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Γενικό Ηλεκτρονικό 
Υπόβαθρο

Έννοιες Ψηφιακού Περιβάλλοντος

∆όµηση ή Εµφάνιση Περιεχοµένου

Γλώσσες Περιγραφής και Επισήµανσης

Αναπαράσταση, Μορφότυπα και Αρχεία ∆εδοµένων

Έννοιες ∆ιαδικτύου

Επισκόπηση Θεµάτων

• Έννοιες Ψηφιακού Περιβάλλοντος

• ∆όµηση ή Εµφάνιση Περιεχοµένου
– TEI: Text Encoding Initiative

• Γλώσσες Περιγραφής και Επισήµανσης
– HTML – Hypertext Mark-up Language

• Αναπαράσταση και Μορφότυπα ∆εδοµένων

• Έννοιες ∆ιαδικτύου
– Πρωτόκολλα Ιστού και δοµή των URL

Έννοιες Ψηφιακού 
Περιβάλλοντος

«Ηλεκτρονικό» ∆ηµοσίευµα

«Ηλεκτρονικό» ∆ηµοσίευµα είναι οτιδήποτε 
προσφέρει πληροφορία στον ψηφιακό κόσµο

• Με ψηφιακή υπόσταση
– Αρχεία διαφόρων µορφών

– Εφαρµογές λογισµικού

• Ψηφιακές υπηρεσίες

Μορφοποίηση ∆ηµοσιευµάτων

• Τα συµβατικά αντικείµενα είναι πάντα (σταθερά) 
µορφοποιηµένα, π.χ. χάρτες, βιβλία

• Τα ψηφιακά αντικείµενα µπορεί να είναι:
– Μορφοποιηµένα (σταθερά) – π.χ. σελίδες βιβλίων, 
εικόνες

– Μορφοποιήσιµα (µεταβλητά) – π.χ. πίνακες 
αριθµητικών δεδοµένων, αρχεία επεξεργαστή κειµένου

– ∆υναµικά, δηµιουργούµενα κατά την ανάκτηση τους 
(από προγράµµατα) – π.χ. ένα δελτίο καιρού

Μορφές Ψηφιακών Πόρων

Ένας ψηφιακός πόρος µπορεί να περιγράφει:
• Κείµενο

• Εικόνα

• Κινούµενη εικόνα
• Ήχος

• Βίντεο

• Λογισµικό

• Συνδυασµούς (Πολυµέσα, Ιστοσελίδες, …)
• …
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∆ιαχείριση Πληροφοριακών Πόρων

• Παραγωγή (Συγγραφή, …)
• Αποθήκευση

• Προσδιορισµός

• Αναζήτηση

• Ανάκτηση

• Έλεγχος έκδοσης
• ∆ιαχείριση ροής εργασιών
• Παρουσίαση

• ∆ιάδοση

Ηλεκτρονική Συγγραφή
Κειµένων και Αποθήκευση

• MS-Word, html, κλπ

• Latex/dvi, pdf, κλπ

• Ventura publishing, κλπ

• Ειδικές εφαρµογές για
– Μαθηµατικά

– Χηµικές αντιδράσεις

– κ.α.

∆όµηση ή Εµφάνιση 
Περιεχοµένου

Η ∆όµηση Περιγράφει …

• Η δόµηση µπορεί να περιγράφει:
– Συγγραφέα, Τίτλο, Περίληψη, Ηµεροµηνία, …

– Κεφάλαια, υποκεφάλαια, …, παραγράφους, …
• Με δικό τους Τίτλο, Περίληψη, …, ίσως και συγγραφέα

– Σχήµατα, εικόνες, διαγράµµατα, …

– Παραποµπές

– Παραρτήµατα …

• Η δόµηση µπορεί να έχει πολλά επίπεδα

Παράδειγµα ∆όµησης

<URL>sarantos-article.html</URL>

<Creator> Σαράντος Καπιδάκης</Creator>

<Affiliation> Ιόνιο Πανεπιστήµιο 
</Affiliation>

<Title> My article title</Title>

<email> sarantos@ionio.gr</email>

<homepage>http://www.ionio.gr/~sarantos</hom
epage>

<body> Σε αυτό το άρθρο … </body>

∆όµηση → Εµφάνιση

• Η δόµηση µπορεί 
να µετατραπεί σε 
εµφάνιση

• Με κάποιο στιλ 
εµφάνισης (style-
sheet)

• Από αυτά που 
είναι διαθέσιµα 
για το 
συγκεκριµένο 
τύπο δόµησης
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Πολλαπλές Εµφανίσεις

• Πολλαπλές εµφανίσεις από την ίδια δόµηση

Παράδειγµα Εµφάνισης 1

My article title
Σαράντος Καπιδάκης (sarantos@ionio.gr)

Ιόνιο Πανεπιστήµιο

Σε αυτό το άρθρο …

Παράδειγµα Εµφάνισης 2

My article title
Σαράντος Καπιδάκης, Ιόνιο Πανεπιστήµιο

sarantos@ionio.gr
http://www.ionio.gr/~sarantos

Σε αυτό το άρθρο …

Το άρθρο είναι διαθέσιµο στο sarantos-article.html

Παράδειγµα Εµφάνισης 3

Title: My article title

Author: Σαράντος Καπιδάκης

Author-email: sarantos@ionio.gr

Author-Homepage: http://www.ionio.gr/~sarantos

Author-Affiliation: Ιόνιο Πανεπιστήµιο

Article-URL: sarantos-article.html

Παράδειγµα Εµφάνισης 4

Τίτλος: My article title

Συγγραφέας: Σαράντος Καπιδάκης

Ηλ/ κή διεύθυνση Συγγραφέα: sarantos@ionio.gr

Ιστοσελίδα Συγγραφέα: http://www.ionio.gr/~sarantos

Ίδρυµα Συγγραφέα: Ιόνιο Πανεπιστήµιο

Ηλ/ κή θέση Άρθρου: sarantos-article.html

∆όµηση ή Εµφάνιση

• Η δόµηση µπορεί να προσδιορίσει την εµφάνιση
– Με επιλογή ενός στιλ εµφάνισης (style-sheet)

• Η εµφάνιση δεν προσδιορίζει τη δόµηση
– Μόνο την υποδεικνύει

• Είναι σηµαντική η διαφορά;
– Σε έντυπες µορφές, µόνο η εµφάνιση είναι ορατή

– Σε ψηφιακές µορφές, δηµιουργούµε πολλαπλές όψεις
• Ανάλογα µε τη χρήση
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Μετατροπές

• δόµηση ⇒ εµφάνιση

– Εύκολη, και περιγράφεται από κάποιο στιλ εµφάνισης 
(style-sheet) που αντιστοιχεί σε αυτή τη δόµηση

• εµφάνιση ⇒ δόµηση

– Όχι πάντα εύκολη ή µονοσήµαντη

– Εξαρτάται από την ύπαρξη µοναδικών 
χαρακτηριστικών στην εµφάνιση

– Υπάρχουν εργαλεία που προσπαθούν να το κάνουν
• OCR για κείµενα

Oxford English Dictionary 2nd Edn

• Αδύνατη η συνεχής ενηµέρωση της 1ης έκδοσης!

• Το 1989, καλό παράδειγµα χρησιµοποίησης 
γλώσσας επισήµανσης για δοµή και περιεχόµενο:

• Εµφάνιση 1ης Εκδ -> σηµασιολογική πληροφορία

• Κωδικοποίηση σε SGML (µε µεγάλη υποστήριξη)

• Σε βάση δεδοµένων, όπου ενηµερώνεται τακτικά!

• Εύκολα παράγεται ποικιλία προϊόντων
– CDs, ψηφιακές και έντυπες εκδόσεις, …

Έµµεση ∆όµηση

• Έµµεση δόµηση εξάγεται από κοινά παραδεκτούς 
κανόνες

• Με χρήση σηµείων στίξης, κενών, ειδικών 
χαρακτήρων, …
– Ο συλλαβισµός λέξεων εξάγεται από τις «–»
– Ο χωρισµός φράσεων σε γραµµές εξάγεται από τα κενά
– …

• Προσέχουµε τη χρήση κενών, …κυρίως γύρω από 
τα σηµεία στίξης

Text Encoding Initiative

• ∆ιαδικασία διάκρισης χαρακτηριστικών κειµένου 
= markup, encoding µε τη µορφή tags

• Υποσύνολο SGML
• Καλύπτει:

– ∆οµή (παράγραφοι, σελίδες, διάλογοι, υποσηµειώσεις, 
σύνδεσµοι)

– Γλωσσική επεξεργασία (διάλεκτοι, ονόµατα, προτάσεις 
λέξεις, εκφράσεις, στοιχεία µετάφρασης)

– Μεταδεδοµένα (βιβλιογραφικά στοιχεία, εκδοτικό 
ιστορικό κ.λ.π)

Document Encoding 1/4

• Title
– The File Description

• The Title Statement 
• The Edition Statement 
• The Extent Statement 
• The Publication Statement 
• Series and Notes Statements 
• The Source Description 

– The Encoding Description
• Project and Sampling Descriptions 
• Editorial Declarations 
• Tagging, Reference, and Classification Declarations 

– The Profile Description 

– The Revision Description

Document Encoding 2/4
• Body

– Text Division Elements
– Headings and Closings
– Prose, Verse and Drama

• Page and Line Numbers
• Marking Highlighted Phrases

– Changes of Typeface, etc.
– Quotations and Related Features
– Foreign Words or Expressions

• Notes
• Cross References and Links

– Simple Cross References
– Extended Pointers
– Linking Attributes
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Document Encoding 3/4

• Editorial Interventions 

• Omissions, Deletions, and Additions 

• Names, Dates, Numbers and Abbreviations
– Names and Referring Strings 
– Dates and Times 

– Numbers 
– Abbreviations and their Expansion 

– Addresses

• Lists 

• Bibliographic Citations 

• Tables

Document Encoding 4/4

• Figures and Graphics
• Interpretation and Analysis

– Orthographic Sentences
– General-Purpose Interpretation Elements

• Technical Documentation
– Additional Elements for Technical Documents
– Generated Divisions
– Index Generation

• Character Sets, Diacritics, etc.

• Front and Back Matter
– Front Matter

• Title Page
• Prefatory Matter

– Back Matter
• Structural Divisions of Back Matter

Παράδειγµα Text Encoding Initiative

<sp who="Oph"> <speaker> <hi rend="i"> Oph. </hi>
</speaker>
<p> <lb n="46"/> Pray let's have no words of this, but 
when
<lb n="47"/> they ask you what it means, say you this:
</p>
<stage> <hi rend="i"> Song. </hi> </stage>
<lg part="M" type="song">
<l n="48">"To-morrow is <rs key="StValentine">Saint
Valentine's </rs> day,</l>
<l n="49">All in the morning betime,</l>
<l n="50"> And I a maid at your window, </l>

Γλώσσες Περιγραφής και 
Επισήµανσης

HTML – Hypertext Mark-up 
Language

Hypertext Markup Language 
(HTML)

Αναπαράσταση ενός HTML αρχείου:
<b>Joe</b> :

• <b> ∆ηλώνει την αρχή του bold tag.
• "Joe" είναι η φράση που επηρεάζεται από το <b>

tag.
• </b> ∆ηλώνει το τέλος του bold tag. Είναι 
ακριβώς το ίδιο όπως το tag της αρχής, αλλά µε 
ένα «/ » µπροστά από την εντολή του tag.

Ενδεικτικοί Κωδικοί HTML:
∆όµησης και Εµφάνισης

Αποτέλεσµα Εντολή Χρήση Τι κάνει

Header1 h1 <h1>HEAD1</h1>
Header2 h2 <h2>HEAD2</h2>
Emphasis em <em>text</em>
Unordered-List ul <ul>item</ul>
Ordered-List ol <ol>item</ol>

Bold b <b>Bold</b> Bold
Italic i <i>Italic</i> Italic
Typewriter tt <tt>Typewriter</tt> Typewriter

Center center <center>Center</center>
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• Heading Commands 

<H1>Heading</H1>

• Font Size Commands 

<FONT SIZE="+3">Font</FONT> 

• Centring Text 

<CENTER> and </CENTER> 

• Hypertext

<A HREF="http://www.lnb.gr">Click Here To Go To Library</A> 

• E-Mail Link 

<A HREF="mailto:… ">Click Here To Write E-mail</A> 

• Placing An Image 

<IMG SRC="image.gif"> 

• Activating An Image 

<A HREF="http://www.lnb.gr"><IMG SRC="image.gif"></A>

• Image border

<IMG BORDER="0" SRC="image.gif">

Εµφάνιση HTML

• Εξαρτάται από τις εντολές εµφάνισης

• Και τη δοµή (εντολές δοµής) σε συνδυασµό µε το 
επιλεγµένο στιλ εµφάνισής του (style-sheet)

• CSS – Cascading Style Sheets για HTML

• XSL – Extensible Style Language για XML

• Παράδειγµα ορισµού στιλ:
– h1 {color:blue}

– h2,h3 {font-family: serif; color: red}

Internet Tutorials για HTML

• WEBalley: Web publishing made simple  
http://www.weballey.net

• A reference guide to HTML 
http://www.authors.com/htmlref.htm

• The Write Market
http://www.thewritemarket.com/resources/HTML.
htm

• …

HTML Editors
• HotDogProfessional

http://www.sausage.com/hotdog6
• Homesite

http://www.allaire.com/Products/Homesite
• HoTMetal PRO 

http://www.hotmetalpro.com
• LiquidFX Professional 

http://www.psylon.com
• WEB-ED 

http://www.jsware.net/jsware/webed.html

Αναπαράσταση, Μορφότυπα και 
Αρχεία ∆εδοµένων

Αναπαράσταση ∆εδοµένων

• Περιγράφουν πληροφορίες διαφορετικών τύπων.
– Π.χ: Κείµενου, Εικόνας, Ήχου, Βίντεο

• Αλλά κατά κάποιο τρόπο: «its all bits to me»

• Και διαφορετικών µορφότυπων (formats).
• Προσοχή στα ιδιοκτησιακά (proprietary) µορφότυπα.

– Ολιγοπώλιο στους παραγωγούς εργαλείων
– Μη ελεγχόµενη ανάπτυξη
– Αµφίβολη µακρο-βιωσιµότητα
– Για ασφαλή δεδοµένα: πρότυπα και (διαδεδοµένα) ανοικτά 

µορφότυπα

• Η αναπαράσταση συχνά εκφράζεται µε το επίθεµα

… 0 1 1 1 1 1 1 0   0 1 1 0 0 1 1 0 …
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Παραδείγµατα Επιθεµάτων –
Μορφοτύπων Αρχείων (1)

• Κείµενα

– .TXT

– .DOC

– .RTF

– .TEX

• Σελίδες

– .PDF

– .PS

• Ιστοσελίδες

– .HTML

– .HTM

– .XML

– .HTMLS

– .DHTML

Παραδείγµατα Επιθεµάτων –
Μορφοτύπων Αρχείων (2)

• Εικόνες

– .BMP
– .GIF
– .JPEG, .JPG
– .TIFF, .TIF
– .EPS

• Κινούµενες εικόνες
– .ANI
– .FLI
– .FLC

• Ήχοι

– .WAV
– .MID
– .SND, . AUD
– .MP3, .MPEG

• Βίντεο

– .AVI
– .MOV
– .MPG
– .QT

Παραδείγµατα Επιθεµάτων –
Μορφοτύπων Αρχείων (3)

• Άλλα δεδοµένα
– .XLS

– .PPT

– .MDB

• Συµπίεσης

– .ZIP

– .TGZ

– .GZ

– .BZ2

• Προγράµµατα (ή ιοί )
– .COM

– .EXE

– .PL

• Ιοί (ή προγράµµατα)
– .PIF

– .SCR

• …

• ∆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

01111110

01100110

01100110

01111110

Συνηθισµένα Μορφότυπα 
Περιγραφής Κειµένου –Σελίδας

● ΤΕΧΤ: απλό, χωρίς µορφοποίηση, προσβάσιµο
● HTML: απλό, µέτρια µορφοποίηση, προσβάσιµο
● Επεξεργαστές κειµένου (doc, rtf, tex, …): 
µορφοποίηση (υψηλού επιπέδου), περιορισµένη 
πρόσβαση

● PDF, PS, DVI: µορφοποίηση (χαµηλού επιπέδου: 
πλήρης απεικόνιση σελίδας), περίπλοκο, 
περιορισµένη πρόσβαση

● TEI: δόµηση και µορφοποίηση, ανοικτό, πολύ 
περίπλοκο

Παρανοήσεις για Μορφότυπα (1)

• HTML: Πρέπει να µάθουµε HTML για να κάνουµε 
περιγραφή πόρων / κειµένων στον Ιστό;
– Για αυτό αρκούν τα κατάλληλα εργαλεία…
– Αλλά τι µπορούµε να περιγράψουµε µε HTML;

• PS/PDF:Πρέπει να µάθουµε PDF για περιγραφή εικόνων / 
σελίδων;
– Τα κατάλληλα εργαλεία µπορούν να παράγουν PDF για εµάς, 

όπως γίνεται και µε άλλα µορφότυπα εικόνων: TIFF, JPG, …
– Αλλά να ξέρουµε ότι περιγράφουµε εικόνες ή κείµενο ή …

• Συντακτικό XML/RDF;
• Συντακτικό MARC/ASCII (περιγραφή υποπεδίων/$);
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Παρανοήσεις για Μορφότυπα (2)

• Πρέπει να καταλαβαίνουµε πως ορίζονται τα 
µορφότυπα που µας ενδιαφέρουν;
– Αρκεί να διαθέτουµε κατάλληλα εργαλεία που καταλαβαίνουν …

• Μπορούµε να κάνουµε επιλογές κατάλληλων εργαλείων
– Οι κατασκευαστές των εργαλείων όµως, πρέπει να τα ξέρουν!

• Πρέπει όµως να καταλαβαίνουµε τις διαφορές των 
µορφοτύπων, τις δυνατότητες και τους περιορισµούς τους

• Επίσης, µπορούµε να κάνουµε ευκολότερα µικρο-αλλαγές
στο περιεχόµενό τους

Μορφότυπα: Tex Postscript Pdf

• Μορφότυπα αρχείων –αλλά πρωτίστως γλώσσες
• TeX (και LaTeX)

– Knuth, 1980: εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας
• Με έµφαση σε µαθηµατικές εκφράσεις

– Metafont
– 1ο σε χρήση σε Μαθηµατικά, Φυσική, …

• Postscript
– Adobe Systems, 1984: γραφικά σε εκτυπωτές λέιζερ

• Για εκτυπωτές και εφαρµογές, όχι ανθρώπους

– Απευθείας ορισµός γραµµατοσειρών
– Macintosh: γραµµατοσειρές οθόνης και postscript: προσιτές 

εκτυπώσεις ποιότητας
– Ανταλλαγή γραφικών αρχείων

Μορφότυπα: Tex Postscript Pdf

• Pdf (εξέλιξη του Postscript)
– Adobe Systems, αποθήκευση εικόνων

• Ανεξάρτητα των εκτυπωτών ή υπολογιστών

– Η πιο διάσηµη γλώσσα περιγραφής σελίδων
– Υπάρχουν εργαλεία δηµιουργίας, αποθήκευσης, εµφάνισης, …
– Ευρέως διαδεδοµένο σε εµπορικά συστήµατα
– Μπορεί να περιγράψει και bitmaps

• Μεγάλα αρχεία, µε µικρότερη λειτουργικότητα

– ∆εν είναι πρότυπο, αλλά δεν είναι και ιδιοκτησιακό
• Αναπτύσσεται από εταιρία, παρέχοντας και προϊόντα (+ δωρεάν)
• Αλλά είναι δηµοσιευµένο – επιτρέποντας ανάπτυξη άλλων εργαλείων

– Με συνδέσµους, κωδικούς, δικαιώµατα

Έλεγχος Εµφάνισης στο Μορφότυπο

● ΤΕΧΤ: ο χρήστης έχει πλήρη έλεγχο
● HTML: ο χρήστης έχει σηµαντικό έλεγχο 
● PDF: ο εκδότης έχει όλο τον έλεγχο

● Οι συγγραφείς και αναγνώστες διαφωνούν στο 
ποιος πρέπει να αποφασίζει παραµέτρους όπως 
διάταξη στηλών, µέγεθος χαρακτήρων, κλπ.

● Με τον καιρό, όλο και περισσότερα τεκµήρια 
στον Ιστό έχουν σταθεροποιηµένη µορφή

Συµπίεση Περιεχοµένου

Στρατηγικές βασιζόµενες σε στατιστική ή λεξικά
● Στατιστική: Huffman –τα πιο συχνά γράµµατα 
έχουν την πιο µικρή αναπαράσταση (όπως ο 
κώδικας Μορς)
● Μεγαλώνοντας το αλφάβητο (συνδυασµοί γραµµάτων) 
δίνει καλύτερη συµπίεση

● Λεξικά: εντοπίζει και δηλώνει στην αρχή τις

επαναλαµβανόµενες σειρές χαρακτήρων (κείµενο)
● Lempel-Zivή LZW
● Αποθήκευση του δυναµικού λεξικού πριν τα δεδοµένα

● Πόσο γρήγορη είναι η αποκωδικοποίηση;

Μορφότυπα Εικόνων

● Υπάρχουν πάρα πολλά µορφότυπα εικόνων. Π.χ. GIF, 
JPG.  Γιατί έχουµε τόσα πολλά;

● Οι εικόνες έρχονται σε ποσότητες.  Χρειάζεται συµπίεση 
(κυρίως στατιστικές µέθοδοι).

● Μπορούµε να κάνουµε «ακριβή» (“non-lossy”)συµπίεση, 
π.χ. TIFF G4

● Η καλύτερη συµπίεση «χάνει» (“lossy”), θυσιάζοντας 
ακρίβεια για χώρο, και µπορούµε να διαλέξουµε τι/πόσο 
να «θυσιάσουµε»

● Το GIF χάνει χώρο χρωµάτων: είναι τέλειο σε ασπρόµαυρο
● Το JPG είναι πιο γενικό
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Μορφότυπα Εικόνων

● ∆ιερευνάται συµπίεση Wavelet και fractal: JPEG
→ JPEG2000.

● Το DjVu (1996) προορίζεται για συµπίεση 
ψηφιοποιηµένων εικόνων και κειµένων.
● Χωρίζει τη σελίδα σε φόντο και πρώτο πλάνο και 
εφαρµόζει wavelets στο φόντο και συµπίεση 
λεξιλογίου στο πρώτο πλάνο.

Τεχνικές Επεξεργασίας …

• OCR: εικόνα → κείµενο + εµφάνιση / δοµή

• Γίνεται ηµιαυτόµατα, µε επιτυχία ~98%
– Για αναγνώριση δοµής (π.χ. ροής κειµένου)

– Για διόρθωση ορθογραφικών λαθών
• Τεχνικές: Χρήση λεξιλογίων, κανόνων, …

• Και µερικώς, αυτόµατα
– Αναγνώριση γραµµατοσειράς, µεγέθους, …

Μορφότυπα Ήχων

● Τεχνολογικά θέµατα, 
● Συχνότητα ψηφιοποίησης: Οµιλία στα 8kHz, αλλά για 
µουσική χρειάζεται καλύτερα – τα CD στα 44.1kHz

● Συµπίεση: Η οµιλία µεταφέρεται στα ~2400bps, και η 
µουσική συµπιέζεται κατά 1:10 (π.χ. το MP3σήµερα)

● Αλλά κυρίως εµπορικά θέµατα:
● Real Player ή Windows Media Player
● ∆ιαχείριση ψηφιακών δικαιωµάτων

● Αντίθετα µε το κείµενο, λίγοι άνθρωποι µπορούν να 
γράψουν λογισµικό χειρισµού ήχου, και άρα καθένας 
εξαρτάται από κάποιο παροχεά

Μορφότυπα Βίντεο

● Το βίντεο έρχεται σε υπερβολικές ποσότητες.  Με

24 καρέ/δευτερόλεπτο (σε ταινίες) ή 30 (σε TV), 
µια ώρα βίντεο είναι πάνω από 1Gbακόµα και µε 
ελάχιστη ανάλυση σε κάθε εικόνα.

● Υπάρχει τεράστιος πλεονασµός από καρέ σε καρέ 
(frames).

● MPEG: κωδικοποίηση µερικών καρέ (σαν JPEG) 
και µετά κωδικοποίηση των διαφορών των καρέ. 
Πρόβλεψη για κινούµενα αντικείµενα

Μορφότυπα Βίντεο

● MPEG-1: 1.5 Mbit/sec
● MPEG-2: 4-9 Mbit/sec
● MPEG-4: µίξη πολυµέσων µε σήµα κάµερας
● MPEG-7: µεταδεδοµένα

● Η επόµενη µεγάλη βελτίωση αναµένεται σε
µακροπρόθεσµη αποθήκευση και κατάτµηση, π.χ. 
διαχωρίζοντας το φόντο από τη σκηνή και 
διατηρώντας το για πολλά καρέ.

Ιεραρχική ∆οµή
Φακέλων –Αρχείων

Ιεραρχική

οργάνωση 
αρχείων 
πολύπλοκ

ων 
µορφότυπ

ων – όπως 
και 
µεταδεδοµ

ένων
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Έννοιες ∆ιαδικτύου

Αντιστοιχία Εννοιών ∆ιαδικτύου (1)

Αντιστοιχία από το χώρο των βιβλιοθηκών:

• Ιστοσελίδα

– Τεκµήριο / η µονάδα περιγραφής και αναζήτησης

• (Παγκόσµιος) Ιστός / WWW – Web
– ∆ίκτυο (συνεργασίας) βιβλιοθηκών, µε τις απαραίτητες 
συµφωνίες και υποδοµές

• ∆ιαδίκτυο

– Βασική υποδοµή υλικού – τηλέφωνα, υπολογιστές, … 
για να λειτουργήσει τα δίκτυο

Αντιστοιχία Εννοιών ∆ιαδικτύου (2)

• HTML
– Τρόπος συγγραφής – περιγραφής και εµφάνισης της 
πληροφορίας (π.χ. MARC)

• MIME
– Τρόπος µεταφοράς της πληροφορίας (π.χ. ISO2709)

• http
– Τρόπος µεταβίβασης αιτηµάτων (π.χ. Z39.50)

• URL
– Τρόπος προσδιορισµού της πληροφορίας (π.χ. ISBN, 

ISSN, …)

Βασικές Έννοιες ∆ιαδικτύου

• Ιστοσελίδα, Webpage, Ιστότοπος,Website: Οι φορείς 
των πληροφοριών (µονάδα πληροφορίας ?)

• WWW – Web – (Παγκόσµιος) Ιστός: Το σύνολο των 
υποδοµών, πρωτοκόλλων, συµβάσεων, …

• ∆ιαδίκτυο, Internet: Βασική δικτυακή υποδοµή υλικού, 
για υποστήριξη υπηρεσιών

• HTML : Γλώσσα περιγραφής / συγγραφής ιστοσελίδων –
µε µορφοποίηση και παραποµπές (συνδέσεις)

• MIME : Πρωτόκολλο κωδικοποίησης αρχείων (µεταφορά)
• http : Πρωτόκολλο µεταβίβασης αιτηµάτων
• URL : ∆ιεύθυνση (τρόπος προσδιορισµού) ιστοσελίδων

Βασικές Έννοιες Ιστού

• Παγκόσµιος Ιστός (WWW – Web)
• Ιστοσελίδα, (Webpage)

– Μονάδα περιεχοµένου

• Ιστότοπος (Website)
– Συστηµατικό περιεχόµενο (γύρω από κάποιο θέµα)

• Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Digital Library)
– Υπηρεσίες βιβλιοθήκης σε τοπικό (+άλλο) περιεχόµενο

• Πύλη (Portal)
– Πρόσβαση σε (κυρίως) αποµακρυσµένο περιεχόµενο

Κωδικοποίηση µε MIME

• MIME = Multipurpose Internet Mail Extensions
• Κωδικοποίηση του περιεχοµένου ενός αρχείου
• Για να προετοιµάσει για µεταφορά και εξηγήσει 
την αναπαράσταση της ακολουθίας από ψηφία

• Βασίζεται στο «Content-Type:», 2 επιπέδων, Π.χ.:
– text/plain, text/html
– image/gif, image/tiff, video/mpeg
– application/pdf, application/msword, application/ppt
– audio/x-pn-realaudio {ανεπίσηµα}

• Ευέλικτο, διαδεδοµένο και επεκτάσιµο
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Πρωτόκολλα WWW: HTTP / FTP

• HTTP – Hyper Text Transfer Protocol, HTTPS
– µεταφορά (download) περιεχοµένου (stateless)

• FTP - File Transfer Protocol
– Σύνδεση στην υπηρεσία (εξυπηρετητή)

– Μεταφορά αρχείων
• 2 κατευθύνσεων (upload και download)

• Προσαρµοζόµενες µετατροπές κατά τη µεταφορά

– Έλεγχος κατάστασης

• κ.λ.π.

Αιτήσεις Πρωτοκόλλων WWW

• Συνηθισµένες αιτήσεις WWW υπηρεσίας

– Έχουν τη µορφή «protocol:request»
– Η µορφή του «request» εξαρτάται από το «protocol»

• mailto: email-address

• telnet: hostname

• file: file-path

• ftp:// hostname/ file-path

• http:// hostname/ file-path?service-options

Συνιστώσες των ∆ιευθύνσεων στο 
∆ιαδίκτυο (URL)

http://www.ionio.gr/tab/index.html

Ανάλυση - Επίλυση
http:// η διεύθυνση αφορά το πρωτόκολλο http
www.ionio.gr είναι το όνοµα του υπολογιστή

wwwσηµαίνει ο εξυπηρετητής του World Wide Web
ionio υποδεικνύει το όνοµα του οργανισµού
gr δείχνει πως έχει καταχωρηθεί στην Ελλάδα

tab/index.html υποδεικνύει το όνοµα του 
(µονοπατιού του) αρχείου (και παραµέτρους)

Παραδείγµατα Επεκτάσεων

.ac   - academic institutions (other than US)

.edu - educational institutions (usually US)

.gov - governmental sites

.mil  - military establishments

.net - internet industry companies

.org - non-profit making organisations, such as charities

.ca  - Canada

.de  - Germany

.gr   - Greece

.it    - Italy

.uk  - United Kingdom
…

Πελάτες και Φυλλοµετρητές

• Για πρόσβαση σε εξυπηρετητές συχνά χρειάζονται 
ειδικά προγράµµατα – ανά περίπτωση

• Συχνά αρκεί ένας φυλλοµετρητής
– Που γνωρίζει συγκεκριµένα πρωτοκόλλα

• Π.χ. http /µε CGI

– Φέρνει την επεξεργασµένη πληροφορία

– Αλλά µπορεί και να κάνει επεξεργασία τοπικά
• Περιγράφεται µε τη γλώσσα προγραµµατισµού java

• Και πιθανότατα µεταφέρονται appletsαπό τον εξυπηρετητή

Γνωστοί HTTP Φυλλοµετρητές

• Microsoft Internet Explorer 

• Firefox, Netscape's Navigatorκαι Mozilla

• Opera, Neo-Planet

• …

Ο Φυλλοµετρητής (browser) είναι πελάτης (client) και 
πρέπει να συνεργάζεται µε τον εξυπηρετητή
(server)

∆εν πρέπει να  χρησιµοποιούµε ιδιοκτησιακό κώδικα
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Πρότυπα και Προβλήµατα 
Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης

Επισκόπηση Θεµάτων

• Ταυτοποίηση στον Παγκόσµιο Ιστό (WWW)
– DOI: Digital Object Identifier

• Άλλα θέµατα
– Παραποµπές σε Ηλεκτρονικές ∆ηµοσιεύσεις

– Ηλεκτρονικές Υπογραφές

– SDI –διάχυση

– κλπ

Ταυτοποίηση

Ταυτοποίηση –Αναγνωριστικά

• Προσδιορίζουµε το συµβατικό υλικό µε διάφορες 
µεθόδους: ISBN, ISSN, Call numbers, …
– Τα έντυπα άρθρα ταυτοποιούνται έµµεσα από το περιοδικό, επειδή 

είναι φυσικά δεµένα σε αυτό

• Προσδιορίζουµε απλά ή σύνθετα αντικείµενα
– Βιβλία, περιοδικά, τόµους, τεύχη, άρθρα, κεφάλαια, σχήµατα, 

παραγράφους, …
– Τα ηλεκτρονικά άρθρα περιέχουν επιµέρους ψηφιακά αντικείµενα 

(διαφόρων τύπων, π.χ. ήχοι, εικόνες κ.λ.π)

• Είναι διαφορετικά από βιβλιογραφικές παραποµπές (π.χ. 
άρθρων), που µπορεί να περιέχουν πληροφορία (µη 
αναγκαία για την ταυτοποίηση) για τον αναγνώστη.
– Π.χ. και τίτλο και αριθµό σελίδας, και σελίδα τέλους, …

Αναγνωριστικά

Τα αναγνωριστικά αποτελούν ζωτικής σηµασίας 
χαρακτηριστικό των ψηφιακών αντικειµένων. Η ύπαρξη 
τους διευκολύνει:

• Την αναγνώριση / προσδιορισµό / ταυτοποίηση των 
ψηφιακών αντικειµένων. Είναι απαραίτητα για 
παραποµπές, για ανάκτηση πληροφοριών και 
χρησιµοποιούνται ως σύνδεσµοι (links) ανάµεσα στα 
διάφορα αντικείµενα

• Την δια-σύνδεση περιεχοµένου ανεξάρτητα από 
ιδιοκτησία και τοποθεσία

• Τη συσχέτισή τους µε ευαίσθητη και µοναδική 
πληροφορία, π.χ. διαχείριση (πνευµατικών) δικαιωµάτων,
εµπορικές συναλλαγές, …

Uniform Resource Names (URN)

• IETF Uniform Resource Names (URN) 
– Προσδιορισµός του πλαισίου των URN
– Απαιτήσεις για συστήµατα «επίλυσης»
– Ορισµός συντακτικού

• Τα αντικείµενα προσδιορίζονται µε καθολικά 
µοναδικά ονόµατα

• Τα ονόµατα είναι µόνιµα (διαρκή)
• Τα καταχωρηµένα ονόµατα υποδεικνύουν

συγκεκριµένη θέση (URL)
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Πρωτοβουλίες Αναγνωριστικών

• Ανάγκη για µοντέλο ταυτοποίησης ηλεκτρονικών 
άρθρων και των περιεχοµένων τους
– Λύσεις για συγκεκριµένες εφαρµογές

– CNRI (χρησιµοποιείται στο NCSTRL)

– SICI (serial item and contribution identifier), 

– OCLC PURL (persistent names of Internet addresses, 
URL)

– DOI (digital object identifier), 

Τοπική Προσέγγιση 
Αναγνωριστικών

• Είναι συµβολικά ονόµατα (π.χ. αύξων αριθµός)

• ∆εν υποδεικνύουν την πραγµατική θέση
– Στο ηλεκτρονικό σύστηµα φακέλων

• Πιθανώς υποδεικνύουν µια λογική θέση

• Που επιλύονται από τον τοπικό εξυπηρετητή

• Πάντα επιλύονται µοναδικά

• Και αντιστοιχούν στον σωστό πόρο

• Και µπορεί πολλά να αντιστοιχούν στον ίδιο πόρο

Υπηρεσία Ονοµατολογίας CNRI 

cnri.dlib/april97-payette

http://www.somewebserver.org/somedirectory/somefile

Αρχή

Ονοµατοδοσίας

Όνοµα

αντικειµένου

Μόνιµο

Αναγνωριστικό

(π.χ., URN)

Θέση

(URL)

Persistent Uniform Resource Locator 
(PURL)

• Προτάθηκε από την OCLC.  Παράδειγµα χρήσης
– http://purl.oclc.org/catalog/item1

• Είναι ουσιαστικά ένα URL που αναφέρεται σε ένα 
εξυπηρετητή PURL, που περιέχει µεγάλη Βάση 
∆εδοµένων µε «θέσεις».

• Που σαν περιεχόµενο έχει το URL που περιέχει 
τον πόρο που αναφέρεται
– Π.χ. http://www.ionio.gr/~sarantos

• ∆ιαφορετικοί εξυπηρετητές µπορεί να έχουν 
διαφορετικές αντιστοιχίες

Digital Object Identifier (DOI)

• 1997, βασισµένο στο ANSI/NISO Z39.84

• ∆οµή του αναγνωριστικού (identifier)
– Πρόθεµα (prefix): δίνεται από registration agency (10.

κωδικός εκδότη)

– Επίθεµα (suffix): δίνεται από τον εκδότη (π.χ. ISSN) σε 
αντικείµενα οποιουδήποτε µεγέθους (βιβλίο, άρθρο, 
περίληψη, κεφάλαιο) και τύπου (text, audio, video, 
image, software)

Επίλυση και Χρήση του DOI

• Χρήση ονοµάτων - Επίλυση (resolution)
– Χρησιµοποιείται κεντρικός κατάλογος (directory)
– Γίνεται σύνδεση του DOI-item και των περιεχοµένων 

του µε διεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο

• Συµπληρωµατικά µεταδεδοµένα (metadata)
– ∆ιατηρούνται από τον εκδότη
– Ελάχιστο επίπεδο δηµόσιων δοµηµένων µεταδεδοµένων 

στο DOI-item (identifier, title, type, mode, primary 
agent, agent role)

– ∆υνατότητα ορισµού ειδικότερων µεταδεδοµένων από 
κοινότητες χρηστών και οµάδες εφαρµογών µε 
δυνατότητα διαλειτουργικότητας (application profiles)
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Παράδειγµα Ορισµού DOI

• Ξεκινά πάντα µε το «10.»

• 10.100Χ/44444444

• 10.100Χ/ISBN-960-332-110-9

• 10.1006/0121585328 (Academic Press)

• Πληροφορίες: www.doi.org

• http://dx.doi.org/10.1036/0071393772

Παραποµπές σε Ηλεκτρονικές 
∆ηµοσιεύσεις, Ηλεκτρονικές 
Υπογραφές και Άλλα Θέµατα

Βιβλιογραφικές Παραποµπές σε 
Ηλεκτρονικές ∆ηµοσιεύσεις

• Η ψηφιακή πληροφορία εκφράζεται διαφορετικά
– ∆ηµοσιεύεται σε ποικίλα µέσα – και νέους τρόπους
– ∆εν επιδέχεται την κλασική σελιδοποίηση (π.χ. οι 

Ιστοσελίδες)
• Η ψηφιακή πληροφορία έχει συνεχή ρευστότητα

– Αλλάζει (αλλάζει το περιεχόµενο των σελίδων)
– Χάνεται (σταµατούν να ισχύουν οι σύνδεσµοι)

• Οι βιβλιογραφικές παραποµπές – αναφορές πρέπει
– Να είναι σαφείς (µακροπρόθεσµα στο µέλλον)
– Να οδηγούν µε ακρίβεια στον πόρο

• Να περιγράφουν συνοπτικά τον πόρο
– Με µορφή αναγνώσιµη από ανθρώπους, όχι µηχανές

• Το πρότυπο ISO 690-2 …

Κανόνες Συντακτικού
ISO 690-2

• Η ηλεκτρονική διεύθυνση περιλαµβάνεται εντός 
των συµβόλων:  «<» και «>»
– Π.χ. <http://www.ionio.gr/~sarantos/CV/en.html>

• Το µέσο αναγράφεται (προαιρετικά) εντός 
αγκυλών «[» και «]»
– Π.χ. [on-line], [CD-ROM], [δίσκος], [µαγνητική 

ταινία]
• Η ηµεροµηνία αναγράφεται εντός αγκυλών στη 

µορφή [πρόσβαση στις ΗΗ/ΜΜ/ΧΧΧΧ]
– Π.χ.  [πρόσβαση στις 28/10/2002]

Παραδείγµατα Συντακτικού
ISO 690-2

• Επώνυµο, όνοµα συγγραφέα, "Τίτλος άρθρου", 
Τίτλος περιοδικού, αριθµός τεύχους, µήνας, 
χρόνος, σελίδες δηµοσίευσης του άρθρου (αν
υπάρχει αρίθµηση). [Πρόσβαση στις
ΗΗ/ΜΜ/ΧΧΧΧ] <πλήρης ηλεκτρονική
διεύθυνση>

• Επώνυµο, όνοµα συγγραφέα, "Τίτλος σελίδας",
Είδος πληροφορίας ή προσωπικής σελίδας ή
σελίδας φορέα, ηµεροµηνία (αν υπάρχει). 
[Πρόσβαση στις ΗΗ/ΜΜ/ΧΧΧΧ] <πλήρης
ηλεκτρονική διεύθυνση>

Παραδείγµατα Χρήσης

ISO 690-2
• Kapidakis, Sarantos. 25 March 2002. “Electronic 

Publishing”. Προσωπική σελίδα Σαράντου 
Καπιδάκη [Aνακτήθηκε 28/10/2002] 
<http://www.ionio.gr/~sarantos>

• Kapidakis, Sarantos. Information on Greenstone,
ηλεκτρονικό µήνυµα στον <tab322@ionio.gr>,
25/03/2002, [Πρόσβαση στις 28/10/2002] 
<http://www.ionio.gr/~tab322/mail-17.html>
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Selective Dissemination of 
Information – SDI

• Επιλεκτική ∆ιάχυση Πληροφοριών

• Υπηρεσία που παρέχεται από οργανισµούς
– Βιβλιοθήκες (Ακαδηµαϊκές, Ερευνητικές, Ειδικές, 

∆ηµόσιες, …)
– Κέντρα τεκµηρίωσης και πληροφόρησης
– Ιδιωτικοί οργανισµοί και εταιρίες
– Εκδοτικοί οίκοι

• Προσδιορισµός από τους χρήστες (άµεσα ή 
έµµεσα) θεµάτων, που ο οργανισµός αναζητά, 
εντοπίζει, οργανώνει και διοχετεύει στους χρήστες

Ηλεκτρονικές Υπογραφές

• ∆εν είναι «δεδοµένα» στο τέλος του τεκµηρίου!
• Είναι τρόπος βεβαίωσης του περιεχοµένου

– Που γίνεται µοναδικά από κάποιον
– Που εµποδίζει – ή κάνει ανιχνεύσιµη την παραποίηση

• Κατάλληλος για ηλεκτρονικά αρχεία, µηνύµατα, 
κλπ.

• Νοµικό πλαίσιο παροχέων: Π.∆.150/2001
• Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης 

Ηλεκτρονικής Υπογραφής:
– Απόφαση ΕΕΤΤ 248/71 (ΦΕΚ 603/Β/16-5-2002)

Επικρατούσα Υλοποίηση 
Ηλεκτρονικών Υπογραφών

Με «Κρυπτογράφηση ∆ηµόσιου Κλειδιού»
• Υπάρχει µια «έµπιστη» δηµόσια παρακαταθήκη 

µε «δείγµατα υπογραφών» (δηµόσια κλειδιά)
• Ο συγγραφέας κωδικοποιεί τα δεδοµένα του µε 

την (προσωπική) υπογραφή του (ιδιωτικό κλειδί)
• Τα δεδοµένα, τα αποκωδικοποιούµε µε το «δείγµα 

υπογραφής» (δηµόσιο κλειδί) του υπογράφοντα.
• Έτσι βεβαιωνόµαστε ποίος το υπέγραψε!
• Ίσως να συνοδεύονται µε τα αποκωδικοποιηµένα 

δεδοµένα – για ευκολία στον αναγνώστη

Άλλα Αλληλοσυνδεόµενα Θέµατα

• Άδειες και διαχείριση πρόσβασης
• Πνευµατικά δικαιώµατα

• Αξιολόγηση άρθρων (peer review)
• Authentication (διαχείριση εκδόσεων, προστασία 

από αλλαγές)
• Πολιτικές διάθεσης (όχι απαραίτητα δωρεάν)
• Τιµολόγηση και µοντέλα τιµολόγησης
• ∆ιαφύλαξη κερδών από περιορισµό στην 

πρόσβαση µέσω «αδειών» (licenses)
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Κύριες Ενότητες

• Ηλεκτρονικά βιβλία

• Ηλεκτρονικά περιοδικά

• Η ακαδηµαϊκή δηµοσίευση

• Το µοντέλο της δηµοσίευσης

Ηλεκτρονικό Βιβλίο
(e-book)

• Το Ηλεκτρονικό 
Βιβλίο είναι 
οποιοδήποτε βιβλίο 
που µπορεί να 
φορτωθεί και να 
διαβαστεί σε ένα 
υπολογιστή ή 
ειδικό αναγνώστη.

Ηλεκτρονικό Βιβλίο (e-book)

• Ειδική υλοποίηση στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής 
δηµοσίευσης. Ο όρος υποδηλώνει περισσότερο το 
περιεχόµενο και λιγότερο τη συσκευή ή το µέσο 
ανάγνωσης

• Στόχος: Η προσοµοίωση του συµβατικού βιβλίου, από την 
άποψη των εξωτερικών χαρακτηριστικών, στο 
ηλεκτρονικό περιβάλλον. Με διαφορετικά λόγια: Η 
Ισορροπία ανάµεσα στα πλεονεκτήµατα της διαθέσιµης 
τεχνολογίας και στην εξοικείωση του κοινού µε το 
συµβατικό έντυπο βιβλίο.

• Το πλησιέστερο προς το συµβατικό έντυπο βιβλίο προϊόν 
της Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης

Πλεονεκτήµατα Η.Β. από την 
Πλευρά του Εκδότη

• Πλήρης έλεγχος παραγωγής: Συγγραφέας, Επιµελητής 
ύλης (Editor), εκδότης (Publisher), διανοµέας (Distributor) 
και βιβλιοπώλης µπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο

• Μηδενικό, σχεδόν, κόστος δηµοσίευσης και διακίνησης

• ∆ιαθεσιµότητα χωρίς όρια – διεθνώς

Πλεονεκτήµατα Η.Β. από την 
Πλευρά του Χρήστη (1)

• ∆υνατότητα αποθήκευσης µεγάλης ποσότητας βιβλίων σε 
περιορισµένο χώρο

• Οι ειδικές φορητές συσκευές ανάγνωσης µπορούν να 
αποθηκεύσουν περισσότερους από 20 τίτλους

• Η ενηµέρωση και αλλαγή τίτλων είναι εύκολη και άµεση
• Το βιβλίο είναι διαθέσιµο οποτεδήποτε είσαι µπροστά 

στον υπολογιστή, αλλά και οπουδήποτε µεταφέρεις το 
φορητό υπολογιστή, τον υπολογιστή παλάµης ή την ειδική 
συσκευή ανάγνωσης

• Οι δυνατότητες µεγάλης αποθήκευσης και συνεχούς 
ενηµέρωσης κάνουν το βιβλίο αυτό ιδανικό για 
εκπαιδευτική και επαγγελµατική χρήση

Πλεονεκτήµατα Η.Β. από την 
Πλευρά του Χρήστη (2)

• Το χρησιµοποιούµενο λογισµικό ανάγνωσης παρέχει 
εξαιρετικές δυνατότητες πλοήγησης, αναζήτησης, 
σχολιασµού, σηµειώσεων, σελιδοδεικτών κλπ.

• Παρέχονται περιεχόµενα, πληροφορίες για πόσο αποµένει
• Χρησιµοποιούνται πολυµέσα και παραµετρικές µορφές
• Οι ηλεκτρονικοί τίτλοι ενσωµατώνουν ενεργές 

διασυνδέσεις µε άλλα τεκµήρια (hyperlinks), ήχο, 
κινούµενη εικόνα και δυνατότητες προσοµοίωσης

• Με απλή αλλαγή των χαρακτηριστικών εµφάνισης (π.χ. 
µεγέθους γραµµάτων) µπορεί να ικανοποιήσει ειδικές 
απαιτήσεις ή αδυναµίες του χρήστη
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Περιβάλλον Παραγωγής και Χρήσης 
του Ηλεκτρονικού Βιβλίου

• ∆ιαδίκτυο

• Εξοπλισµός: Συσκευές και τεχνολογία 
αποθήκευσης, µεταφοράς και απεικόνισης

• Λογισµικό: Παραγωγής και εκµετάλλευσης 
(writers & readers) και σχετική τεχνολογία

• Αποθετήρια υλικού ηλεκτρονικών βιβλίων είναι 
διαθέσιµα στο ∆ιαδίκτυο

∆ιαδικασία Παραγωγής 
Ηλεκτρονικού Βιβλίου

• Αναζήτηση και επιλογή υλικού
• Προετοιµασία υλικού, ανάλογα µε την πρωτογενή 

µορφή του 
– Προετοιµασία υλικού για ψηφιοποίηση
– Επιλογή εξοπλισµού

• Σάρωση κειµένου
• Οπτική αναγνώριση, επεξεργασία και 

διαµόρφωση κειµένου
• Σάρωση εικονογραφικού υλικού
• Σύνθεση ηλεκτρονικού βιβλίου µε χρήση του 

κατάλληλου λογισµικού

Κατηγορίες Έκδοσης

Ηλεκτρονικού Βιβλίου
• Εµπορική παραγωγή

– Το αντίστοιχο της εµπορικής συµβατικής δηµοσίευσης
– Έλεγχος ποιότητας περιεχοµένου
– Προσεκτική επιµέλεια και διορθώσεις
– Ο συγγραφέας δεν πληρώνει για τη δηµοσίευση, αλλά λίγα βιβλία 

γίνονται αποδεκτά (< 10%)

• Επιχορηγούµενη παραγωγή
– Κάποιος εκ µέρους του συγγραφέα πληρώνει για τη δηµοσίευση
– Οτιδήποτε, µε λίγες εξαιρέσεις, γίνεται αποδεκτό για δηµοσίευση
– ∆εν υπάρχει έλεγχος, επιµέλεια και διορθώσεις κειµένου
– Παρέχεται, συνήθως, λογισµικό συγγραφής (π.χ. ExeBook Self-

Publisher)

• Αυτόνοµη παραγωγή
– Με ευθύνη του συγγραφέα για όλα τα στάδια της παραγωγής και 

δηµοσίευσης

Μορφές e-books

• Απλό κείµενο
– Περιορισµένη διαµόρφωση κειµένου

• Π.χ. E-mail

• HTML
– Αµφίβολη εκτύπωση

• PDF
– Απαιτεί Reader

• Ιδιοκτησιακό (proprietary) electronic book reader
– Συµβατότητα, σηµειώσεις, απαραίτητος ο εξοπλισµός

Αρχείο Απλού Κειµένου

• Τοποθετείται απλά σε ένα δικτυακό τόπο, 
συνήθως του συγγραφέα, ή στέλλεται µε e-mail

• ∆ηµιουργείται, δηµοσιεύεται και χρησιµοποιείται 
εύκολα

• Περιορισµένες δυνατότητες µορφοποίησης και 
γραφικών

Μορφή ∆ιάθεσης Η.Β.: Απλό Κείµενο
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Αρχείο HTML

• Παραγωγή µε τη χρήση ενός επεξεργαστή HTML, 
ή ειδικού λογισµικού (π.χ. Active e-book 
Compiler), και µε τη µορφή µιας σειράς 
ιστοσελίδων

• ∆υνατότητα ενσωµάτωσης εικόνων, 
διασυνδέσεων, ήχου, video κλπ.

• Εύκολη χρήση, εξαρτάται από το λογισµικό 
πλοήγησης, σε περιβάλλον και µε τα εργαλεία του 
∆ιαδικτύου

Μορφή ∆ιάθεσης Η.Β.: HTML

Αρχείο PDF

• Είναι ψηφιακή φωτογραφία του βιβλίου
• Παράγεται και χρησιµοποιείται µε τα ειδικά 

εργαλεία της σειράς Acrobat (Acrobat, Acrobat 
Reader, Acrobat e-book Reader)

• Επιτρέπει ποιοτική εκτύπωση, αλλά και εµφάνιση 
κειµένου και γραφικών

• Είναι πολύ κοντά στη λογική διάταξης, εργαλείων 
και εµφάνισης του συµβατικού έντυπου βιβλίου

• Παρέχει σηµαντικές ευκολίες πλοήγησης, 
σχολιασµού, διασυνδέσεων, σηµειώσεων κλπ

Μορφή ∆ιάθεσης Η.Β.: Acrobat PDF

Ιδιοκτησιακό (Proprietary) Αρχείο 

• Αρχείο για χρήση µε ειδικό λογισµικό 
ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Βιβλίων

• Αφορά δύο κατηγορίες: 
– Ηλεκτρονικά Βιβλία προορισµένα να διαβαστούν σε 

ένα υπολογιστή ή Personal Digital Assistant

– Ηλεκτρονικά Βιβλία προορισµένα να διαβαστούν σε 
ειδικό αυτόνοµο σύστηµα εξοπλισµού - λογισµικού

Μορφή ∆ιάθεσης Η.Β.: MS Reader
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∆ηµιουργία HTML

• ∆ηµιουργία βιβλίου σαν (σειρά από) ιστοσελίδες

• Μετατροπή των ιστοσελίδων σε εκτελέσιµα
(EXE) αρχεία

• Τρόποι µετατροπής κειµένου σε HTML αρχείο:
– Text HTML editor

– “What You See Is What You Get” (WYSIWYG)
HTML editor

– Microsoft Word

Εργαλεία Μετατροπής HTML 

• HyperMaker HTML
– http://www.bersoft.com/compilers.htm

• Neobook
– http://www.neosoftware.com

• E-ditor
– http://www.e-ditorial.com/software.html

• E-book Wizard
– http://www.ebook-wizard.com

• Και πολλά άλλα στο
– http://www.ebookcompilers.com

∆ηµιουργία PDF
• Εκτυπώνουµε το αρχείο σε ειδικό εκτυπωτή που 

έχουµε εγκαταστήσει:
– PDFCreator (OpenCD)

– PDF Factory, FinePrint Software

– Adobe Acrobat…, Adobe

• Το PDF αρχείο ανοίγεται µε το Acrobat.
– Το λογισµικό Adobe Acrobat είναι διαθέσιµο στον 
Ιστότοπο της Adobe,
http://www.adobe.com/products/acrobat

Παράδειγµα ∆ηµιουργίας PDF
• Ανοίγουµε το αρχείο µε το Microsoft Word.
• Επιλέγουµε το Create Adobe PDFbutton στο task 

bar ή επιλέγουµε File > Create Adobe PDF.
• Στο General panel, επιλέγουµε Use Acrobat 

Distiller, και µετά επιλέγουµε Print Via Distiller’s 
Printer. Μετά επιλέγουµε eBookOptimizedαπό 
το Distiller Settingspull-down menu.

• Επιλέγουµε Create. Το PDF αρχείο δηµιουργείται, 
στον ίδιο φάκελο µε το αρχικό αρχείο, και µετά 
ανοίγεται µε το Acrobat.

∆ιαδικασία - Εργαλεία

• ∆ηµιουργία σελίδων 
– book builder, authoring tools

• Συναρµολόγηση (assembly) υλικού
– book compositor

• Ανάγνωση βιβλίου
– book reader

Εργαλεία Παραγωγής Η.Β.

• Ευρύτερης χρήσης λογισµικό µε εφαρµογή σε ορισµένες 
πλευρές της παραγωγής του Η.Β. (επεξεργαστές κειµένου, 
επεξεργαστές HTML, λογισµικό επεξεργασίας εικόνας, 
βίντεο, ήχου κλπ.)

• Λογισµικό «συγγραφής» Η.Β., π.χ.
– ReaderWorks Publisher (MSReader)
– EveryBook Docable
– Adobe Acrobat (PDF)
– Active e-book Compiler (HTML, ASCII)
– ExeBook Self-Publisher (HTML, ASCII)
– E-ditor 2.0
– EBook  Edit Pro
– Ebook Pro
– Mobibook Publisher (PDAs µε Windows CE και PalmOS)
– eBook Wizard



5

Everybook  Docable Organiser ReaderWorks
• Η έκδοση Standard δωρεάν. Η έκδοση Publisher πωλείται

ReaderWorks
Acrobat

Active e-book Compiler
ExeBook Self-Publisher
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Εξοπλισµός Χρήσης (=Ανάγνωσης) Η.Β.

Αυτόνοµες συσκευές για φόρτωση και ανάγνωση Η.Β. 
Στην περίπτωση αυτή ο συνδυασµός εξοπλισµού και 
λογισµικού αποτελεί την πλησιέστερη εξοµοίωση του 
συµβατικού έντυπου βιβλίου

• Συσκευές αποκλειστικής χρήσης
– Εµπορικά διαθέσιµες πολύ λίγες

• Συσκευές γενικής χρήσης (π.χ. Desktop 
Computers, Notebooks, PDAs)
– Χρήσιµες, αν και όχι ειδικά διαµορφωµένες για τέτοια 
χρήση. Χρησιµοποιούν ειδικό λογισµικό ανάγνωσης 
(Readers)

– Τα PDAs µε λειτουργικό WindowsCE εφοδιάζονται µε 
τον MS Reader, που βελτιώνει την απόδοσή τους

Συσκευές (Εµπορικά προϊόντα) Η.Β. 
Αποκλειστικής Χρήσης

• Rocket E-book
– Rocket Writer 

http://www.rocket-
ebook.com/RocketWriter/index.html

– Rocket Library 

http://www.rocket-library.com

– Rocket E-book site 

http://www.rocket-ebook.com

Rocket eBook
- Μέγεθος, περίπου, ενός 

χαρτόδετου βιβλίου

- Βάρος, περίπου, µισό κιλό

- Χωρητικότητα: Περίπου 3200 σελ. 
Ή δέκα συνήθη µυθιστορήµατα (η 
έκδοση Pro: 15200 σελ. ή 40 
βιβλία στο ίδιο µέγεθος και βάρος)

- Αναγκαίο PC ή Mac για την 
προµήθεια και µεταφορά των 
βιβλίων

- Βελτιστοποιηµένο για την 
ανάγνωση κειµένου, αν και µπορείς 
να δεις εικόνες και να ακούσεις 
µουσική

- Πολύ καλή λευκή οθόνη, επιτρέπει 
πολύωρή ξεκούραστη ανάγνωση

SoftBook

- Μέγεθος, περίπου, βιβλίου

- Βάρος, περίπου, µισό κιλό

- Εµφανίζει µια σελίδα κειµένου

- Υποστηρίζει κείµενο & γραφικά

- ∆ιαθέτει µηχανισµό αλλαγής σελίδων 
και στοιχειώδους επέµβασης στο 
κείµενο

- Συνδέεται, µε modem, απ’ ευθείας µε 
την πηγή των Η.Β.

- Επαναφορτιζόµενη µπαταρία επιτρέπει 
2-5 ώρες συνεχούς ανάγνωσης

Franklin Ebookman 900/901/911

- ∆ιαβάζει τίτλους διαθέσιµους για MSReader

- Φωτιζόµενη οθόνη, 16 επίπεδα του γκρι, 
ανάλυση 200x240 dpi

- Υποστηρίζει βιβλία ήχου και µουσική mp3

- Ενσωµατωµένα ακουστικά, µικρόφωνο, 
µεγάφωνο

- 8 – 16 MB RAM

- Συγχρονίζεται µε MS Outlook

- Πρόσθετες λειτουργίες PDA

- ∆ιαστάσεις: 13,2 x 8,6 x 1,8 εκ.

- Βάρος 220 γραµµ. περίπου

RCA – eBook 1100 – 1200
• ∆ιαβάζει τίτλους της Gemstar

• ∆ιαστάσεις ενός τυπικού βιβλίου και 
βάρος 600 γρ. περίπου

• Οθόνη επαφής µε ανάλυση 320x 480 dpi, 
µονόχρωµη

• Ενσωµατωµένο modem

• 8 MB flash ROM ( αρκετή για 8000 σελ.), 
επεκτάσιµη στα 72 MB ( αρκετή για 
70000 σελ.)

• Ρυθµιζόµενος φωτισµός οθόνης, καθώς 
και µέγεθος και φορά των γραµµάτων

• ∆υνατότητες πλοήγησης, σχολιασµού και 
σηµειώσεων

• Ενσωµατωµένο λεξικό Webster

• 40  ώρες συνεχούς λειτουργίας µε 
επαναφορτιζόµενη µπαταρία
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Πρωτότυπο Victorian Laptop
(Visual Arts, Penn State U.)

Τµήµα ερευνητικού 
προγράµµατος, που 
διερευνά τη χρήση 
υπολογιστών στην 
υποστήριξη της 
επικοινωνίας. 

Το πρωτότυπο έχει 
εκατοντάδες σελίδες 
από ταξιδιωτικά 
κείµενα, ηµερολόγια 
& επιστολές, 
γραµµένα για ή στην 
περιοχή της 
Βοστώνης

Στόχος: Σύνδεση της 
τρέχουσας χρήσης µε 
προηγούµενα σχετικά 
δεδοµένα

Πρωτότυπο Lectrice
(Digital Systems Research Center)

Προϊόν του προγράµµατος Virtual Book, 
το οποίο είχε ως στόχο να κάνει την 
on-line ανάγνωση βιβλίων, περιοδικών 
κλπ., ένα µέσο εξίσου ελκυστικό µε 
την ανάγνωση  συµβατικών εντύπων.

Έγιναν 15 πρωτότυπα, τα καλύτερα µε 
ανάλυση XGA -- 1024x768 (122 dpi) 

Το πρόγραµµα στόχευε στην ενσωµάτωση 
τεχνολογιών, όπως οθόνη υψηλής 
ποιότητας, γραφή µε πένα, 
αναγνώριση χειρογράφου, ασύρµατη 
επικοινωνία, χαµηλή κατανάλωση 
ενέργειας κλπ.

Πρωτότυπο Xlibris
(FX Palo Alto Laboratory)

Ερευνητικό πρόγραµµα µε 
στόχο να διαπιστώσει αν οι 
υπολογιστές µπορούν να µας 
βοηθήσουν στο διάβασµα

- Μίµηση του χαρτιού

- Υποστήριξη της ενεργητικής 
ανάγνωσης

- Κράτηµα στα πόδια

- Μια σελίδα τη φορά

- Σηµειώσεις, 
επισηµάνσεις κλπ.

Λογισµικό Χρήσης (= Ανάγνωσης) Η.Β.

• Αυτόνοµο λογισµικό ανάγνωσης Η.Β.,  παρόµοιο 
µε εκείνο που συνοδεύει τις συσκευές 
αποκλειστικής χρήσης  και το οποίο προϋποθέτει 
τη χρήση ενός προσωπικού υπολογιστή, ως 
συσκευής ανάγνωσης.

• Πρόκειται, ουσιαστικά, για λογισµικό ικανό να 
ανοίξει τα αρχεία Η.Β. Σε συγκεκριµένο ή 
περισσότερα του ενός µορφότυπα (formats).

• Παρέχει στοιχειώδη εργαλεία πλοήγησης στο 
περιεχόµενο του Η.Β., µιµούµενο τον τρόπο 
χρήσης του συµβατικού έντυπου βιβλίου.

Acrobat eBook Reader

• Αρχεία (Η.Β.) σε format 
PDF

• Μία ή δύο σελίδες στην 
οθόνη

• Εργαλεία για πλοήγηση 
(ξεφύλλισµα) στο πλάι

• Προµήθεια Η.Β. από το 
ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο 
της Barnes & Noble στο 
∆ιαδίκτυο

• Η βασική έκδοση δωρεάν
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Microsoft Reader

• ∆ιατίθεται δωρεάν από τη 
Microsoft

• Ενσωµατώνεται στο MS 
Word

• Χρησιµοποιεί την 
τεχνολογία ClearType της 
Microsoft

• Έχει ενσωµατωθεί ήδη σε 
PocketPC PDAs (Casio, 
Compaq, HP)

• ∆ιαθέτει αρκετές ευκολίες 
πλοήγησης (ξεφυλλίσµατος)

Peanut Reader
• ∆ιατίθεται δωρεάν από την PeanutPress

• Προορίζεται για PDAs, µε εκδόσεις για τα λειτουργικά 
συστήµατα PalmOS και WindowsCE/PocketPC

Πηγές ∆ιάθεσης Η.Β.
• Τα περισσότερα µεγάλα, αλλά και πολλά ειδικά βιβλιοπωλεία 

διαθέτουν Η.Β.  Τα γενικά βιβλιοπωλεία διαθέτουν Η.Β. σε µορφή 
απλού κειµένου, HTML και ορισµένα σε MS Reader

• Τα ειδικά , ανά αναγνωστικό σύστηµα, βιβλιοπωλεία διαθέτουν Η.Β.
στο  format του συγκεκριµένου αναγνωστικού συστήµατος, π.χ. MS 
Reader [Barnes & Noble], Acrobat eBook Reader, PeanutPress, κλπ.

• Στο ∆ιαδίκτυο είναι διαθέσιµος ένας εξαιρετικά µεγάλος αριθµός, 
αγγλόγλωσσων, κυρίως, Η.Β., σε ποικίλα µορφότυπα (formats):
– Γενικά, από την άποψη της θεµατικής κάλυψης, Η.Β., παραγόµενα από 

προγράµµατα, ιδρύµατα, πανεπιστήµια κλπ. και διαθέσιµα, συνήθως,
δωρεάν, π. χ. Electronic Text Center (University of Virginia), Bibliomania 
- The Best Classic Books and Reference on the Web, eBook eLibrary
(eBookNet), κλπ.

– Ειδικά, ανά εποχή (π.χ. µεσαιωνικά), ανά συγγραφέα ή ανά θέµα, π.χ. 
µαθηµατικών βιβλίων

Ηλεκτρονικά Βιβλία και 
Βιβλιοθήκες

• Ο αριθµός των Η.Β. που είναι διαθέσιµος ήδη στο 
∆ιαδίκτυο αποτελεί σηµαντική πηγή για τις βιβλιοθήκες

• Η διεύρυνση της χρήσης των συστηµάτων ανάγνωσης σε 
λογισµικό ή σε συνδυασµό εξοπλισµού & λογισµικού και 
η υιοθέτηση κοινών προτύπων θα δηµιουργήσει µια νέα 
µορφή υλικού και νέες µορφές υπηρεσιών για τις 
βιβλιοθήκες

• Ο Glassbook Library Serverαποτελεί σύστηµα 
βασιζόµενο στο Web, απευθύνεται στις βιβλιοθήκες και 
εξασφαλίζει τη διαχείριση των προσκτήσεων, της 
αποθήκευσης και του δανεισµού των Η.Β. από µια 
βιβλιοθήκη.
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Projects of e-books:

• Project Gutenberg (information)

http://promo.net/pg

• eLib programme

http://www.ukoln.ac.uk/services/elib

Websites of e-books:

• The On-Line Books Page (free books)
http://digital.library.upenn.edu/books

• Prize-Winning Books On-Line 
http://digital.library.upenn.edu/books/prize.html

• Christian Classic http://www.ccel.org
• The Internet Public Library: Reading Room

http://www.ipl.org/reading(searching, browsing)
• Barnes&Noble.com E-Book store

http://ebooks.barnesandnoble.com(shopping)
• eBookNet http://www.ebooknet.com(eBook business 

news)
• The Internet Book Information Center

http://www.Internetbookinfo.com

Πρότυπα Ηλεκτρονικών Βιβλίων

• Στην παραγωγή και χρήση ΗΒ χρησιµοποιείται 
σηµαντικός αριθµός τεχνολογιών και διατάξεων, 
ορισµένες από τις οποίες αποτελούν de facto πρότυπα. 

• Ενδεικτικά:
– PDF (Portable Document Format), της Adobe Systems
– HTML (HyperText Markup Language)
– RTF (Rich Text Format)
– EBX (Electronic Book Exchange). Αναπτύσσεται από την 

Electronic Book Exchange Working group (www.ebxwg.org) µε 
στόχο την ασφαλή διακίνηση Η.Β. µεταξύ δηµιουργών, εκδοτών 
και χρηστών

– OEB  (Open eBook Publication Structure)

ΟΕΒ

Open e-Book Publication Structure
• Αναπτύσσεται από το Open eBook Forum 

(www.openebook.org)

• Βασίζεται στην XML (Extensible Markup 
Language)

• Καθορίζει τον τρόπο επισήµανσης (mark up) του 
κειµένου και τον τρόπο µε τον οποίο τα διάφορα 
µέρη του Η.Β. (εξώφυλλο, περιεχόµενα, κείµενο, 
σηµειώσεις, ευρετήριο κλπ.) θα συνδέονται σε 
ενιαίο σύνολο

ΟΕΒ

Open e-Book Publication Structure
Απαιτήσεις Η.Β.

• Λιτό, περιεκτικό (concise)
– Μείωση µήκους σελίδας

• Ευκολοδιάβαστο (scannable)
– Χρήση boldκειµένου

– Χρήση bulleted λιστών

– Συντοµότερα κείµενα

– Περισσότερες επικεφαλίδες
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Συµβουλές ∆ηµιουργίας 
Προσωπικού Η.Β.

• ∆ηµιουργούµε ένα ηλεκτρονικό φάκελο για όλα τα αρχεία 
που σχετίζονται µε το Η.Β.: HTML, graphics, 
backgrounds, κλπ.

• Το Η.Β. θα περιέχει κυρίως κείµενο.  Τα bannersνα µην 
είναι πάνω από 1 ανά σελίδα.  Για να περιοριστεί το 
µέγεθος του αρχείου, αποφεύγουµε τα animated banners.

• Τα Η.Β. σχεδιάζονται συνήθως για οθόνη µικρής 
ανάλυσης, και πρέπει να είναι αναγνώσιµα σε κάθε οθόνη

• Περιλαµβάνουµε στο κείµενο καλούς συνδέσµους 
πλοήγησης

• Για µαζική διανοµή, τοποθετούµε µια µικρή παράγραφο 
µε τα copyrights της διανοµής στην κύρια σελίδα

• Καταχωρούµε το Η.Β. στο γραφείο ISBN.
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Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικών 
Περιοδικών

Ιστορικό Ηλεκτρονικών Περιοδικών

• Σε CDsκαι κατόπιν στον Ιστό

• Ελεύθερα ή µε συνδροµή

• HTML , PDF, κ.λ.π.

• 1993 - JSTOR, Journal storage project: 
ηλεκτρονικό αρχείο παρακαταθήκης έντυπων 
περιοδικών (electronic archiving of printed 
journals, http://www.jstor.org).

Τύποι Ηλεκτρονικών Περιοδικών

• “Παράλληλα εκδιδόµενα” περιοδικά, µε έντυπη 
και ηλεκτρονική έκδοση διαθέσιµη στο κοινό
– Πιστά αντίγραφα έντυπων περιοδικών

• Με πιστά αντίγραφα ηλεκτρονικά

– Ηλεκτρονικά περιοδικά µε έντυπα αντίγραφα
• Για λόγους αρχειοθέτησης
• Μπορεί να µην έχουν το συµπληρωµατικό υλικό

– Ανακοινώσεις, κριτικές, διαφηµίσεις, …

• Ηλεκτρονικά-µόνο περιοδικά
– Χωρίς έντυπη έκδοση

Ηλεκτρονικά Περιοδικά – Σήµερα 
και στο Μέλλον

• Τι σηµαίνει περιοδική έκδοση (ή περιοδικό);
– Επίκαιρη  / τακτική ενηµέρωση

• Πρακτικοί λόγοι συλλογής / εκτύπωσης / διανοµής 
επιβάλλουν στα έντυπα περιοδικά να
– Έχουν κόστος και συνδροµές, πωλήσεις, συµβόλαια
– Έχουν συγκεκριµένο µέγεθος, ανά τεύχος και έτος
– Συγκεντρώνουν οµάδες άρθρων
– Τηρούν προθεσµίες για δηµοσιεύσεις
– Επιζητούν κύρος / φήµη

• Αν δεν έχουµε τους περιορισµούς του παρελθόντος;
– Ποιοι από τους περιορισµούς είναι θεµελιώδης στη φύση τους;
– Π.χ. η τακτική έκδοση; Βοηθάει την παραγωγικότητα αλλά …

Ηλεκτρονικά Περιοδικά και 
Περιεχόµενο

• Ηλεκτρονικά διαθέσιµες περιοδικές εκδόσεις = 
περιοδική ενηµέρωση Web site

Παραδείγµατα Η.Π. στον Ιστό
• Dlib http://www.dlib.org
• Arts Journal http://www.artsjournal.com
• Ellavonhttp://www.ellavon.com
• Flightless Humingbird 
• http://www-personal.umich.edu/~rmutt/HomePage.html
• Frontera Magazine http://www.latino.com/index.phtml
• Intercultural Communication http://www.immi.se/intercultural
• Cultural Critique http://www3.oup.co.uk/jnls/list/cultur
• Invisible culture 

http://www.rochester.edu/in_visible_culture/ivchome.html
• Baltolink: A critical Journal on the arts http://www.baltolink.org
• Collections of electronic periodical publications:

– The Internet Public Library: Reading Room 
http://www.ipl.org/reading/serials

– New Jour http://gort.ucsd.edu/newjour
– Electronic Library http://wwws.elibrary.com
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Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικών 
Περιοδικών (1)

• Παραδοτέα στον υπολογιστή κάθε αναγνώστη

• Ταυτόχρονη χρήση από πολλούς αναγνώστες

• Ελαχιστοποίηση κόστους-χρόνου έκδοσης

• ∆υνατότητες αναζήτησης κειµένου

• ∆υνατότητες ενσωµάτωσης πολυµέσων

• ∆ιασύνδεση (link) αναφερόµενων άρθρων 
(references) από τον ίδιο ή άλλο εκδοτικό οίκο.

Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικών 
Περιοδικών (2)

• Αναζήτηση και σύνδεση άρθρων από ευρετήρια 
και βάσεις δεδοµένων περιλήψεων (abstracts).

• Αναδραστικότητα (interactivity): ανταλλαγή 
απόψεων µέσω E-mail, forums, chat rooms.

• Εξασφάλιση αυθεντικότητας και copyrights.

• Ενίοτε απαιτούν «εξοπλισµό» για την ανάγνωσή 
τους (ηχεία, ειδικές κάρτες γραφικών, …).

• Ακολουθούν πρότυπα (DOI, TEI)

Παραδείγµατα Ελληνικών 
Ηλεκτρονικών Περιοδικών

• «Το Re-Public είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό 
που προβάλλει και αναδεικνύει την καινοτοµία 
στην παγκόσµια πολιτική σκέψη και πρακτική.
http://www.re-public.gr»

Τρέχουσες Πολιτικές Συνδροµών 
Ηλεκτρονικών Περιοδικών

• Με την τρέχουσα συνδροµή προσφέρεται
– Άµεση πρόσβαση στα τρέχοντα τεύχη

– Πρόσβαση σε όλα τα παλαιά (ψηφιακά) τεύχη

• Με τον παύση της συνδροµής µπορεί να δίνεται
– Τα τεύχη της διάρκειας της συνδροµής σε CD

– Είναι αµφίβολο πόσο θα είναι εκµεταλλεύσιµα

Μικρο-πληρωµές

• Οι παραδοσιακές µέθοδοι πληρωµής (πιστωτικές 
κάρτες, επιταγές, µετρητά, …) δεν εφαρµόζονται 
για τα µικρά ποσά των πληρωµών για 
ηλεκτρονική πρόσβαση

• Έτσι εφαρµόζονται άλλες, πιο κατάλληλες
– Άνοιγµα λογαριασµού στον εκδότη ή σε τράπεζα

– Προπληρωµή (τροφοδότηση λογαριασµού) µε
• Καταθέσεις, επιταγές, πιστωτικές κάρτες, …

• Νέες µεθόδους: χρεώσεις σε κινητό, …
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Πλεονεκτήµατα

Ηλεκτρονικών Περιοδικών
Οι χρήστες δήλωσαν πως τα προτιµούν επειδή:

• Είναι διαθέσιµα δωρεάν (35%); 

• Οι παλαιοί τόµοι είναι διαθέσιµοι (30%);

• Παρουσιάζουν τα νέα πιο αποδοτικά από τα
συµβατικά µέσα (25%);

• Επιτρέπουν αναζήτηση µε λέξεις κλειδιά (16%).

(Η µελέτη είναι από το 2000)

Βασικά Στάδια Σχεδιασµού Νέου 
Ηλεκτρονικού Περιοδικού

• Προγραµµατισµός: τύπος, δοµή, πλοήγηση, 
περίοδοι ανανέωσης (έκδοσης τευχών, τόµων)

• Ορισµός Περιεχοµένου

• Σχεδίαση – µορφής, κανόνων, …

• Πραγµατοποίηση (προγραµµατισµός, έλεγχος, 
σύνδεση στον Ιστό)

• Ανάπτυξη (ανανέωση, ενηµέρωση, διατήρηση)

Μοντέλο Πνευµατικών 
∆ικαιωµάτων και Ηλεκτρονική 

∆ηµοσίευση
• Έντυπη διακίνηση: ίδιοι όροι για όλα τα άρθρα

– Ο  Εκδότης ζητά τα δικαιώµατα για όλα τα άρθρα

• Στην Ηλεκτρονική διακίνηση
– Κάθε άρθρο µπορεί να έχει τους δικούς του όρους

– Συχνά όλα τα άρθρα µπορεί να είναι ελεύθερα

– Αλλά συνήθως ακολουθούνται οι διαδικασίες των 
έντυπων …

Εµπορική Εκµετάλλευση

• Μοντέλα διάθεσης και πληρωµής
– Συνδροµή

– Πληρωµή ανά χρήση

– ∆ιαφήµιση

– Εξωτερική χρηµατοδότηση

– Χρηµατοδότηση από τους συγγραφείς

Τι θέση έχει η Ελεύθερη Πρόσβαση;

Ακαδηµαϊκή ∆ηµοσίευση

Κύριοι Ρόλοι

Οι κύριοι ρόλοι στον κύκλο ζωής της πληροφορίας

Που είναι διακριτοί στην έντυπη πληροφόρηση

• ∆ηµιουργοί – συγγραφείς

• Μεσάζοντες – βιβλιοθήκες

• Χρήστες – αναγνώστες

Συχνά αναµειγνύονται στην ψηφιακή πληροφόρηση

Εξαιτίας του τρόπου χρήσης της πληροφορίας
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Η Βαρύτητα των Άρθρων

• Η βαρύτητα του έργου των ερευνητών εξαρτάται
– Από τις δηµοσιεύσεις τους, σε περιοδικά και συνέδρια
– Χρησιµοποιείται στις εκλογές / εξελίξεις / προαγωγές

• Η βαρύτητα των ερευνητικών δηµοσιεύσεων 
(άρθρων) εκφράζεται από
– Τις παραποµπές σε αυτά

• Το «Citation Index» του άρθρου / συγγραφέα

– Τη φήµη των περιοδικών που τα δηµοσιεύουν
• Το «Impact Factor» του περιοδικού

– Αντίστοιχα και για τα µεγάλα διεθνή συνέδρια

Στάδια Ακαδηµαϊκής ∆ηµοσίευσης

• Σκοπός – Ιδέα + Πηγές
• ∆ηµιουργία – συγγραφή
• Σχέδιο – προδηµοσίευση
• Αξιολόγηση – θεώρηση (peer review)
• Συµβολή – αναθεώρηση
• Έκδοση – πολλαπλασιασµός
• ∆ιακίνηση – διάθεση
• Οργάνωση – επεξεργασία (π.χ. από βιβλιοθήκες)
• Χρήση

Παραγωγή Εντύπου: Γραµµική

∆ηµιουργία

∆ηµοσίευση

∆ηµιουργία Προδηµοσίευση

Αξιολόγηση

Αναθεώρηση

Έκδοση
∆ιακίνησηΧρήση

Οργάνωση

Ρόλοι: Εναλλαγές -Ανατροπές

Βασικοί παραδοσιακοί ρόλοι:

• Συγγραφέας – δηµιουργός

• Εκδότης

• Τυπογράφος

• ∆ιαθέτης

• Βιβλιοπώλης

• Βιβλιοθήκη

• Αναγνώστης –Χρήστης

Η Αλλαγή της Ηλεκτρονικής 
∆ηµοσίευσης

Η ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου ορίζει νέους ρόλους και 
δρόµους στην διαχείριση της πληροφορίας!

• Συγγραφής –Έκδοσης

• Συγκέντρωσης –Συλλογής

• Αναζήτησης –∆ιάθεσης

• Πρόσβασης –Παρουσίασης

• Αξιολόγησης –Αποδοχής

Ηλεκτρονική ∆ηµοσίευση

Παράµετροι

• Χώρος: δίκτυο

• Χρόνος: ελάχιστος

• Κυκλικό µοντέλο

• ∆ικτυακή οργάνωση

∆ηµιουργία

Προδηµοσίευση

Αξιολόγηση

Συµβολή

Χρήστης

Έκδοση

Οργάνωση

∆ίκτυο
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Η Ακαδηµαϊκή
Ηλεκτρονική ∆ηµοσίευση

• Επιβάλλει επανασχεδιασµό της χρήσης της 
πληροφορίας, όπου πρέπει να υποστηρίζεται
– Όλος ο «κύκλος της πληροφορίας»: δηµιουργία, 
διάδοση, συνεργατικότητα

• Και οργάνωση, πρόσβαση, παρουσίαση και διατήρηση.

– Υλικό που δεν είναι κείµενο (φωτογραφίες, βίντεο, 
χάρτες)

• Και περιεχόµενο που περιλαµβάνει κείµενο

– Ανεπίσηµες εκδόσεις (πρωτογενείς πηγές δεδοµένων)
• Και παραδοσιακά παραγόµενο υλικό

– ∆ραστικά νέοι τρόποι χρήσης

∆ιάχυση Ακαδηµαϊκής Πληροφορίας

… είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για παράδειγµα
• Το κόστος διατήρησης των συλλογών αυξάνει

~15%/χρόνο.
– Οι παραδοσιακές πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες προσπαθούν να 
υποκαταστήσουν την πρόσβασή τους σε περιεχόµενο

• ∆ιαθεσιµότητα: Επιβάλει µεγάλες καθυστερήσεις
– Η παραδοσιακή δηµοσίευση πρώτα φιλτράρει και µετά 
δηµοσιεύει.

• Και η απλή ψηφιοποίηση;
– Συχνά αυξάνει το κόστος
– Παρέχει λίγη παραπάνω λειτουργικότητα
– Ο εντοπισµός πληροφορίας είναι δύσκολος, ειδικά σε µη κείµενα.

Το Έντυπο Σύστηµα

Βιβλιοθήκες

∆ηµιουργοί

Χρήστες

Εκδότες

$

$
$

$
$ $$ $

$ $

Αξιολογητές

Χρήστες

Υπηρεσίες

∆εικτοδότησης

(κειµένων)

Αποθήκευση

Το Τρέχον Ηλεκτρονικό Σύστηµα

∆ηµιουργοί

Εκδότες

Βιβλιοθήκες

$
$ $ $ $ $

Αξιολογητές

∆ηµιουργοί/
Αξιολογητές/
Σχολιαστές/
Χρήστες

Υπηρεσίες πρόσβασης
σε κείµενα, εικόνες, 
βίντεο, γεωγραφικά
συστήµατα

Υπηρεσίες

αποθήκευσης

αρχειοθέτησης

Το Πλήρως Κατανεµηµένο Μοντέλο

Υποστήριξη 
κατανεµηµένων κοινών 
σηµειώσεων

Υπηρεσίες

διάχυσης

Υπηρεσίες

συλλογής

διατήρησης

$?

Συνεργατικό

ποιοτικό 
φιλτράρισµα

Ιδιότητες Μελλοντικού Μοντέλου

• Κόστος: κάθε κοινότητα υποστηρίζει την διάχυση 
του περιεχοµένου της.
– Αυξάνει ~ γραµµικά µε την παραγωγή.

• ∆ιαθεσιµότητα: Άµεση
– Πρώτα «δηµοσιεύουµε» και µετά φιλτράρουµε.

• Επιτρέπει νέα λειτουργικότητα
– Συνεργατικό ποιοτικό φιλτράρισµα, υποστήριξη 
κατανεµηµένων κοινών σηµειώσεων

• Υποστηρίζει όλα τα µορφότυπα περιεχοµένου
– Επιστηµονικά δεδοµένα, εικόνες, χάρτες, βίντεο, ...
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Οι 2 Σχολές της Ακαδηµαϊκής 
∆ηµοσίευσης

∆ιαµορφώνονται 2 σχολές δηµοσίευσης:
• Τα σηµαντικά (καθιερωµένα) περιοδικά θέτουν 
τους κανόνες (ποιότητας αλλά και τιµής), και οι 
ερευνητές προσπαθούν να δηµοσιεύουν σε αυτά. 
Οι ακαδηµαϊκοί συγγραφείς δεν αλλάζουν ποτέ.

• Η δηµοσίευση σε περιοδικά που εκδίδονται στον 
Ιστό κοστίζει ελάχιστα.  Οµάδες ερευνητών 
µπορούν να δηµοσιεύουν την έρευνά τους µόνοι
τους.  ∆εν χρειάζεται να σπαταλούνται χρήµατα 
σε εκδότες.

Οι 2 Τάσεις της Ακαδηµαϊκής 
∆ηµοσίευσης

• Επιχειρηµατική

– Στόχος είναι το κέρδος

– Η ελεύθερη πρόσβαση 
είναι απειλή για τα 
κέρδη

– Πρέπει να εµποδιστεί η 
ελεύθερη πρόσβαση

• Κοινωνική

– Στόχος είναι η 
υποστήριξη της 
επιστήµης

– Η επιστήµη ωφελείται 
και κινείται προς την 
ελεύθερη πρόσβαση

– Πρέπει να αυξηθεί η 
διάχυση της επιστήµης

Τάσεις της Ακαδηµαϊκής 
∆ηµοσίευσης

• Η κυρίαρχη δύναµη είναι η πίεση των 
συγγραφέων, που δίνει έµφαση στην ελεύθερη 
πρόσβαση, και αντιτίθεται στην πρόσβαση µε 
περιορισµούς

• Θα συνυπάρχει µια ποικιλία οικονοµικών 
µοντέλων

• Τελικά θα έχουµε ελεύθερη πρόσβαση στην 
περισσότερη επιστηµονική και επαγγελµατική 
πληροφορία

Οικονοµία της ∆ηµοσίευσης της 
Ελεύθερης Πρόσβασης

Τι σηµαίνει Ελεύθερη Πρόσβαση

Ηλεκτρονική Πρόσβαση

• Τρόποι πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόµενο:
– Ελεύθερη

– Ιδιωτική – περιορισµένη
– Με συµβόλαιο – συνδροµή, υλοποιούµενη τεχνικά µε

• Με άµεση ταυτοποίηση (Login/password)
• Με έµµεση ταυτοποίηση (διαφανές - IP)

• ∆ιαχείριση της πρόσβασης
– Κοινοπραξίες βιβλιοθηκών για διαπραγµατεύσεις
– Τάσεις εκδοτών για αλλαγές συµβολαίων συνδροµών

• Από Έντυπα σε Ηλεκτρονικά

Υπέρ –Κατά της Πληροφορίας 
Ελεύθερης Πρόσβασης

• Υπάρχει χρήσιµη πληροφορία επί πληρωµή
• Πολλή καλή πληροφορία δεν είναι διαθέσιµη µε 
ελεύθερη πρόσβαση 

• Η πληροφορία ελεύθερης πρόσβασης είναι 
µερικές φορές ένα φθηνό υποκατάστατο

• Αλλά: Κάθε χρόνο το ποσοστό της σηµαντικής 
πληροφορίας που είναι διαθέσιµη µε ελεύθερη 
πρόσβαση αυξάνει!
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Ελεύθερη (ή µη) Πρόσβαση

• Πλεονεκτήµατα επί πληρωµή πρόσβασης
– ∆ίνει κίνητρο για έκδοση, ενηµέρωση και διατήρηση

– Εφαρµόζεται όταν υπάρχουν πνευµατικά δικαιώµατα

• Πλεονεκτήµατα ελεύθερης πρόσβασης
– Μικρότερο κόστος διαχείρισης

– Περισσότεροι χρήστες

– Προσφορά στην κοινωνία

– ∆ιαφήµιση του δηµιουργού

Ελεύθερη Πρόσβαση – Ιστός

• Οι ερευνητικές βιβλιοθήκες είναι ακριβές
– Πριν τον Ιστό

• Λίγοι έχουν πρόσβαση σε επιστηµονική (π.χ. τεχνολογική, 
ιατρική ή νοµική) πληροφόρηση.

– Μετά τον Ιστό
• Πολλή πληροφορία υψηλής ποιότητας είναι ελεύθερα 
διαθέσιµη.

• ∆ωρεάν υπηρεσίες οργανώνουν αυτή την πληροφορία και 
παρέχουν πρόσβαση σε αυτή (π.χ. Google).

• Οι χρήστες χρησιµοποιούν τον Ιστό µε ελεύθερη 
πρόσβαση σαν µία Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

Παραδείγµατα

• Νέα οικονοµικά µοντέλα επιτρέπουν ελεύθερη πρόσβαση 
σε πληροφορία µη διαθέσιµη προηγουµένως:

ePrint archives (εξωτερική)Περιοδικά (συνδροµή)

Lycos, Google (διαφήµιση)Inspec (συνδροµή)

Legal Information Institute 
(εξωτερική)

Westlaw (πληρωµή ανά χρήση)

Grateful Med (εξωτερική)Medline (πληρωµή ανά χρήση)

Amazon.com (διαφήµιση)Έντυπα βιβλία (αγορά)

Νέες τάσειςΠαλαιό καθεστώς

Συνεχής Αύξηση των Περιοδικών 
Ανοικτής Πρόσβασης

Στην 1 Ιουλίου 2006ήταν διαθέσιµα ελεύθερα:

• 2293 περιοδικά [Directory of Open Access 
Journals, http://www.doaj.org]

• 379 αποθετήρια [Directory of Open Access 
Repositories, http://www.opendoar.org]
– 32 πολυµεσικά αποθετήρια

• 704 αρχεία [Registry of Open Access 
Repositories, http://archives.eprints.org]

Ποιος ∆ηµοσιεύει

• Το χρήµα (δικαιώµατα για τους συγγραφείς και 
κέρδος για τους εκδότες) δεν είναι το µόνο 
κίνητρο για δηµιουργία πληροφορίας.

• Επειδή υπάρχουν κατηγορίες όπως:
– Πωλήσεις και προώθηση προϊόντων

– Κυβερνητική πληροφορία

– Ακαδηµαϊκή έρευνα

• Θέλουν η πληροφορία απλώς να χρησιµοποιηθεί!

Τέσσερα Οικονοµικά Μοντέλα

• Ποιος πληρώνει για ελεύθερη πρόσβαση στην 
πληροφορία;

• Παράδειγµα: η τηλεόραση
– Ελεύθερη πρόσβαση

• ∆ιαφήµιση: ιδιωτικά κανάλια

• Εξωτερική χρηµατοδότηση: δηµόσια κανάλια

– Πρόσβαση µε περιορισµούς
• Συνδροµή: συνδροµητική τηλεόραση

• Πληρωµή ανά χρήση: συστήµατα σε ξενοδοχεία
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Αυτοχρηµατοδότηση µε ∆ιαφήµιση

• ∆ιαφήµιση –Σήµερα
– Μηχανές αναζήτησης στον Ιστό, που χρησιµοποιούνται 
πολύ στους ακαδηµαϊκούς και επαγγελµατικούς 
χώρους

• ∆ιαφήµιση –Στο µέλλον
– Σηµαντικά περιοδικά

• Science

• Communications of the ACM

Εξωτερική Χρηµατοδότηση µε 
Συνδροµές και Υπηρεσίες

• Συνδροµές και Υπηρεσίες –Σήµερα
– Μερικές δηµοσιεύσεις χρηµατοδοτούνται από 
συνδροµές συναντήσεων

• The Internet RFC series

• Συνδροµές και Υπηρεσίες –Στο µέλλον
– Ακαδηµαϊκά συνέδρια θα χρησιµοποιούν µέρος από τις 
συνδροµές των συνέδρων για να καλύπτουν το κόστος 
της ελεύθερης πρόσβασης στα πρακτικά.

Εξωτερική Χρηµατοδότηση µε
Κρατική Υποστήριξη

• Κρατική Υποστήριξη –Σήµερα
– Physics ePrint arXiv Archive

– Genome database

– Κρατικά στοιχεία και στατιστικά

• Κρατική Υποστήριξη –Στο µέλλον
– Εξαρτώνται από την ευµετάβλητη κρατική 
χρηµατοδότηση … αλλά είναι στο µακροπρόθεσµο 
σχεδιασµό!

Εξωτερική Χρηµατοδότηση µε το 
Κράτος σαν Χρηµατοδότη

• Το κράτος χρηµατοδοτεί µεγάλο µέρος της 
επιστηµονικής έρευνας
– Τα νέα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (EU, 

DARPA, …) έχουν υποχρέωση να διατηρούν 
πληροφοριακές Ιστοσελίδες

– Μεγάλα προγράµµατα παρέχουν όλο και περισσότερες 
πληροφορίες στον Ιστό.

Εξωτερική Χρηµατοδότηση όπου ο 
Παραγωγός Πληρώνει

• Ο Παραγωγός Πληρώνει –Σήµερα
– National Research Council

– The World Wide Web Consortium

– RLG DigiNews

• Ο Παραγωγός Πληρώνει –Στο µέλλον
– Πανεπιστηµιακά αποθετήρια ePrint

• Ο παραγωγός (οργανισµός) έχει το µεγαλύτερο 
κίνητρο!

Ο Ερευνητής σαν Εκδότης

• Ο ερευνητής έχει µεγάλο κίνητρο να κάνει τη 
δουλειά του γνωστή, µε:
– Ιστοσελίδες του ερευνητικού προγράµµατος

– Προσωπικές Ιστοσελίδες

Π.χ. Στην επιστήµη υπολογιστών, το κυρίαρχο 
µοντέλο είναι ότι η ερευνητική οµάδα δηµοσιεύει 
στις Ιστοσελίδες της µε έξοδα από τα ερευνητικά 
κονδύλια.
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Παράδειγµα:
Έρευνα Επιστήµης Υπολογιστών

Πρόταση

Αναφορά

∆ηµοσίευση

στον Ιστό Άρθρο

περιοδικού

Πόσο Είναι το Κόστος …

Η ακαδηµαϊκή δηµοσίευση δεν είναι χωρίς κόστος, 
αλλά

– Η συγγραφή, επιµέλεια και αξιολόγηση συχνά 
γίνεται από εθελοντές

– Τα συστήµατα ελεύθερης πρόσβασης είναι 
ευκολότερα στη διαχείριση

• Οι περιορισµοί στην πρόσβαση είναι τεχνικά 
δύσκολοι

• Η διαχείριση δικαιωµάτων και αδειών γίνεται 
τετριµµένη αν οι συγγραφείς απλώς κρατούν τα 
πνευµατικά δικαιώµατα (copyright).

Κόστος Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης

• Το κόστος υποδιαιρείται σε
– ∆ιαχειριστικό

• Προβολής, επικοινωνίας µε συγγραφείς, αξιολόγησης, …

– Έκδοσης (οριστικοποίησης της µορφής)

– ∆ιάχυσης (προς τους αποδέκτες)

– ∆ιατήρησης ( - εκ των υστέρων διαδικασίες)

• Αναπτύσσονται άλλα µοντέλα κατανοµής κόστους
– Π.χ. της «BioMed Central»

Ελεύθερη Πρόσβαση σε Περιοδικά

Ελεύθερη Πρόσβαση

Οι διαδικασίες διακίνησης της πληροφορίας την 
χαρακτηρίζουν:

• Γκρι

– ∆ιάθεση µε ευθύνη των δηµιουργών.

• Πράσινη

– Επαναδιάθεση από το δηµιουργό.

• Χρυσή

– Μέσω του εκδότη, που συντονίζει την αξιολόγηση και 
απλώς προσφέρει τη διάθεση (χωρίς δικαιώµατα).

(Ελεύθερο) Λογισµικό

• Linux
• TheOpenCD (Για Linux ή MS-Windows)

– OpenOffice
– NVU (σχεδιασµός ιστοσελίδων)
– PDFCreator

• Mozilla Firefox, Thunderbird
• GnuPG (ηλεκτρονικές υπογραφές)

– “GnuPG is only a tool, secure usage requires that YOU 
KNOW WHAT YOU ARE DOING”

• GreenStone, Dspace
• …
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Όροι Χρήσης

Όλο και περισσότερα πράγµατα είναι ελεύθερα

Αλλά οι όροι αναπαραγωγής, επαναχρησιµοποίησης 
σε άλλα έργα, κ.λ.π. µπορεί να διαφέρουν …

• Λογισµικό:
– (2) GNU public license

• Περιεχόµενο

– (6) Άδειες Creative Commons

Ελεύθερη Πρόσβαση

• Ελεύθερη Πρόσβαση σηµαίνει πρόσβαση
– Από οποιονδήποτε

• Για τους έχοντες, και τους µη έχοντες (χρήµατα).

– Από οπουδήποτε

– Και οποτεδήποτε

• Ειδικά στα επιστηµονικά αποτελέσµατα

• Για τα ερευνητικά άρθρα «All Use is Fair Use»

• Παράδειγµα υλοποίησης: BioMed Central

Γνώση ≠ Αποµόνωση

Όταν πληροφορήθηκε πως πήρε το Νόµπελ µαζί µε τους
Brenner και Horvitz, ο Sir John Sulstonείπε ότι:

"The worm [C. elegans] worked so well because the 
community held an ethos of sharing - just as the public 
genome projects have - from the beginning. We gave all 
our results to others as soon as we had them. From 
sharing, discovery is accelerated in the community. 
Research is hastened when people share results freely." 

(The Guardian, October 8, 2002)

Η ∆ιαθεσιµότητα είναι Σηµαντική

Τα επιστηµονικά αποτελέσµατα, 
για να είναι χρήσιµα, πρέπει να

• Χρησιµοποιούνται

• ∆ιαβάζονται

• Μνηµονεύονται (cited)
• Συµµερίζονται (shared)
• Εφαρµόζονται

• Επεκτείνονται

• Γίνονται βάση για να 
δηµιουργηθούν νέα

Και πρώτα απ’ όλα, να 
είναι διαθέσιµα

• Για τους έχοντες

• και τους µη έχοντες

• Και όλους τους 
ενδιάµεσους

Η Σχετική Βιβλιογραφία – όπως θα 
Έπρεπε να Είναι

Ολοκληρωµένη

και

διαθέσιµη

After Les Carr, Southampton University

Η Σχετική Βιβλιογραφία – όπως 
Είναι για τους Έχοντες

Αραιά 
συνδεδεµένη

και

χαοτική

After Les Carr, Southampton University
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Η Σχετική Βιβλιογραφία – όπως 
Είναι για τους Μη Έχοντες

Αποσπασµατική

After Les Carr, Southampton University

Από εδώ Εδώ

Για όλους

Πώς φτάνουµε

Ελεύθερη Πρόσβαση και Περιοδικά

• Μπορούµε να δηµοσιεύουµε έντυπα περιοδικά, 
τυπώνοντας τα και ταχυδροµώντας τα, αλλά στην εποχή 
του ∆ιαδικτύου, αυτό δεν είναι απαραίτητο πια!

• Τα ηλεκτρονικά περιοδικά µπορούν να διανέµονται πολύ 
ταχύτερα και σε ασύγκριτα µεγαλύτερο εύρος από τα 
έντυπα, αλλάζοντας την επιστηµονική επικοινωνία.

• Μπορούµε µε διαφάνεια να συνδέσουµε παραποµπές 
µεταξύ ηλεκτρονικών άρθρων που είναι ελεύθερα 
διαθέσιµα σε πλήρες κείµενο – το όνειρο κάθε ερευνητή!

• Άρα, γιατί πρέπει τα ηλεκτρονικά περιοδικά να 
ακολουθούν τα επιχειρηµατικά µοντέλα που είχαν 
δηµιουργηθεί για τα έντυπα περιοδικά;

Ελεύθερη Πρόσβαση 
σε Έντυπα

Ελεύθερη Πρόσβαση 
στο ∆ιαδίκτυο�

Αξίζει η Ελεύθερη Πρόσβαση

Το µοντέλα ηλεκτρονικής δηµοσίευσης Ελεύθερης 
Πρόσβασης θα κάνουν τα δηµοσιευµένα 
επιστηµονικά αποτελέσµατα  βέλτιστα χρήσιµα

Μοντέλα παραγόµενα από τα έντυπα:

Απεριόριστη

∆ιάχυση

Βέλτιστη

Χρήση

Τι Σηµαίνει η Ελεύθερη Πρόσβαση

• Το άρθρο είναι παγκόσµια και ελεύθερα 
διαθέσιµο µέσω του ∆ιαδικτύου,

• σε µια ευκολανάγνωστη µορφή / τρόπο
• και κατατεθειµένο αµέσως κατά τη δηµοσίευση, 
χωρίς εξαιρέσεις,

• σε ένα συµφωνηµένο µορφότυπο (τρέχουσα 
προτίµηση είναι η XML µε ένα δηλωµένο DTD)

• σε τουλάχιστον ένα ευρέως και διεθνώς γνωστό 
αποθετήριο ελεύθερης πρόσβασης

∆ιαδικασία Ελεύθερης Πρόσβασης

• Οι συγγραφείς ή κάτοχοι των πνευµατικών δικαιωµάτων 
παραχωρούν – ανεπιστρεπτί – σε κάθε τρίτο, εκ των 
προτέρων και µόνιµα, το δικαίωµα χρήσης, αναπαραγωγής 
ή διάχυσης του άρθρου, στην ολότητά του ή µέρος του, σε 
οποιαδήποτε µορφή ή µέσο,

• µε την προϋπόθεση πως δεν εισάγονται ουσιαστικά λάθη 
στην πορεία, πως αποδίνεται σωστά η πατρότητα και οι 
λεπτοµέρειες παραποµπών, και δεν έχουν αλλάξει οι 
βιβλιογραφικές πληροφορίες.

• Αν κάποιο άρθρο αναπαράγεται µερικώς, αυτά πρέπει να 
επισηµαίνονται καθαρά και κατηγορηµατικά



12

Ποιος Πληρώνει

Ποιος πληρώνει για την Ελεύθερη 
Πρόσβαση;

ΕκδότηςΕκδότηςΠρωτότυπο

Το σηµερινό (σύντοµα χθεσινό) µοντέλο προερχόµενο από τα έντυπα:

Ελεύθερη

Χρήση

Πρόσβαση έχουν µόνο αυτοί 
που µπορούν να αντέξουν 
µεγάλες συνδροµές και άδειεςΑποτέλεσµα:

Ο συγγραφές µεταφέρει τα πνευµατικά δικαιώµατα
ή αποκλειστικά δικαιώµατα έκδοσης

©

Το Σηµερινό Μοντέλο

Πώληση 
Περιεχοµένου

Πώληση Υπηρεσίας �

�

Επανορισµός της ∆ηµοσίευσης

Αποκτώντας τα 
δικαιώµατα στο 
περιεχόµενο, 
διευκολύνοντας την 
αξιολόγηση από κριτές, 
ετοιµάζοντας το για τον 
Ιστό, φιλοξενώντας το, 
ενσωµατώνοντας το στη 
βιβλιογραφία, και 
πουλώντας το
περιεχόµενο

Αφήνοντας τα δικαιώµατα 
στον συγγραφέα, απλά 
διευκολύνοντας  την 
αξιολόγηση από κριτές, 
ετοιµάζοντας το για τον 
Ιστό, φιλοξενώντας το, 
ενσωµατώνοντας το στη 
βιβλιογραφία, και 
κάνοντας το περιεχόµενο 
Ελεύθερα Προσβάσιµο

ΕκδότηςΕκδότηςΠρωτότυπο

Το αυριανό µοντέλο βασιζόµενο στην ηλεκτρονική διάθεση:

Όλοι έχουν πρόσβαση
All use is fair useΑποτέλεσµα:

$
Ο συγγραφέας πληρώνει µικρό χρηµατικό ποσό,

ή µάλλον, το ίδρυµα πληρώνει εκ µέρους του συγγραφέα

Το Αυριανό Μοντέλο

Πλεονεκτήµατα Ελεύθερης 
Πρόσβασης για Συγγραφείς

• Αυξηµένη προβολή του περιεχοµένου

• Μεγάλη πιθανότητα να του κάνουν παραποµπές

• Μπορεί να τοποθετείται και σε οποιοδήποτε 
Ιστότοπο διαλέγει ο συγγραφέας

• Μπορεί να τυπωθούν και να µοιράζονται ή 
περιλαµβάνονται σε πακέτα µαθηµάτων, κλπ.

Πλεονεκτήµατα Ελεύθερης 
Πρόσβασης για Χρήστες

• ∆εν χρειάζεται να ανησυχούµε αν η βιβλιοθήκη 
έχει συνδροµή στο περιοδικό

• ∆εν χρειάζεται να έχουµε πρόσβαση µόνο µέσω 
του δικτύου του ιδρύµατος
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Πλεονεκτήµατα Ελεύθερης 
Πρόσβασης για Ιδρύµατα

Για τις Βιβλιοθήκες και τα Ιδρύµατα
• Μικρότερο κόστος
• Πληρωµή κατά την αποδοχή τα καλύπτει όλα
• Αυτή είναι φυσιολογικά πολύ µικρότερη από τον 
τρέχοντα συνολικό τζίρο $3000-$5000 ανά άρθρο 
που οι βιβλιοθήκες πληρώνουν – αθροιστικά

Π.χ. 1200 συνδροµές * $400 / συνδροµή = $480000
για 12 τεύχη / έτος * 10 άρθρα / τεύχος = 120 άρθρα
άρα $480000/120 άρθρα = $4000 / άρθρο

Παρατηρήσεις για το Κόστος

• Ακόµα και µε κόστος ίδιο µε τις συνδροµές και 
άδειες χρήσεις, κερδίζουµε την ελεύθερη 
πρόσβαση

• Τα κέρδη είναι µεγαλύτερα για τους µη-έχοντες, 
αλλά και για τους έχοντες είναι µεγάλα.

• Επιπλέον, γλιτώνουµε το κόστος του ελέγχου της 
πρόσβασης, διαχείρισης συνδροµητών, …

• Αλλά το µικρότερο κόστος δεν είναι το κυριότερο 
κέρδος για τον επιστηµονικό / ακαδηµαϊκό χώρο!

Ποιος Οφείλει να Πληρώνει;

• Φυσιολογικά πληρώνει ο συγγραφέας ή το 
Ίδρυµα του
– Άρα δεν δηµοσιεύουµε από µαταιοδοξία

– Οι συγγραφείς αξιολογούν προσεκτικά τα άρθρα τους

• Η κριτική αξιολόγηση που ακολουθεί, επίσης 
αποµακρύνει αυτό το ρίσκο, όπως και στις άλλες 
δηµοσιεύσεις

Επιπτώσεις της Ελεύθερης 
Πρόσβασης

• Η Ελεύθερη Πρόσβαση είναι ζωτική για την 
επιτάχυνση της επιστηµονικής ανακάλυψης

• Το περιοδικό «Nature» προσφέρει άµεσα µε 
ελεύθερη πρόσβαση τα «σηµαντικά» πρόσφατα 
άρθρα του

• Τα άλλα άρθρα δεν είναι σηµαντικά;
– Ποια είναι η διαχωριστική γραµµή;

Πώς Υποστηρίζουµε τα Περιοδικά 
Ελεύθερης Πρόσβασης;

• Συγγραφείς

– Αποστολή άρθρων σε αυτά

• Χρήστες

– Χρήση και παραποµπή σε αυτά

• Βιβλιοθηκονόµοι

– Με ιδρυµατική συµµετοχή

– Προσθέτοντας το URL στις Ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης

• Προϊστάµενες υπηρεσίες (χρηµατοδότες) και επιτροπές
– Αποδοχή του µοντέλου χρηµατοδότησης «κατά-την-αποστολή»

• Όλοι: µε συνηγόρηση για την Ελεύθερη Πρόσβαση

Ελεύθερη Πρόσβαση στο BioMed
Central

• Τα επιστηµονικά άρθρα σε όλα τα περιοδικά είναι 
διαθέσιµα ηλεκτρονικά µε Ελεύθερη Πρόσβαση

• Οι συγγραφείς [τα ιδρύµατά τους] πληρώνουν ένα µικρό 
ποσό για την «επεξεργασία» του άρθρου
– Οργάνωση κριτικής αξιολόγησης
– Μορφοποίηση και κωδικοποίηση σε XML για απόδοση σε HTML 

(για εµφάνιση στο ∆ιαδίκτυο)
– Μορφοποίηση σε PDFγια διευκόλυνση στην εκτύπωση
– Σύνδεση και ενσωµάτωση στη βιβλιογραφία µέσω εργαλείων 
όπως τα PubMed, CrossRef, ISI, …

– Αποθήκευση σε ασφαλή αποθετήρια
– Φιλοξενία σε Ιστότοπο
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Πληρωµές για την Ελεύθερη 
Πρόσβαση στο BioMed Central

• Χρέωση επεξεργασίας άρθρου
– $500 ανά άρθρο που δηµοσιεύεται

• Χρειάζεται πληρωµή µόνο για άρθρα που γίνονται δεκτά

• Τα ιδρύµατα µπορούν να είναι µέλη
– Η συνδροµή (≥ $1500) εξαρτάται από το µέγεθος 

(προσωπικό, φοιτητές, κλπ)

• Εξαιρέσεις πληρωµών
– Αυτόµατες για συγγραφείς από ιδρύµατα-µέλη
– ∆ιαθέσιµες όταν ζητηθούν για συγγραφείς που δεν 
έχουν δυνατότητα να πληρώσουν (π.χ. φτωχές χώρες).

– Οι αξιολογητές δεν γνωρίζουν ποιος πληρώνει – ή αν 
υπάρχει εξαίρεση πληρωµής.

Επιπλέον Πλεονεκτήµατα στο 
BioMed Central

• Ενσωµάτωση στην επιστηµονική βιβλιογραφία
– Παραποµπές γίνονται µε το CrossRef
– Παραποµπές που συνεργάζονται µε το ISI

• ∆ηµοσιότητα
– ∆ελτία τύπου για άρθρα, κατάλληλα για ευρύ κοινό.

• Πληροφόρηση
– Ο συγγραφέας έχει πλήρη πρόσβαση στα στατιστικά χρήσης

• Ταχύτητα
– Αποστολή, αξιολόγηση και δηµοσίευση, τελείως ηλεκτρονικά
– ∆ηµοσίευση αµέσως µετά την έγκριση
– Αναγραφή χωρίς καθυστέρηση στο PubMedκαι τοποθέτηση χωρίς 
εµπάργκο σε ασφαλή αποθετήρια (PubMed Central, …)

Τα Περιοδικά του BioMed Central

Πολλά περιοδικά ακολουθούν το νέο µοντέλο

Λίστες µε τα περιοδικά βρίσκονται στο:

• Περιοδικά Βιολογίας
– http://www.biomedcentral.com/browse/biology

• Περιοδικά Ιατρικής
– http://www.biomedcentral.com/browse/medicine

• Κεντρική Σελίδα του BioMed Central
– http://www.biomedcentral.com



1

∆ιατήρηση Περιεχοµένου

Επισκόπηση

• Προστασία υλικού
• ∆ιατήρηση – τι και πώς
• Ιδιότητες του περιεχοµένου
• Μεταδεδοµένα και µεταδεδοµένα διατήρησης

• Αναπαράσταση, Μορφότυπα και Αρχεία 
∆εδοµένων

• Το Open Archival Information System
– Πληροφορία Περιεχοµένου

– Πληροφορία Περιγραφής ∆ιατήρησης

Προστασία Υλικού

Αρχεία Ανατολικής Γερµανίας

• Το 1989,µετά την πτώση του τείχους
– Κάρτες, δίσκοι, ταινίες, …, χωρίς υπολογιστικά κέντρα

• Κακή κατάσταση, ατεκµηρίωτα µορφότυπα

• Ψηφιακοί αρχαιολόγοι
– Ανάκτηση δεδοµένων από τα µέσα

• Ρωσικά συστήµατα, …

– Συµπιεσµένα δεδοµένα, ερµηνεία, … (χωρίς πολυµέσα)

• Συνεντεύξεις µε τους δηµιουργούς!
- New York Times, 1998

Προστασία Υλικού

• Η συγκέντρωση περιεχοµένου δεν το διασφαλίζει
– Π.χ. Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας καταστράφηκε

• Αλλά ούτε η ψηφιοποίηση
– Ώστε να παραµένει αναλλοίωτο και αναγνώσιµο

• Μήπως οι υπολογιστικές επιθέσεις αλλοιώνουν το υλικό;

• Μήπως δηµιουργούµε ψηφιακά ιερογλυφικά;

• Η ψηφιοποίηση διευκολύνει την (πολλαπλή) 
αντιγραφή

– Και η διασπορά των αντιγράφων συντελεί στη διάσωση

Φθορά Υλικού

• Η διατήρηση εξαρτάται από το µέσο
• Τα συµβατικά µέσα έχουν µικρή πυκνότητα 
πληροφορίας, και φθείρονται – αλλά µπορεί να 
παραµένουν χρησιµοποιήσιµα
– Μάρµαρο, χαρτί, κλπ.

• Τα ψηφιακά µέσα αντιγράφονται τέλεια
– Αλλά η ερµηνεία και λειτουργικότητά τους εξαρτάται 
από τη διατήρηση του περιβάλλοντός τους

– Είναι δύσκολη η διατήρηση της πλήρους 
λειτουργικότητά τους

• Στόχος είναι η διατήρηση της ιδιαίτερης λειτουργικότητάς 
τους



2

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

∆ιατήρηση – Τι και Πώς

Μέθοδοι ∆ιατήρησης Υλικού

• Παραδοσιακό αρχειακό υλικό:
– ∆ιατήρηση στατιστικής επιλογής µέρους (~5%) τους

• Προσωπικό ψηφιακό υλικό:
– ∆εν γίνεται διατήρηση – µόνο αντίγραφα ασφαλείας

• Ψηφιακό αρχειακό υλικό:
– ∆υνατότητα διατήρησης όλου του υλικού

– Με αντίστοιχα ζητήµατα οργάνωσης και πρόσβασης 
κατά την χρήση

– Με υλοποίηση στρατηγικών διατήρησης

∆ιατήρηση Ψηφιακού 
Περιεχοµένου 

Γνωστές στρατηγικές για επεξεργασία του παλαιού 
περιεχοµένου στο καινούργιο περιβάλλον

• Μετανάστευση
– Το περιεχόµενο µετατρέπεται για να είναι 
επεξεργάσιµο µε το καινούργιο ψηφιακό περιβάλλον

• Προσοµοίωση
– ∆ιατηρείται ειδικό ψηφιακό περιβάλλον για να µπορεί 
να επεξεργάζεται το παλαιό περιεχόµενο

Στρατηγικές ∆ιατήρησης

• Τα αντίγραφα ασφαλείας δεν είναι διατήρηση
• Η στρατηγική εξαρτάται από την πορεία της 
αγοράς

• ∆εν έχουµε καθιερωµένες στρατηγικές
– Μετανάστευση, Προσοµοίωση

• ∆εν έχουµε µακρόχρονη εµπειρία σε στρατηγικές
• Είναι δύσκολο να αξιολογήσουµε τις στρατηγικές
• Η καλύτερη πρακτική: ακολουθούµε τα πρότυπα

– Καθιστούµε ικανές µελλοντικές στρατηγικές
– Αποθηκεύουµε όλα τα γνωστά γεγονότα σε
µεταδεδοµένα, για µελλοντική χρήση

Ιδιότητες του Περιεχοµένου
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Περιεχόµενο σε
Βιβλιοθήκες –Αρχεία –Μουσεία

Το περιεχόµενο έχει πολλές όψεις - συνιστώσες
• Πληροφοριακή (και κοινό στο οποίο απευθύνεται)
• Οργανωτική (και απόκτηση νέου υλικού)
• Αποδεικτική (του δηµιουργού του περιεχοµένου)
• Ιστορική (σχετικά συµπεράσµατα)
• …
Οι οµοιότητες και διαφορές τους στο ψηφιακό 
περιβάλλον είναι αντίστοιχες µε αυτές στο 
συµβατικό – αλλά οι διαφορές αµβλύνονται

∆ιαφορές Πληροφοριακής Όψης

• Τεκµηριώνουν τη γνώση

Οι διαφορές: βιβλιοθήκη – επιστηµονική βιβλιοθήκη 
– αρχείο – µουσείο, είναι ψηφιακά σηµαντικές;

• Καλύπτει δια – θεµατικά / χρονικά

• Απευθύνεται σε ευρύ κοινό - εξειδικευµένο

• Υλικό από πολλούς / λίγους δηµιουργούς

• Μέγεθος: µεσαίο προς µεγάλο, µικρό προς µεσαίο

• ∆ιαλειτουργικότητα µε άλλους αντίστοιχους

Ιδιότητες Περιεχοµένου

Το περιεχόµενο βιβλιοθηκών, αρχείων και µουσείων

είναι πολιτιστικό και σε ψηφιακές µορφές έχει 
επιπλέον τις ιδιότητες:

• Είναι περιεχόµενο συνεχιζόµενης αξίας
– Προορισµένο για µακροχρόνια χρήση - διάρκεια

– Πρέπει να είναι ανεξάρτητο και να επιζεί από πιθανές 
αλλαγές σε υλικό, λογισµικό και πρωτόκολλα

• ∆εν αλλάζει ή εξελίσσεται –στατικό

Επίπεδα ∆ιατήρησης

Τα επίπεδα απαρχαίωσης του ψηφιακού υλικού
• Απαρχαίωση υλικού και µη διαθεσιµότητα

– Π.χ. οδηγοί δισκετών “5 1/4in”

• Αποτυχία αποθηκευτικών µέσων
– Π.χ. η διάρκεια ζωής του ψηφιακού µέσου: 
µαγνητικού, οπτικού, …

• Απαρχαίωση λογισµικού και µορφών
– Π.χ. µορφές αρχείων µπορεί να µην είναι 
γνωστές/αναγνώσιµες

• Εγκυρότητα του περιεχοµένου και περιβάλλοντος
– Π.χ. συνδέσεις µπορεί να µην είναι έγκυρες στο µέλλον

Πληροφορίες Αρχειοθέτησης

• Τα ψηφιακά αντικείµενα µπορεί να είναι 
περίπλοκα – αποτελούµενα από πολλά 
συσχετιζόµενα αρχεία

• Οι πληροφορίες αναπαράστασης - συσχετισµού
– ∆εν αποθηκεύεται µε καθιερωµένους τρόπους

– Ή δεν αποθηκεύεται µέσα στα αντικείµενα
• Και υποδηλώνεται από τη χρήση του από την εφαρµοφή

• Λύση: να περιγράφονται όλες οι ιδιότητες σε
µεταδεδοµένα

Μεταδεδοµένα και

Μεταδεδοµένα ∆ιατήρησης
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Μεταδεδοµένα

• Τα µεταδεδοµένα είναι “∆οµηµένα δεδοµένα για 
άλλα δεδοµένα”
– Παραδείγµατα: Τίτλός, ∆ηµιουργός, Γλώσσα
– Τα µεταδεδοµένα χρειάζονται να περιγράφουν 
αντικείµενα…

• Τα µεταδεδοµένα είναι ζωτικά στην αναζήτηση, 
παρουσίαση, διαχείριση, κλπ των αντικειµένων

• Τα µεταδεδοµένα πρέπει να περιγράφουν σήµερα 
ότι θα χρειαστεί αύριο

• Τα µεταδεδοµένα είναι σηµαντικό µέρος 
οποιασδήποτε στρατηγικής διατήρησης

Μεταδεδοµένα Χρειάζονται …

• Τα µεταδεδοµένα αφορούν παραδοσιακά και 
ψηφιακά αντικείµενα

• Αλλά είναι πιο χρήσιµα σε ψηφιακά αντικείµενα
– ∆εν υποδηλώνονται από τη φυσική τους θέση
– ∆εν τα θυµόµαστε από τα φυσικά τους χαρακτηριστικά

• Και πιο χρήσιµα σε µελλοντικό χρόνο, καθώς
– Οι άνθρωποι ξεχνούν (υπονοούµενα µεταδεδοµένα, 
κανόνες κωδικοποίησης, κλπ)

– Αλλάζουν οι χρησιµοποιούµενες συµβάσεις
– ∆εν µπορούµε να βασιζόµαστε σε προσωπική γνώση
– Εκτιµούµε τα πράγµατα διαφορετικά

Μεταδεδοµένα

Βιβλιοθηκών + Αρχείων
• Machine-Readable Card Catalogs(1960+), 

AACR2 (1970+)
• Archival and Manuscript Metadata(LC, 1984) 
ενσωµατώθηκαν στο MARC Archival and 
Manuscript Control(AMC) format

• General International Standard Archival 
Description(ISAD(G)) (International Council on 
Archives –∆ιεθνές Συµβούλιο Αρχείων, 1994)

• Encoded Archival Description(EAD) (Society of 
American Archivists, 1999)

Μεταδεδοµένα ∆ιατήρησης 
Ψηφιακών Αντικειµένων

Τα µεταδεδοµένα διατήρησης µπορούν να:
• Αποθηκεύουν τεχνική πληροφορία για να 
υποστηρίξουν αποφάσεις και ενέργειες διατήρησης

• Τεκµηριώνουν τις ενέργειες διατήρησης που έγιναν
(π.χ.,  µετανάστευση ή προσοµοίωση)

• Καταγράφουν αποτελέσµατα στρατηγικών διατήρησης
• Εξασφαλίζουν τη γνησιότητα των ψηφιακών 
αντικειµένων µέσα στο χρόνο

• Πληροφορούν για διαχείριση συλλογών και για 
πνευµατικά δικαιώµατα

Πρότυπα

• Χρειάζονται για να έχουµε κοινή αντίληψη για 
την περιγραφόµενη πληροφορία

• Και προσφέρουν διαλειτουργικότητα
• Περιορίζουν την ευελιξία µας / και την ασάφεια
• Προσφέρουν µεγαλύτερη δοµή
• ⇒ Είναι ευκολότερα κατανοητά από µηχανές
• Περισσότερο αναγκαία στα ψηφιακά αντικείµενα

– Τα παραδοσιακά αντικείµενα έχουν µια “ορατή” δοµή

• Ιδιαίτερα χρήσιµα στο µακροπρόθεσµο µέλλον

Παρανοήσεις για Μεταδεδοµένα

• Η πιο λεπτοµερής περιγραφή µεταδεδοµένων είναι 
πάντα καλύτερη;

• Φυσιολογικά ισχύει για στοιχεία που δεν 
εξάγονται από τα τεκµήρια

• Συνήθως ισχύει για συµβατικά τεκµήρια
– Που δεν διαθέτουµε άλλη πληροφορία για αυτά

• Αλλά θα γίνουν και περισσότερα λάθη στην 
περιγραφή – θέλει ειδική εκπαίδευση και µεγάλο 
κόστος επένδυσης

• ∆υσκολεύει τη διαλειτουργικότητα
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Αναπαράσταση,Μορφότυπα και 
Αρχεία ∆εδοµένων

Αναπαράσταση ∆εδοµένων

• Κατά κάποιο τρόπο: «its all bits to me»
• Αλλά περιγράφουν πληροφορίες διαφορετικών τύπων, π.χ.

– Κείµενου, Εικόνας, Ήχου, Βίντεο

• Και µορφότυπων. Προσοχή στα ιδιοκτησιακά (proprietary) 
µορφότυπα.
– Ολιγοπώλιο στους παραγωγούς εργαλείων
– Μη ελεγχόµενη ανάπτυξη
– Αµφίβολη µακρο-βιωσιµότητα
– Για ασφαλή δεδοµένα: πρότυπα και (διαδεδοµένα) ανοικτά
µορφότυπα

• Η αναπαράσταση συχνά εκφράζεται µε το επίθεµα

Παραδείγµατα Επιθεµάτων –
Μορφοτύπων Αρχείων (1)

• Κείµενα

– .TXT

– .DOC

– .RTF

– .TEX

• Σελίδες

– .PDF

– .PS

• Ιστοσελίδες

– .HTML

– .HTM

– .XML

– .HTMLS

– .DHTML

Παραδείγµατα Επιθεµάτων –
Μορφοτύπων Αρχείων (2)

• Εικόνες

– .BMP
– .GIF
– .JPEG, .JPG
– .TIFF, .TIF
– .EPS

• Κινούµενες εικόνες
– .ANI
– .FLI
– .FLC

• Ήχοι

– .WAV
– .MID
– .SND, . AUD
– .MP3, .MPEG

• Βίντεο

– .AVI
– .MOV
– .MPG
– .QT

Παραδείγµατα Επιθεµάτων –
Μορφοτύπων Αρχείων (3)

• Άλλα δεδοµένα
– .XLS

– .PPT

– .MDB

• Συµπίεσης

– .ZIP

– .TGZ

– .GZ

– .BZ2

• Προγράµµατα (ή ιοί )
– .COM

– .EXE

– .PL

• Ιοί (ή προγράµµατα)
– .PIF

– .SCR

• …

• Αναλυτική: περιγράφει επακριβώς την 
πληροφορία (σε κάποια ανάλυση)
– Π.χ. µε bitmapsτιµών
– Σε µορφότυπα όπως TIFF, WAV, MPG
– Παράγεται από ψηφιοποίηση ή για φυσική απεικόνιση

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

Αναλυτική ή ∆οµική Αναπαράσταση

01111110

01100110

01100110

01111110

… 0 1 1 1 1 1 1 0   0 1 1 0 0 1 1 0 …
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Μορφοποίηση της Πληροφορίας

• Τα συµβατικά αντικείµενα είναι πάντα (σταθερά) 
µορφοποιηµένα, π.χ. χάρτες, βιβλία

• Τα ψηφιακά αντικείµενα µπορεί να είναι:
– Μορφοποιηµένα (σταθερά) – π.χ. σελίδες βιβλίων, 
εικόνες

– Μορφοποιήσιµα (µεταβλητά) – π.χ. πίνακες 
αριθµητικών δεδοµένων, αρχεία επεξεργαστή κειµένου

– ∆υναµικά, δηµιουργούµενα κατά την ανάκτηση τους 
(από προγράµµατα) – π.χ. ένα δελτίο καιρού

Συνηθισµένα Μορφότυπα

Περιγραφής Κειµένου –Σελίδας
● ΤΕΧΤ: απλό, χωρίς µορφοποίηση, προσβάσιµο
● HTML: απλό, µέτρια µορφοποίηση, προσβάσιµο
● Επεξεργαστές κειµένου (doc, rtf, tex, …): 
µορφοποίηση (υψηλού επιπέδου), περιορισµένη 
πρόσβαση

● PDF, PS, DVI: µορφοποίηση (χαµηλού επιπέδου: 
πλήρης απεικόνιση σελίδας), περίπλοκο, 
περιορισµένη πρόσβαση

● TEI: δόµηση και µορφοποίηση, ανοικτό, πολύ 
περίπλοκο

Παρανοήσεις για Μορφότυπα (1)

• HTML: Πρέπει να µάθουµε HTML για να κάνουµε 
περιγραφή πόρων / κειµένων στον Ιστό;
– Για αυτό αρκούν τα κατάλληλα εργαλεία…
– Αλλά τι µπορούµε να περιγράψουµε µε HTML;

• PS/PDF:Πρέπει να µάθουµε PDF για περιγραφή εικόνων / 
σελίδων;
– Τα κατάλληλα εργαλεία µπορούν να παράγουν PDF για εµάς, 
όπως γίνεται και µε άλλα µορφότυπα εικόνων: TIFF, JPG, …

– Αλλά να ξέρουµε ότι περιγράφουµε εικόνες ή κείµενο ή …

• Συντακτικό XML/RDF;
• Συντακτικό MARC/ASCII (περιγραφή υποπεδίων/$);

Παρανοήσεις για Μορφότυπα (2)

• Πρέπει να καταλαβαίνουµε πως ορίζονται τα
µορφότυπα που µας ενδιαφέρουν;
– Αρκεί να διαθέτουµε κατάλληλα εργαλεία που καταλαβαίνουν …

• Μπορούµε να κάνουµε επιλογές κατάλληλων εργαλείων
– Οι κατασκευαστές των εργαλείων όµως, πρέπει να τα ξέρουν!

• Πρέπει όµως να καταλαβαίνουµε τις διαφορές των
µορφοτύπων, τις δυνατότητες και τους περιορισµούς τους

• Επίσης, µπορούµε να κάνουµε ευκολότερα µικρο-αλλαγές
στο περιεχόµενό τους

Μορφότυπα: Tex Postscript Pdf

• Μορφότυπα αρχείων –αλλά πρωτίστως γλώσσες

• TeX (και LaTeX)
– Knuth, 1980: εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας

• Με έµφαση σε µαθηµατικές εκφράσεις

– Metafont
– 1ο σε χρήση σε Μαθηµατικά, Φυσική, …

• Postscript
– Adobe Systems, 1984: γραφικά σε εκτυπωτές λέιζερ

• Για εκτυπωτές και εφαρµογές, όχι ανθρώπους

– Απευθείας ορισµός γραµµατοσειρών
– Macintosh: γραµµατοσειρές οθόνης και postscript: προσιτές 
εκτυπώσεις ποιότητας

– Ανταλλαγή γραφικών αρχείων

Μορφότυπα: Tex Postscript Pdf

• Pdf (εξέλιξη του Postscript)
– Adobe Systems, αποθήκευση εικόνων

• Ανεξάρτητα των εκτυπωτών ή υπολογιστών

– Η πιο διάσηµη γλώσσα περιγραφής σελίδων
– Υπάρχουν εργαλεία δηµιουργίας, αποθήκευσης, εµφάνισης, …
– Ευρέως διαδεδοµένο σε εµπορικά συστήµατα
– Μπορεί να περιγράψει και bitmaps

• Μεγάλα αρχεία, µε µικρότερη λειτουργικότητα

– ∆εν είναι πρότυπο, αλλά δεν είναι και ιδιοκτησιακό
• Αναπτύσσεται από εταιρία, παρέχοντας και προϊόντα (+ δωρεάν)
• Αλλά είναι δηµοσιευµένο – επιτρέποντας ανάπτυξη άλλων εργαλείων

– Με συνδέσµους, κωδικούς, δικαιώµατα
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Έλεγχος Εµφάνισης στο Μορφότυπο

● ΤΕΧΤ: ο χρήστης έχει πλήρη έλεγχο
● HTML: ο χρήστης έχει σηµαντικό έλεγχο 
● PDF: ο εκδότης έχει όλο τον έλεγχο

● Οι συγγραφείς και αναγνώστες διαφωνούν στο 
ποιος πρέπει να αποφασίζει παραµέτρους όπως 
διάταξη στηλών, µέγεθος χαρακτήρων, κλπ.

● Με τον καιρό, όλο και περισσότερα τεκµήρια στο
WWW έχουν σταθεροποιηµένη µορφή

Open Archival Information 
System (OAIS)

Open Archival Information 
System (OAIS)

• Από: Consultative Committee for Space Data Systems
• Το µοντέλο αναφοράς OAIS (May 1999):

– Εννοιολογικό πλαίσιο για ψηφιακή αρχειοθέτηση
– Προσχέδιο προτύπου ISO

• Καθιερώνει ορολογία και έννοιες (αντίληψη)
• Προσδιορίζει τις σηµαντικές λειτουργικές συνιστώσες 
και διαδικασίες

• Προτείνει πληροφοριακό µοντέλο για ψηφιακά 
αντικείµενα, και τα σχετικά µεταδεδοµένα

Ανοικτό Πληροφοριακό Σύστηµα 
Αρχειοθέτησης (OAIS)

Κατά το OCLC/RLG Working Group on 
Preservation Metadata, οι ανατιθέµενοι ρόλοι 
(τύποι) στα πακέτα πληροφοριών είναι:

• Αποστολή (Submission)
– Αποστέλλεται από τον παραγωγό προς το αρχείο

• Αρχειοθέτηση (Archival)
– Αποθηκεύεται στο αρχείο

• ∆ιάχυση (Dissemination)
– Μεταφέρεται στον χρήστη από το αρχείο

Τύποι Πληροφοριών 
Αρχειοθέτησης

• Πληροφορία περιεχοµένου (Content):
– Η πληροφορία που είναι ο κύριος στόχος της διατήρησης

• Πληροφορία περιγραφής διατήρησης (Preservation 
Description)
– Πληροφορία για διαχείριση της διατήρησης του περιεχοµένου

• Πληροφορία συσκευασίας (Packaging)
– Συνδέει το αντικείµενο και τα µεταδεδοµένα σε µία αναγνωρίσιµη 
µονάδα ή πακέτο

• Πληροφορία περιγραφής (Descriptive)
– Εξυπηρετεί πρόσβαση στο περιεχόµενο, ανακάλυψη σχετικών 
πληροφοριών (µε βάση ορισµένα κριτήρια)

– Συνήθως παραγόµενη από πληροφορίες περιεχοµένου –
διατήρησης

Τύποι Πληροφοριών 
Αρχειοθέτησης –Σχηµατικά

ΣυσκευασίαΣυσκευασία

ΠληροφορίαςΠληροφορίας

ΑρχειοθέτησηςΑρχειοθέτησης

ContentContent
InformationInformation

PreservationPreservation
DescriptionDescription
InformationInformation

Πληροφορία

Συσκευασίας

Πληροφορία

Περιγραφής

Πληροφορία

Περιεχοµένου

Πληροφορία

Περιγραφής

∆ιατήρησης
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Πληροφορία Περιεχοµένου

Η πληροφορία που είναι ο κύριος στόχος της 
διατήρησης:

• Το ψηφιακό αντικείµενο
• Πληροφορία αναπαράστασης – που χρειάζεται για 
να µεταµορφώσει αυτό το αντικείµενο σε 
πληροφορία µε νόηµα: διευκολύνει την ερµηνεία, 
µετατροπή και την κατανόηση, του περιεχοµένου 
του αντικειµένου
– Τεχνικά µεταδεδοµένα: προσδιορισµός µορφοτύπου, 
δοµής του αντικειµένου

Πληροφορία Περιεχοµένου –
Σχηµατικά

• Ταξινοµία πακέτων πληροφοριών κατά OAIS

Πληροφορία

Αναπάράστασης

Πληροφορία

Αναπάράστασης

*

1

Αντικείµενο

∆εδοµένων

Αντικείµενο

∆εδοµένων

<< αρχείο >>
Ψηφιακό Αντικείµενο

<< αρχείο >>
Ψηφιακό Αντικείµενο

Πληροφορία

Περιεχοµένου

Πληροφορία

Περιεχοµένου

Πληροφορία

Περιγραφής

∆ιατήρησης

Αναφορά

(Reference)
Προέλευση

(Provenance)
Πλαίσιο

(Context)
Αυθεντικότητα

(Fixity)

Πληροφορία Περιγραφής 
∆ιατήρησης –Σχηµατικά

Ταξινοµία πακέτων πληροφοριών: Πληροφορία
περιγραφής διατήρησης (Preservation Description
Information)

Πληροφορία Περιγραφής 
∆ιατήρησης

• Αναφορά: προσδιορίζει (εσωτερικά ή εξωτερικά)
µοναδικά το αντικείµενο
– ISBN, URN, ψηφιακά προσδιοριστικά: DOI, URL, …

• Προέλευση: τεκµηριώνει την ιστορία του αντικειµένου
– Προέλευση, αλλαγές κηδεµονίας, ενέργειες και 
αποτελέσµατα διατήρησης, στοιχεία αρχειοθέτησης

• Πλαίσιο: σχέση του (ψηφιακού) αντικειµένου µε το 
περιβάλλον του
– Γιατί δηµιουργήθηκε, σχέση µε άλλα αντικείµενα

• Αυθεντικότητα: πιστοποίηση / επικύρωση
– Checksum, ψηφιακές υπογραφές

Παραποµπές OAIS

• National Library of Australia: Preserving Access to Digital 
Information (PADI).  National Library of Australia, 
Canberra http://www.nla.gov.au/padi

• Michael Day. Metadata for digital preservation: a review 
of recent developments. ECDL2001, 5th European 
Conference on Research and Advanced Technology for 
Digital Libraries, Darmstadt, Germany, 4-9 September 
2001, pages 161-172.

• OCLC/RLG Working Group on Preservation Metadata. 
Preservation Metadata and the OAIS Information Model: 
A Metadata Framework to Support the Preservation of 
Digital Objects.  OCLC Online Computer Library Center, 
Dublin, Ohio (June 2002) 
http://www.oclc.org/research/pmwg


