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Ηλεκτρονική ∆ηµοσίευση

Σαράντος Καπιδάκης
sarantos@ionio.gr

Τηλ. 26610-87413

Τµήµα Αρχειονοµίας –Βιβλιοθηκονοµίας
Ιόνιο Πανεπιστήµιο Επισκόπηση Θεµάτων

• Η Ηλεκτρονική ∆ηµοσίευση σήµερα

• Ορισµός Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης

• Κατηγορίες Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης

• Ιστορία Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης

• Παραγωγή Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης

• Υπέρ και κατά Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης

• Παραποµπές Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης

Μεγαλύτερες Κατηγορίες Αγορών 
στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο

� Βιβλία και Πληροφορία (9.2 εκ. χρήστες)

� CD's και Videos(7.2 εκ. χρήστες)

� Υπολογιστές (5.4 εκ. χρήστες)

� Ρουχισµός (4.5 εκ. χρήστες)

� Λογισµικό (4.0 εκ. χρήστες)

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

2001:
Ψηφιακό Κείµενο ανά Γλώσσα

Αγγλικά Ιαπωνικά
Γερµανικά Γαλλικά
Κινεζικά Ισπανικά
Ιταλικά Σουηδικά
Μαλαισιανά Κορεατικά
Πορτογαλικά Ολλανδικά
∆ανέζικα Τσέχικα
Φινλανδικά Ρωσικά
Πολωνικά Ουγγρικά
Νορβηγικά Εσθονικά
Ελληνικά Βουλγαρικά
Κροατικά Βασκικά
Ταυλανδέζικα Τουρκικά
Αραβικά Αλβανικά
Αλλες & Αγνωστες

Βιοµηχανία Περιεχοµένου 2001
Μερίδιο αγοράς: Έντυπη δηµοσίευση
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Οικονοµική σηµασία

• Κατάσταση το 2002:
– 4.000.000 εργαζόµενοι

– 412 B Euro, 5% του ΑΕΠ της EU.

• Ρυθµός αύξησης:
– Ως και 20% κάθε χρόνο

– 1.000.000 νέοι εργαζόµενοι για 2002 – 2005!

• Το περιεχόµενο παίζει σηµαντικό ρόλο!
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Περιεχόµενο στην Ευρώπη

• Η Ευρώπη έχει µεγάλη εκδοτική παράδοση, 
εκδοτικούς οίκους,  περιεχόµενο, γλωσσική και 
πολιτισµική προσαρµογή.

• Αλλά υστερεί σε ψηφιακό περιεχόµενο.
• Προτεραιότητες EU: πρόγραµµα eContent

– Με 100MEuroγια 2001-2004
1. Βελτίωση της πρόσβασης και επέκταση της χρήσης
2. Παραγωγή περιεχοµένου στο παγκόσµια δικτυωµένο

περιβάλλον

3. ∆ιασύνδεση περιεχοµένου

Ηλεκτρονική Υποβολή

• Η υποβολή έντυπης πληροφορίας
– Περιεχοµένου για δηµοσίευση (άρθρα, βιβλία, …)
– Περιγραφών (έργων, προόδου έργων, …)
– Οικονοµικών στοιχείων (ΦΠΑ, φορολογικές δηλώσεις)
– Αιτήσεων (και απαντήσεων) σε υπηρεσίες, συνέδρια
– …

• Αντικαθίσταται µε ηλεκτρονική
– Προσωρινά, συχνά υποβάλλεται µαζί µε την έντυπη

• Γιατί είναι ευκολότερα επεξεργάσιµη!

Επιστήµη Πληροφόρησης

• Στάδια της ανεπίσηµης πληροφορίας
– Παραγωγή πληροφορίας

– ∆ιακίνηση πληροφορίας

– Χρήση πληροφορίας

• Ακαδηµαϊκό δηµοσίευµα - Χαρακτηριστικά
– Τρόπος παραγωγής και κατοχύρωσης πνευµατικού 
έργου

– Εργαλείο για έρευνα

– Μέσο επικοινωνίας µιας κοινότητας

∆ηµοσίευση και Ανάκτηση

Στάδια της επίσηµης πληροφόρησης
• ∆ηµιουργία (και εσωτερική οργάνωση)

– Το 93% του παραγόµενου περιεχόµενου σήµερα 
(~2003) είναι ψηφιακό

• ∆ηµοσίευση
• Καταλογογράφηση – ταξινόµηση
• Οργάνωση δηµοσιευµάτων – συλλογών
• Αναζήτηση

• Ανάκτηση – παρουσίαση

Ορισµός

Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης
• Η παραγωγή, αποθήκευση, δηµοσίευση και 
διακίνηση υλικού (δηµοσιευµάτων, π.χ. 
περιεχοµένου στον Ιστό) σε ηλεκτρονική µορφή, 
µε κύριο δίαυλο το ∆ιαδίκτυο και προορισµένων  
να «αναγνωσθούν» σε οθόνη υπολογιστή ή 
ειδικών για το σκοπό αυτό συσκευών.
– είτε για πρώτη φορά, είτε επανέκδοση έντυπου υλικού

• Η ηλεκτρονική δηµοσίευση – σχετίζεται µε τις 
ψηφιακές βιβλιοθήκες

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, …
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Η∆ ⊆ ΨΒ ή ΨΒ ⊆ Η∆

Για τις ανάγκες των µαθηµάτων µας:

• Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ασχολούνται µε:
– Οργάνωση, Αναζήτηση και Ανάκτηση

– Και τις διεπαφές, εργαλεία, τεχνολογίες, …
• Από οργανωµένες συλλογές δεδοµένων

• Η Ηλεκτρονική ∆ηµοσίευση ασχολείται µε:
– ∆ιακίνηση, Κατάθεση, Συγκέντρωση, ∆ιατήρηση, …

– Ανεξάρτητα αν θα οργανωθεί µετά σε ΨΒ ή σε λίστες!

Ηλεκτρονική ∆ηµοσίευση
(e-publishing)

• Κατηγορίες Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης:
– Ηλεκτρονικό Βιβλίο

– Ηλεκτρονικό Περιοδικό

– ∆ηµοσίευση στον Ιστό

• Μέσο διακίνησης
– Φυσικό : CD-ROMs, ηλεκτρονικά βιβλία (e-books)

– ∆ιαδίκτυο: Ιστός

– Άλλες τεχνολογίες: WAP, κλπ

Ιστορική Αναδροµή Εξέλιξης 
Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης

• Χρήση υπολογιστών στην παραγωγή έντυπων 
δηµοσιευµάτων

• ∆ιακίνηση κειµένου πανοµοιότυπου µε έντυπο σε 
ηλεκτρονική µορφή και µε ηλεκτρονικά µέσα

• Αποκλειστικά ηλεκτρονική  διακίνηση κειµένου 
(βάσεις δεδοµένων, ηλεκτρονικά περιοδικά)

• Πλήρης εκµετάλλευση ηλεκτρονικού 
περιβάλλοντος (ερευνητικές προσπάθειες)

Ιστορία Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης

Πρώτες επιστηµονικές ηλεκτρονικές δηµοσιεύσεις:

• Request For Comment (RFC) / IETF – 1969

• E-Prints / Los Alamos Lab – 1991

Πριν τον Ιστό (µε emailκαι µεταφορά αρχείων)!

• Ηλεκτρονική ∆ηµοσίευση ⊄ Ιστός

• Αλλά ο Ιστός προσφέρει εργαλεία µε φιλικές

διεπαφές για Ηλεκτρονική ∆ηµοσίευση

Ο Ιστός ξεκίνησε το 1993 (δωρεάν Mosaic …)

Παραγωγή Ηλεκτρονικής 
∆ηµοσίευσης

• Περιοδικά, βιβλία, …, τεκµήρια, …

• Ψηφιοποιηµένο υλικό
– Π.χ. έντυπα, φωτογραφίες, βίντεο, ήχο, …

• Υλικό διατιθέµενο µόνο σε ψηφιακή µορφή
– Πολυµέσα, …

• Υλικό σε βάσεις δεδοµένων – ηλεκτρονικά αρχεία
– Που αλλάζει συνεχώς, π.χ. µητρώα οργανισµών

• Όπως της ∆ΟΥ, ληξιαρχεία, …

Παραγωγοί Ηλεκτρονικής 
∆ηµοσίευσης

• Εκδότες, Βιβλιοθήκες 
– Με κύριο στόχο την παραγωγή ή τη διάθεση

• Μουσεία, κάτοχοι πολιτιστικού υλικού
– Κυρίως για αυτοπροβολή ή για πολιτιστικούς λόγους

• Κυβερνητικές υπηρεσίες
– Την κύρια παραγωγή τους ή πληροφοριακό υλικό

– Π.χ. ΦΕΚ, ιστοσελίδες, µητρώα, …

• …
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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 συνήθως 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 – είναι στατικό
– Αλλά αυξάνεται

Σύγκλιση Μεταδεδοµένων
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)

Νέα Λειτουργικότητα
Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης

• Ενσωµατώνει µε ευκολία ποικίλο υλικό 
πολυµέσων

• Παρέχει πολύ περισσότερες ευκολίες 
εκµετάλλευσης του περιεχοµένου (πλοήγηση, 
αναζήτηση, σχολιασµός κλπ.)

• Επιτρέπει ασύγκριτα περισσότερες και 
αποτελεσµατικότερες δυνατότητες πρόσβασης 
στο δηµοσίευµα

• Γίνεται διαθέσιµο καθολικά και διεθνώς

Πλεονεκτήµατα

Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης
• Τρόπος δηµοσίευσης πολύ ευκολότερος από το 
συµβατικό

• Τρόπος διάχυσης της πληροφορίας πολύ 
ταχύτερος

– ∆υνατότητα άµεσης διάθεσης / πρόσβασης

• Σηµαντικά φθηνότερη
– Χαµηλό κόστος έκδοσης

• Ελάχιστο κόστος διατήρησης και ενηµέρωσης
– Εύκολες ενηµερώσεις (επανεκδόσεις)

• Άρα: εύκολη (και πολλή) δηµοσίευση
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Μειονεκτήµατα

Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης
• Εύκολη και πολλή δηµοσίευση, άρα:

– Μεγάλο εύρος ποιότητας
– ∆υσκολότερος εντοπισµός πληροφορίας

• Ποσοτικά και ποιοτικά

• Τεχνικές δυσκολίες: ταυτοποίησης – διατήρησης –
µακροχρόνιας αποθήκευσης και αναφοράς

• Ανωριµότητα, µεταβατικότητα και µη βέλτιστη χρήση της 
τεχνολογίας

• ∆υσκολία ανάγνωσης από την οθόνη
– Ταχύτερη κόπωση των οφθαλµών από τη χρήση οθόνης
– Όχι ικανοποιητική, ακόµη, τεχνολογία εµφάνισης κειµένου στην 
οθόνη

Μορφές Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης

Η Ηλεκτρονική ∆ηµοσίευση µπορεί να εφαρµοστεί 
µε πολλές µορφές, π.χ.

• Πρόσβαση στα δεδοµένα
– Τοπική αποθήκευση ψηφιακών αντικειµένων

– Σύνδεσµοι σε εξωτερικά ψηφιακά αντικείµενα

– Συγκοµιδή µεταδεδοµένων ή / και δεδοµένων

• Πρόσβαση σε άλλα συστήµατα

Οργανισµοί Ηλεκτρονικών Εκδοτών

• Electronically Published Internet Connection 
http://www.eclectics.com/epic

• Association of Electronic Publishers 
http://welcome.to/AEP

• Internet Professional Publishers Association 
http://www.ippa.org

∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες –
Προσπάθειες

• Συνασπισµοί Βιβλιοθηκών - SPARC
http://www.arl.org/sparc/core/index.asp?page=a0

• HighWire Presshttp://highwire.stanford.edu/intro.dtl

• JSTOR, Journal storage project http://www.jstor.org

• NewJour: directory of electronic journals and 
newsletters  http://gort.ucsd.edu/newjour/

• CatchWordhttp://www.catchword.com/

• CrossRefhttp://www.crossref.org/

Φιλοξενία ∆ωρεάν Περιεχοµένου
• Virtual Avenue 

http://www.virtualave.net/index.gsp
• Atmosphere Community 

http://www.atmosphere.be
• NBCi My Website 

http://wwwx.nbci.com/mywebsite
• PiterWeb http://www.piterweb.net
• Escalix-Freepage

http://www.escalix.com/freepage
• Phrantic’s Tralerpark

http://dpec.webserve.net/dpec/webpromo

Θέµατα Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης
–Προερχόµενα Από Εξέλιξη

• Ηλεκτρονικά βιβλία (e-books)

• Ηλεκτρονικά περιοδικά 

• Ηλεκτρονική συγγραφή (+ πολυµέσα)

• ∆ηµοσίευση µε υπολογιστή (rtf/doc, latex/dvi)

• Ηλεκτρονική καταχώρηση (+ σχεδιασµός)

• Πίνακες επικοινωνίας, newsletters, …

• Έκδοση στο ∆ιαδίκτυο
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Θέµατα Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης
–Προερχόµενα Από Αλλαγή

• ∆ιαδικτυακές δυνατότητες

• Νέοι ρόλοι
– Συγγραφέας, εκδότης, γραφίστας, …

• Εκµετάλλευση δοµής και προσδιορισµός 
εµφάνισης

• ∆ιαχείριση ψηφιακού υλικού

• Νοµικά θέµατα – τρόποι χρήσης

• Η αλλαγή στην εκδοτική σαν επιχείρηση

Τεχνολογικά Θέµατα Ηλεκτρονικής 
∆ηµοσίευσης

• Εξασφάλιση (έλεγχος) ποιότητας
• ∆ιαλειτουργικά µεταδεδοµένα

– Στο χρόνο
– Στις εκδόσεις / εξέλιξη των αντικειµένων

• Μακροπρόθεσµη αρχειοθέτηση και διατήρηση
• Προσδιορισµός αρχείων – αντικειµένων (DOI)
• Προσδιορισµός (διαλειτουργικής/εξελίξιµης) 
δοµής

• Προσδιορισµός επιθυµητής εµφάνισης

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

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

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

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

• Ακαδηµαϊκή δηµοσίευση

• Πρόσβαση

– Μοντέλα περιορισµού χρήσης

– Κοινοπραξίες

• Αρχειοθέτηση

– Και των µεταδεδοµένων – DTDs

• ∆υνατότητες προσδιορισµού εµφάνισης – XSLΤ

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»

Θέµατα Πρόσβασης

• Ελεύθερη (ή µη) Πρόσβαση
– Πλεονεκτήµατα ελεύθερης πρόσβασης
– Πλεονεκτήµατα επί πληρωµή πρόσβασης

• Εµπορική Εκµετάλλευση
– Μοντέλα διάθεσης και πληρωµής

• Πολιτικές πρόσβασης για ...
– ∆ιάθεση
– ∆ηµιουργία - καταχώρηση
– Αποµονωµένη ή συνεργατική καταλογογράφηση
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Νοµικά Θέµατα Πρόσβασης

• Νοµικά θέµατα σχετικά µε ...
– Πνευµατικών δικαιωµάτων (συνεργατικά;)

– Αντιγραφής (άµεσης ή έµµεσης)

– Αντιγράφων ασφαλείας

Πρότυπα Περιγραφών

Πρότυπα µε διαφορετικούς ρόλους

• SGML, XML

• DTD

• XSLΤ

• Πρότυπο TEI

• … παραδείγµατα …
– Σε ηλεκτρονικά περιοδικά

– Σε ηλεκτρονικές διατριβές

Ο Ρόλος του Επιστήµονα της 
Πληροφορίας

• Μεγάλη διαθέσιµη ποσότητα πληροφορίας

• Και πιο ανοµοιογενής

• Χωρίς να περνά τα καθιερωµένα στάδια κρίσης 
(self-publishing)

• ΑΡΑ:
– Μεγαλύτερες ανάγκες οργάνωσης

– Ανάγκες εξειδικευµένης αναζήτησης και παρουσίασης 
της πληροφορίας


