

– Αληθινή πλοήγηση υπερκειµένου

Η Ψηφιακή Σύγκλιση

Ο ψηφιακός κόσµος φέρνει πιο κοντά διαδικασίες 
και έννοιες που παραδοσιακά ήταν διαφορετικές

• Αρχεία –Βιβλιοθήκες –Μουσεία …

• Εκδότες –Βιβλιοθήκες –Χρήστες
– Ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες έκδοσης –
δηµοσίευσης, οργάνωσης και διάθεσης

• «Τεχνητός» διαχωρισµός σε ΨΒ και Η∆:
– Τι θα ήταν αρµοδιότητα Βιβλιοθήκης ή Εκδότη

• π.χ. ISBN/DOI, αναζήτηση, µονιµότητα – διατήρηση, …

Χαρακτηριστικά Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκης

• Ηλεκτρονικά –Ψηφιακά µορφότυπα (formats)
• ∆ικτυωµένη (διαµοιραζόµενη πληροφορία)
• Προφανής οργάνωση (βιβλιοθήκης, όχι σωρού)

– Πολιτική ανάπτυξης συλλογών
– Συστηµατική δόµηση και χαρακτηρισµός δεδοµένων

• Χρήση πολιτικών (όπως και «θεµιτή χρήση»)
• Μονιµότητα των αντικειµένων
• Καθοδήγηση και παραποµπές/σύνδεσµοι
• Βασίζεται στην αντίστοιχη κοινότητα χρηστών

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
• Είναι συχνά 
παραπλανητική

Αλλά συχνά µια Ψηφιακή 
Βιβλιοθήκη είναι 
προσπελάσιµη από τον Ιστό 
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Γιατί Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

• Γρήγορη ανάπτυξη εικονικών τάξεων και 
πανεπιστηµίων

• Online εταιρική εκπαίδευση

• Onlineεύρεση πληροφορίας

• Online έρευνα

• Όλοι απαιτούν γνώση ανάλογα µε τη ζήτηση

• Κίνητρα: τεχνολογία, επιχορήγηση, δηµοκρατία

Αποστολή των Ψηφιακών 
Βιβλιοθηκών

• DLs clearly must aim to collect, manage, and 
preserve electronic expressions of knowledge
– Αυτή είναι η περισσότερο καθιερωµένη αποστολή

• Knowledge is in people’s heads – DLs should aim 
to facilitate the use and development of the 
collective knowledge in human consciousness

• Human attention is a fundamental natural resource
– DLs should provide tools and resources 
(material and expertise) to help optimize this 
resource

Παρανοήσεις για Βιβλιοθήκες

• Οι βιβλιοθήκες γίνονται όλο και λιγότερο 
σηµαντικές – ειδικά τώρα µε τον Παγκόσµιο Ιστό;
– ΌΧΙ, εκτός αν θεωρούµε βιβλιοθήκες τη συσσώρευση 
βιβλίων σε ράφια

– Η βιβλιοθήκη ασχολείται µε την πληροφορία / γνώση
– Που οι µορφές της εξελίσσονται, π.χ. ψηφιακές
– Αλλά η διαφύλαξη και η ανεύρεσή της είναι µέληµα 
κάθε προοδευτικής κοινωνίας (µετά την εξασφάλιση 
της επιβίωσης της)

• Με συνεχώς αυξανόµενη σηµασία κατά την εξέλιξή της

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη – Συνοπτικά

• Στάση κλειδί στο ∆ιαδίκτυο της επόµενης γενιάς

• Χρειάζονται ανοικτά πρότυπα για να επιτύχουν οι 
κατανεµηµένες Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

– (W3 Consortium)

• Βοηθούν να µειωθεί η αντίθεση µεταξύ 
Εργαστηρίων, Τάξεων, Βιβλιοθηκών, και οι 
λειτουργίες  Έρευνας, ∆ιδασκαλίας και Εύρεσης 
πληροφορίας

Ψηφιακό Αντικείµενο

• Κάθε είδους ψηφιακή πληροφορία
– Εικόνες

– Ήχο – µουσική
– Βίντεο

– Προγράµµατα υπολογιστών
– Πολυµέσα

– Αποθηκευµένο και µεταφερόµενο ψηφιακό 
περιεχόµενο

• Απλά αρχεία
• Εξελιγµένα – περίπλοκα αντικείµενα

Πως θα είναι τα «ψηφιακά άπαντα του Καβάφη»;

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

• Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών
– Ο χρήστης

• Λειτουργικότητα και ∆ιεπαφή

– Αναζήτηση (searching)

– Ξεφύλλισµα (browsing)

• Αποθετήριο

– ∆ιαχείριση συνόλων αντικειµένων
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Ανάπτυξη Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Η µεθοδολογία για την ανάπτυξη µιας Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκες περνά από 3 στάδια:

• Την ενηµέρωση για τις δυνατότητες που µπορούν 
να µας δώσουν, και τι µπορεί κανείς να φτιάξει.

• Την µελέτη / ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης 
(υλικό, προσωπικό, χρήστες, κλπ) και το 
σχεδιασµό για το τι συγκεκριµένο µπορεί να γίνει.

• Την επιλογή προτύπων, λογισµικού, διαδικασιών, 
κλπ, για την υλοποίηση, σύµφωνα µε τα τρέχοντα.

Θέµατα Σχεδιασµού Ψηφιακών 
Βιβλιοθηκών

• Πρότυπα

– SGML ↔ XML ↔ PDF …

• Μεταδεδοµένα

• Αναφορά στα «αντικείµενα» του ∆ιαδικτύου

• Πνευµατικά δικαιώµατα

• Ψηφιοποίηση

– Πιο σωστά: ψηφιακοποίηση

Εµπόδια Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

• ∆ιαλειτουργικότητα (interoperability)

• Κινητικότητα αντικειµένων

• Περίπλοκα αρχεία

• Ψηφιακή διατήρηση

Πλεονεκτήµατα

Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

• Τεκµήρια ↔ Άλλα αντικείµενα – όλα µαζί
– Χωρίς επανα-εισαγωγή

• Εφαρµοστή ολοκλήρωση: όλα µε ψηφιακή 
αποθήκευση και µετάδοση

• Το 93% του παραγόµενου περιεχοµένου σήµερα, 
είναι ψηφιακό.

Ανοµοιογένεια και
Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

• Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες χωρίζονται µε
– Τοµέα –Πληροφορική, Αεροναυπηγική, Φυσική, …

– Μορφή –Τεχνικές αναφορές, βίντεο, λογισµικό, …

• Το διαθεµατικό ψάξιµο είναι δύσκολο

• Η περιγραφή των πόρων περιλαµβάνει τεκµήρια, 
λογισµικό, σύνολα δεδοµένων, …

Μηχανές Αναζήτησης
Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

• Η σκηνή των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών
– ∆ιαφορετικές διεπαφές χρήστη
– ∆ιαφορετικές µηχανές αναζήτησης
– ∆ιαφορετικά πρωτόκολλα
– Ετερογενείς

– Κατακόρυφη ανάκτηση πληροφορίας
– Ερωτήσεις και βαθµολόγηση αποτελεσµάτων
– Ασυµβατότητα µε διαφορετικές πηγές
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Αξιολόγηση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών
• Ποσοτική ή Ποιοτική
• Περιεχόµενο

– … ∆ιαλειτουργικότητα

• Λογισµικό

– ∆ιαλειτουργικότητα

– Μορφές υλικού
– Λειτουργικότητα αναζήτησης και εµφάνισης
– Ανοικτότητα

– ∆ιεπαφή χρήστη και προφίλ χρηστών
– ∆ιαχείρισης πρόσβασης

• Τεχνικές και µέθοδοι

Ελληνικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

• ΕΚΤ, ψηφιοποιηµένων ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών
http://theses.ekt.gr

• Πανεπιστηµίου Κρήτης http://dlib.libh.uoc.gr

• Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

http://ultranet.lib.uoi.gr/digital

• ΣΚΕΨΙΣ, Πανεπιστηµιακού Εκπαιδευτικού
Υλικού http://skepsis.di.uoa.gr

• Το ΑΡΤΕΜΙΣ http://artemis.cslab.ece.ntua.gr

Ελληνικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

• Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος http://portal.tee.gr/portal

• Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

http://www.mmb.org.gr

• Σπουδαστηρίου Nέου Eλληνισµού
http://www.snhell.gr/library.html

• Ελληνοµνήµων http://sat1.space.noa.gr/Hellinomnimon/

• Μυριόβιβλος http://www.myriobiblos.gr

• Ευώνυµος http://www.evonymos.org/

DELOS Network of Excellence

• Ανοικτό µέρος συζήτησης (forum)για ανάπτυξη 
διεθνή έρευνα Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

• Σηµείο αναφοράς για τα έργα Ψηφιακών 
Βιβλιοθηκών του 5ου και 6ου FP-IST
– Ανταλλαγή εµπειριών και τεχνογνωσίας
– ∆ιαλειτουργικότητα, πρότυπα, προώθηση λογισµικού 
ανοικτού κώδικα, περιβάλλοντα αποτίµησης, …

– ∆ιεθνείς επαφές (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Μεσόγειος)

• ∆ραστηριότητες (συνέδρια, ηµερίδες, οµάδες
εργασίας) για την ευρωπαϊκή κοινότητα ΨΒ

• http://www.delos.info

Βιβλιογραφία

• The digital library toolkit/2001http://www.sun.com/
edu/libraries/digital_library_toolkit.pdf

• The digital library toolkit/2003http://www.sun.com/ 
products-n-solutions/edu/whitepapers/pdf/ 
digital_library_toolkit.pdf

• How to Build a Digital Library
by Ian H. Witten, David Bainbridge

• Digital Library Source Book, E. Fox 
http://fox.cs.vt.edu/DLSB.html

• Digital Libraries, W. Arms 
http://www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/new


