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Το µάθηµα
Ηλεκτρονική ∆ηµοσίευση

Σαράντος Καπιδάκης

Τµήµα Αρχειονοµίας –Βιβλιοθηκονοµίας
Ιόνιο Πανεπιστήµιο Επικοινωνία

Σαράντος Καπιδάκης
• Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και 
Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης

• sarantos@ionio.gr
• Τηλ. 26610-87413, κινητό 697-2473957
• Γραφείο 2.12 (Ιωάννου Θεοτόκη 72)
• Ώρες Γραφείου:

– Τρίτη 13:00-14:00 και
– Πέµπτη 13:00-14:00

Όρια Θέµατος και Μαθήµατος 

Ανήκει στην  ίδια επιστηµονική περιοχή µε τις 
Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

• Ηλεκτρονικά βιβλία, περιοδικά,  καταχωρήσεις 
από µακριά.

• ∆ιαδικασίες ηλεκτρονικής συγκέντρωσης υλικού
• ∆εν περιλαµβάνει

– Ηλεκτρονική συγγραφή (σε PC ή στον Ιστό)
– Ψηφιοποίηση (που έχει άλλες διαδικασίες)
– Ψηφιακή διάθεση του υλικού

Απαιτήσεις Μαθήµατος

• Αναζήτηση σχετικού θέµατος (+εναλλακτικά)
• Εύρεση και κριτική του υλικού
• Γραφτή αναφορά σε 8000 – 10000λέξεις

– Με τεκµηρίωση και παραποµπές

• Και παρουσίαση µε διαφάνειες στην τάξη
• Ενεργή συµµετοχή στις παραδόσεις και άλλες 
παρουσιάσεις

• Τελική εξέταση (προφορική)
– Απαλλάσσονται όσοι δεν κάνουν καθόλου απουσίες

• Χρήση νέων τεχνολογιών
– Για επικοινωνία, συγγραφή, παρουσίαση, …

Παρουσιάσεις στην Τάξη

• Έχουν διάρκεια 20-25 λεπτά

• Παρουσιάζουν τα κύρια σηµεία (και την 
καινοτοµία) του θέµατος

• Αποφεύγουν πληροφορία που έχει µικρό 
ενδιαφέρον για µας

• Μας παρουσιάζουν τους προβληµατισµούς που 
εγείρονται κατά την ενασχόληση µε το θέµα
– Και προτείνουν ερωτήµατα προς συζήτηση

Επιλογή θεµάτων

• ∆ιαφορετικό θέµα καθένας
• Επιλογή από τα διαθέσιµα θέµατα
• Εκτός αν αποφασίσουµε κάτι άλλο, επιλογή από 
τα πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου σε Ψηφιακές 
Βιβλιοθήκες, δηµοσιευµένα στο Lecture Notes in 
Computer Science

• LNCS 3652 (για την κατεύθυνση της Κέρκυρας)
• LNCS 4172(για την κατεύθυνση της Αθήνας)
• Με αντικείµενο σε Ηλεκτρονική ∆ηµοσίευση (όχι 
σε Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ή …)
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Οι Εργασίες

• Θα εξετάσουν σε βάθος το θέµα τους
– Αποδεικνύοντας την πλήρη κατανόηση του.

• Θα συµπληρώνουν (~10%) από άλλες πηγές
• Θα οµαδοποιούνται στην παρουσίαση σε ενότητες
• Θα γίνει πρόγραµµα παρουσιάσεων
• Όλες οι εργασίες θα εκδοθούν στο ∆ιαδίκτυο

– Στον Ιστότοπο του Εργαστηρίου Ψηφιακών 
Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης 
http://dlib.ionio.gr

Προθεσµίες Εργασιών

• Προτάσεις θεµάτων
– Ως το 2ο µάθηµα

• Οριστικοποίηση θεµάτων
– Ως το 3ο µάθηµα

• Πρώτες παρουσιάσεις εργασιών
– Από το 6ο µάθηµα

• Τελευταίες παρουσιάσεις εργασιών
– Πριν το τελευταίο µάθηµα (µέσα στην εξεταστική)

Περιεχόµενο Εργασιών

� Τι περιλαµβάνει το θέµα

� Πώς εντάσσεται το θέµα στην ενότητα (τι µέρος είναι, κλπ)
� Γιατί είναι σηµαντικό σαν θέµα

� Γιατί πρέπει να µάθουµε πώς γίνεται

� Τι πρέπει να ξέρουµε και γιατί µας χρειάζεται

� Τρέχουσες εφαρµογές και χρήσεις

� Είναι διαθέσιµο για χρήση και πώς (π.χ. ελεύθερο λογισµικό)
� Εµείς (πιθανότατα στην Ελλάδα) που µπορούµε να το εφαρµόσουµε
� Ποια είναι τα όρια και οι περιορισµοί του σήµερα

� Μελλοντικές τάσεις

� Κριτική και σχόλια (π.χ. πόσο ικανοποιεί τις προσδοκίες µας)
� Σχετικά θέµατα και προσπάθειες

� Ερωτήµατα – προβληµατισµοί για συζήτηση

Παράδοση Κειµένου Εργασιών

• Παράδοση του κειµένου των εργασιών: µέχρι το 
τελευταίο µάθηµα πριν την εξεταστική
– Ανεξάρτητα του πότε γίνεται η παρουσίαση

Παράδοση Εργασιών

Η αποστολή θέµατος και αναφοράς γίνεται πάντα –
και µόνο – ηλεκτρονικά.

• Μέσω του συστήµατος BlackBoard
(http://blackboard.lib.ionio.gr) όπου:
– Αρχικά, έχετε αποκτήσει λογαριασµό

• Επικοινωνήστε µε τον haris@ionio.grή το Κέντρο ∆ικτύων

– Ακολούθως, έχετε εγγραφεί στο µάθηµα
• 575 –Ηλεκτρονική ∆ηµοσίευση

Εγγραφή στο Μάθηµα - Blackboard

• Για συµµετέχετε στο χώρο συζήτησης, να δείτε το 
υλικό, να στείλετε εργασίες και να 
πραγµατοποιήσετε κάποιες άλλες λειτουργίες του 
µαθήµατος είναι απαραίτητο να έχετε εγγραφεί:
– Αφού έχετε γραφτεί στο Blackboard

– Από την καρτέλα «courses» µπορείτε να αναζητήσετε 
το  µάθηµα που σας ενδιαφέρει.

– Κάνοντας κλικ στο «enroll» δίπλα στο µάθηµα, 
εγγράφεστε ώστε να έχετε πλήρη πρόσβαση σε αυτό.
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Αποστολή Αρχείου - Blackboard

Από το µενού του µαθήµατος επιλέγετε:
• «ΕΡΓΑΛΕΙΑ» και µετά «ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΥΡΙ∆Α
ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και τέλος «ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΑΡΧΕΙΟΥ».

• Προσοχή, η επιλογή «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΥ»
προσθέτει στο αρχείο στον τοπικό χώρο και δεν το 
στέλνει, αν δεν ακολουθηθεί µε την επιλογή 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ».

• Στο πεδίο «Τίτλος» δώστε τον πλήρη τίτλο της
εργασίας σας.

Επικοινωνία Μαθήµατος

• Η ηλεκτρονική πληροφόρηση είναι εύκολη

• Ο Ιστότοπος του µαθήµατος θα έχει πάγια κείµενα

• Χρήση του blackboard, και του χώρου 
συζητήσεων του, για δήλωση θεµάτων και 
παραδόσεις εργασιών
– http://blackboard.lib.ionio.gr

• Με προσωπικές ερωτήσεις (ειδικά µε email)

Χώρος Συζητήσεων

• Χρήση του χώρου συζητήσεων
– Και για εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες

– Για ανακοινώσεις, αλλαγές, διευκρινήσεις, προθεσµίες, 
εργασίες, προβλήµατα, κλπ γενικού ενδιαφέροντος

– Για δήλωση θεµάτων

– Για παράδοση εργασιών

– Γενικές ερωτήσεις και συζήτηση για το µάθηµα

– Μεταξύ φοιτητών ή/και διδάσκοντα

Πρόσθετη Τεκµηρίωση

• ∆ιαθέσιµα στο http://www.ionio.gr/~tab575
– Οι διαφάνειες

– Προτεινόµενες (ψηφιακές) παραποµπές

• Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και 
Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης http://dlib.ionio.gr
– Σχετικά µαθήµατα

– Εναλλακτικός χώρος συζητήσεων (dlibforum)

– Σύνδεσµοι και παραποµπές

– …

Πηγές Ορολογίας

• ∆ιεθνές Κέντρο Πληροφοριών Ορολογίας 
(Infoterm), http://www.infoterm.org

• Τράπεζα Όρων της Ευρωπαϊκές Επιτροπής 
(Eurodicautom)

• Βάση όρων τεχνολογίας πληροφοριών, 
http://infoterm.cs.aueb.gr

• Ορολογία της Επιστήµης της Πληροφορίας, 
http://dlib.ionio.gr/standards/bibterms.xls

Κάθε εργασία θα έχει γλωσσάριο όρων.

Περιεχόµενο Μαθήµατος (1)

• Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική ∆ηµοσίευση 
Γενικό – ηλεκτρονικό – υπόβαθρο
• Θέµατα ∆ηµοσίευσης σε Ψηφιακό Μέσο

– Αναπαράσταση και Μορφότυπα Ψηφιακών ∆εδοµένων
– ∆όµηση ή Εµφάνιση Ψηφιακού Περιεχοµένου 

• Θέµατα ∆ηµοσίευσης σε Ηλεκτρονικό Χώρο
– Πρωτόκολλα στο ∆ιαδίκτυο και στον Ιστό (WWW) και 
δοµή των URL

– Ταυτοποίηση στον Ιστό

• Ηλεκτρονικά Περιοδικά
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Περιεχόµενο Μαθήµατος (2)

• Η ακαδηµαϊκή δηµοσίευση
• Το µοντέλο της δηµοσίευσης
• ∆ηµοσίευση ελεύθερης πρόσβασης
• DTDsηλεκτρονικών περιοδικών
• Το XSL στην δηµοσίευση
• Τρόποι συλλογής υλικού στο ∆ιαδίκτυο

– Υλικό στον Παγκόσµιο Ιστό (WWW)
– Open Archive Initiative

• Ανακάλυψη πληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό
• Έλεγχος ποιότητας στον Παγκόσµιο Ιστό


