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ΜΕΡΟΣ A΄: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 
1 Εισαγωγή 
1.1 Γενικά 
Η δημιουργία της ψηφιακής συλλογής “Κοσμόπολις” αποτελεί το φυσικό αντικείμενο της 
δράσης “Ψηφιοποίηση και Δικτυακή Διάθεση του Περιεχομένου Ιστορικών Ελληνικών 
Φιλολογικών Περιοδικών” που υλοποιείται στα πλαίσια του έργου “ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ – Παροχή 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου 
Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα”. 

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης υλοποιείται στα πλαίσια των παρακάτω Υποέργων του 
έργου: 

- Υποέργο 3: Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης 
(Αυτεπιστασία) 

- Υποέργο 5: Απόκτηση Ψηφιοποιημένων και Πρωτογενώς Επεξεργασμένων  

Φιλολογικών/Λογοτεχνικών Περιοδικών της Συλλογής του ΕΛΙΑ 

Αφορά στην απόκτηση από το ΕΛΙΑ του ψηφιοποιημένου περιεχομένου των 
φιλολογικών/λογοτεχνικών περιοδικών που επιλέχθηκαν από την ΒΥΠ και ανήκουν 
στην συλλογή του ΕΛΙΑ, για τον σχηματισμό της Ψηφιακής Συλλογής. 

 

1.2 Στόχοι της δράσης 
Η δράση αυτή περιλαμβάνει την πρωτογενή ψηφιοποίηση, βιβλιογραφική και επιστημονική 
επεξεργασία των σχετικών τεκμηρίων και διάθεσή τους στο Διαδίκτυο με τη βοήθεια 
κατάλληλης εφαρμογής βάσης δεδομένων και με απώτερο σκοπό και στόχο:  

- τη διάθεση στο ευρύ και ερευνητικό κοινό του σπάνιου αυτού υλικού στο οποίο η 
πρόσβαση ήταν αρκετά δύσκολη ως αδύνατη μέχρι τώρα,  

- να συμβάλλει στον δυνατό βαθμό στον εμπλουτισμό του παρεχόμενου ψηφιακού 
περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα. 

- να συμβάλλει στη διάσωση και διατήρηση του ιστορικού αυτού υλικού 

- να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον σε περιεχόμενο, υποδομές και υπηρεσίες 
που θα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην σχετική ερευνητική δραστηριότητα με την 
διαρκή έρευνα και επιστημονική τεκμηρίωση του περιεχομένου. 

Η δράση υλοποιείται από την ΒΥΠ σε συνεργασία με : 

- το αρμόδιο επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών: 

o κα Αθηνά Γεωργαντά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

o κα Μαρία Ρώτα, Διδάσκουσα 407 

- και το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) στην συλλογή του οποίου 
ανήκει και το σύνολο σχεδόν του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί. 

 

1.3 Συνεργαζόμενα μέρη 
Ο καταμερισμός των εργασιών και καθηκόντων των συνεργαζόμενων μερών έχει ως εξής: 

α. ΒΥΠ 

- Οικονομική και διοικητική διαχείριση του έργου 

- Καθορισμός προδιαγραφών ψηφιοποίησης υλικού 

- Ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και διάθεσης του ψηφιακού 
υλικού ελεύθερα μέσω του διαδικτύου 
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- Εγκατάσταση, φιλοξενία, λειτουργία και συντήρηση του απαραίτητου εξοπλισμού για 
την λειτουργία του συστήματος 

β. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 

- Επιστημονική επίβλεψη – Καθορισμός απαιτήσεων συστήματος διάθεσης 
περιεχομένου 

- Επιλογή και επιστημονική επεξεργασία τίτλων και περιεχομένων 

- Έλεγχος και δοκιμές συστήματος διάθεσης του περιεχομένου 

γ. ΕΛΙΑ 

- Καταγραφή υλικού προς ψηφιοποίηση 

- Ψηφιοποίηση του περιεχομένου των επιλεγμένων τίτλων σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές Ψηφιοποίησης που θα οριστούν από την ΒΥΠ 

- Διάθεση του ψηφιακού υλικού στην ΒΥΠ για την εισαγωγή του στο σχετικό σύστημα 
και την διάθεσή του ελεύθερα στο κοινό μέσω του διαδικτύου. 

 

2 Τίτλοι περιοδικών 
Το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί αποτελείται από περιοδικά του 19ου αιώνα των οποίων η 
επιλογή έγινε με βάση: 

 τη διαθεσιμότητα και την πληρότητα του συνόλου αυτών των σειρών, 

 την καλή φυσική κατάσταση των περιοδικών αυτών, πράγμα απαραίτητο 
για τη σωστή και αποτελεσματική ψηφιοποίηση, 

 την απουσία προβλημάτων που σχετίζονται με προστασία και διασφάλιση 
των πνευματικών δικαιωμάτων του σχετικού υλικού, και 

 τον σημαντικό ρόλο που κατέχουν ανάμεσα στην περιοδική φιλολογία του 
19ου αιώνα και τη σπουδαιότητά τους για τον σύγχρονο ερευνητή. 

Το σύνολο των τίτλων που επιλέχθηκε περιλαμβάνεται εξ’ ολοκλήρου στην υπάρχουσα 
σχετική συλλογή ελληνικών περιοδικών του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου 
(ΕΛΙΑ). 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια επιλέχθηκαν 20 τίτλοι περιοδικών και οι οποίοι 
παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 2.1 

Τίτλοι περιοδικών της συλλογής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΕΛΙΑ) που θα ψηφιοποιηθούν και παραδοθούν 
στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΒΥΠ) 

α/α Τίτλος Περίοδος Τόμοι Τεύχη Σελίδες Σχήμα 
(μ./εκ.) 

1 Ποικίλη Στοά 1881-1914 16 - 7.290 8ο, 25 εκ. 

2 Ευτέρπη 1847-1855 8 192 4.610 4ο, 28 εκ. 

3 Χρυσαλλίς 1863-1866 4 96 2.934 4ο, 27 εκ. 

4 Ιόνιος Ανθολογία 1834-1835 1 5 1.218 8ο, 23 εκ. 

5 Αποθήκη των ωφελίμων 
γνώσεων 1837-1844 8 96 1.565 4ο, 27 εκ. 

6 Αποθήκη των ωφελίμων & 
τερπνών γνώσεων 1847-1849 1 19 316 4ο, 27 εκ. 
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7 Νέα Ζωή 1904-1927 14 108 4.000 8ο + 4ο  

8 Γράμματα 1911-1921 6 47 3.040 8ο, 25 εκ. 

9 Αλεξανδρινή Τέχνη 1926-1930 5 60 2.086 8ο, 21 εκ. 

10 Αργώ 1923-1927 4 19 726 8ο, 23 εκ. 

11 Μέλισσα (Πάτρα) 1886-1887  2 392 8ο, 25 εκ. 

12 Χλόη (Πάτρα) 1869   400 8ο, 25 εκ. 

13 Εκλεκτά μυθιστορήματα 1884-1894 11  7.200 4ο, 32 εκ. 

14 Ημερολόγιο Σκόκου 1886-1918 39  15.000 8ο, 25 εκ. 

15 Ασμοδαίος 1875-1880  342 1.428  

16 Εστία 1876-1895  996 19.228  

17 Δελτίον της Εστίας 1877-1889  808   

18 Ιωνική Μέλισσα 1850-1852  34 388  

19 Μη Χάνεσαι 1880-1883  598 4.574  

20 Νουμάς 1903-1931  803 10.720  

Σύνολο σελίδων 87.115 

 

 

3 Απαιτήσεις ασφάλειας, χρήσης και πρόσβασης του υλικού 
Πέρα από την πρωτογενή ψηφιοποίηση του επιλεγμένου υλικού ο βασικός στόχος της 
δράσης είναι η ασφαλής διαχείριση του υλικού και η διάθεσή του στους χρήστες μέσω ενός 
πληροφοριακού συστήματος παραμετροποιημένου σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις 
και προδιαγραφές. 

 

Απαιτήσεις διατήρησης και ασφάλειας ψηφιακού υλικού 

- Αποθήκευση του ψηφιακού υλικού σε κατάλληλη μορφή αρχείων ώστε: 

o να διασφαλίζεται η διαφύλαξη της ποιότητας και πιστότητας της ψηφιακή 
εικόνας με το πρωτότυπο 

o να εξασφαλίζεται η συμβατότητα με όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές 
τεχνολογίες εμφάνισης και επεξεργασίας εικόνων 

o να επιτυγχάνεται η βέλτιστη οικονομία αποθηκευτικού χώρου 

- Αποθήκευση του ψηφιακού υλικού τουλάχιστον σε δύο μορφές και αντίγραφα 
αρχείων που θα εξασφαλίζουν η μία την διατήρηση του υλικού μέσω της 
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αποθήκευσης (master files) και η άλλη την επεξεργασία και διάθεση του υλικού προς 
τους χρήστες (αντίγραφα εργασίας). 

- Αποθήκευση του ψηφιακού υλικού σε κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο που να 
διασφαλίζει: 

o Την μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής 

o Την εύκολη φυσική και ηλεκτρονική μεταφορά και αντιγραφή του υλικού 

o Την συμβατότητα στις μεθόδους διαχείρισης του μέσου από τις τρέχουσες και 
μελλοντικές τεχνολογίες και εξοπλισμό Η/Υ 

- Σχεδιασμένη περιοδική αντιγραφή – μεταφορά του ψηφιακού υλικού σε νέα 
αποθηκευτικά μέσα ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση και ασφάλεια του υλικού από 
τυχόν ζημιές του μέσου 

- Τακτικός ολοκληρωτικός ή/και δειγματοληπτικός έλεγχος της κατάστασης των 
αποθηκευτικών μέσων και των ψηφιακών αρχείων 

 

Βασικές απαιτήσεις χρήσης και πρόσβασης του ψηφιακού υλικού 

- Το ψηφιακό υλικό θα διατίθεται ελεύθερα και δωρεάν στους ενδιαφερόμενους 
χρήστες μέσω του διαδικτύου  

- Η διάθεση και η πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό θα γίνεται με την χρήση των 
αντιγράφων εργασίας σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές. 

- Το υλικό θα πρέπει να μπορεί να διατεθεί στις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες 
σήμερα μορφές αρχείων: 

o Αρχεία εικόνων κατάλληλης μορφής που θα προκύψουν από τα αρχικά 
αρχεία (master files). 

o PDF που θα προκύψουν από την κατάλληλη μετατροπή των αρχικών 
αρχείων εικόνων 

o HTML αρχεία, που θα προκύψουν μελλοντικά από την εφαρμογή κατάλληλης 
μεθόδους Οπτικής αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) των τεκμηρίων 

- Το ψηφιακό υλικό θα διατίθενται σε επίπεδο τεκμηρίου (άρθρου, φωτογραφίας, 
εικόνας κλπ.) ταξινομημένο ανάλογα με την πηγή προέλευσης (περιοδικό, τόμος, 
τεύχος) και την χρονολογία έκδοσης. 

- Για κάθε τεκμήριο θα καταχωρούνται σε κατάλληλη βάση δεδομένων το ή τα ψηφιακά 
αρχεία που αντιστοιχούν σε αυτό καθώς και τα απαραίτητα μεταδεδομένα σύμφωνα 
με το επιλεγμένο σχήμα μεταδεδομένων. 

- Η διαχείριση και διάθεση του ψηφιακού υλικού θα επιτυγχάνεται με την χρήση 
κατάλληλου συστήματος διαχείρισης της βάσεων δεδομένων σε πλήρες δικτυακό 
περιβάλλον. 

- Το δικτυακό περιβάλλον εργασίας θα πρέπει να υποστηρίζει και να διαθέτει όλα 
εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία χρήσης του υλικού: 

o Απλή και Σύνθετη Αναζήτηση στοιχείων των μεταδεδομένων του υλικού  

o Απλή και Σύνθετη Αναζήτηση στοιχείων του πλήρους κειμένου του υλικού 
εφόσον το τεκμήριο έχει μετατραπεί σε HTML μορφή. 

o Ευρετηρίαση υλικού 

o Καταλόγους τίτλων, συγγραφέων και τεκμηρίων 

o Δίγλωσσο περιβάλλον εργασίας 

o Κατάλληλα εργαλεία βοήθειας και εκπαίδευσης 

- Η δομή της βάσης δεδομένων, του συστήματος διάθεσης του υλικού, καθώς και του 
σχήματος μεταδεδομένων που θα επιλεχθεί θα πρέπει να υποστηρίζει ή να 
εξασφαλίζει την δυνατότητα διαρκούς επεξεργασίας και εμπλουτισμού της συλλογής 
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αλλά και των στοιχείων του κάθε τεκμηρίου. Με αυτό τον τρόπο θα προσφέρονται 
δυνατότητες στο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό έρευνας πάνω στα τεκμήρια 
της συλλογής και φυσικά του συνεχούς εμπλουτισμού της Στοιχεία τίτλων, 
ταυτοποίηση ονομάτων, θεματική ευρετηρίαση, περίληψη, σχολιασμός τεκμηρίων). 

 

4 Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών 
Τα τυπικά παραδοτέα του έργου βάσει των ΤΔΕ/Υ είναι τα παρακάτω 

1. Τεχνική αναφορά τεχνικών και βιβλιοθηκονομικών προδιαγραφών και διαδικασιών 
ψηφιοποίησης, επεξεργασίας και διάθεσης και χρήσης του ψηφιοποιημένου υλικού 
μέσω του διαδικτύου. 

2. Συλλογή πρωτογενώς ψηφιοποιημένου υλικού των επιλεγμένων περιοδικών. 

3. Ψηφιακοί δίσκοι (DVDs) που θα περιέχουν το υλικό σε ψηφιακή μορφή. 

4. Ολοκληρωμένη Online βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης και πρόσβασης 
στο ψηφιακό περιεχόμενο των επιλεγμένων περιοδικών 

Ακολουθεί το σύνολο των διαδικασιών και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της 
δράσης: 

 
Πίνακας 4.1 

Διαδικασίες και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσης 

Α/Α Ενέργεια – Διαδικασία Έναρξη - Λήξη 

1 Προσδιορισμός και καταγραφή απαιτήσεων – αναγκών και 
χαρακτηριστικών συστήματος Μάρτιος – Ιούνιος 2003 

2 Επιλογή τίτλων - Καταγραφή όγκου και ποιότητας φυσικής 
κατάστασης του υλικού προς ψηφιοποίησης Μάρτιος – Ιούνιος 2003 

3 Επιλογή ειδικευμένων Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε θέματα 
Νεοελληνικής φιλολογίας Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2003 

4 Προδιαγραφές Ψηφιοποίησης Μάρτιος – Ιούνιος 2003 

5 Προδιαγραφές εξοπλισμού Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2003 

6 Κανόνες επιστημονικής και βιβλιογραφικής επεξεργασίας 
και καταλογογράφησης Ιούνιος – Δεκέμβριος 2003 

7 Προδιαγραφές και επιλογή λογισμικού διαχείρισης ψηφιακής 
συλλογής Μάρτιος – Ιούνιος 2003 

8 Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, λειτουργία λογισμικού 
διαχείρισης ψηφιακής συλλογής Ιούλιος – Δεκέμβριος 2003 

9 Ψηφιοποίηση και παράδοση υλικού από ΕΛΙΑ Ιούνιος 2003 – Δεκέμβριος 2005 

10 Επιστημονική και βιβλιογραφικής επεξεργασία και εισαγωγή 
(καταλογογράφηση) υλικού Ιανουάριος 2004- Δεκέμβριος 2005 

11 Εγκατάσταση εξοπλισμού Απρίλιος – Μάιος 2004 

12 Ανάπτυξη και πλήρης λειτουργία της ψηφιακής συλλογής Μάρτιος 2004 – Δεκέμβριος 2006 

13 Παραγωγή Ψηφιακών Δίσκων (DVD) που θα περιέχουν το 
υλικό σε ψηφιακή μορφή Δεκέμβριος 2006 
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
5 Διεθνής εμπειρία – Πρότυπα 
5.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή στις ψηφιακές συλλογές και στην 

ανάπτυξη (συντήρηση) περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα.  
Το πλήθος των προγραμμάτων ψηφιοποίησης είναι μεγάλο και οι εφαρμογές ψηφιακών 
συλλογών είναι πολυποίκιλες. Τα περισσότερα έργα ψηφιοποίησης ανταποκρίνονται στην 
ανάγκη διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς διαφόρων κοινοτήτων, κοινωνικών ή 
εθνικών ομάδων και μεμονωμένων έργων. Οι λόγοι ώθησης οργανισμών για την 
ψηφιοποίηση υλικού είναι πολλαπλοί και δεν περιορίζονται μόνο στην διατήρηση της 
πολιτιστικής δημιουργίας, αλλά περιλαμβάνει και την διασπορά του υλικού μέσω των 
τεχνολογιών διαδικτύου σε απομακρυσμένους χρήστες. Με αυτόν τρόπο διευρύνεται η 
πρόσβαση στις συλλογές υλικού, που μέχρι πρότινος περιοριζόταν από γεωγραφικούς ή 
χρονικούς παράγοντες, αλλά και πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των δυνητικών χρηστών, αφού 
πλέον δεν απαιτείται απόλυτη αντιστοίχηση χρήστη και τεκμηρίου. 

Στην Ελλάδα τα έργα ψηφιοποίησης διαθέτουν έναν σποραδικό χαρακτήρα, δίχως την 
επιμέλεια από κάποιον κεντρικό φορέα. Οι πρόσφατες προσπάθειες της Επιτροπής για την 
Ψηφιοποίηση του Ελληνικού Πολιτιστικού Αποθέματος (ΕΨΕΠΑ) δεν έχουν δώσει μέχρι 
στιγμής κάποια απτά αποτελέσματα, ενώ οι προσπάθειες για την σύνταξη μιας εθνικής 
πολιτικής για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν έχουν κάποια κατάληξη1. Ο 
κατάλογος των έργων ψηφιοποίησης είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της καταγραφής 
τους και συνεπώς και των ψηφιακών συλλόγων (μέγεθος, είδος κλπ..), αλλά δεν μπορεί να 
θεωρηθεί πλήρης και ενημερωμένος. Πάντως ο κατάλογος αντικατοπτρίζει την εικόνα ενός 
πλήθους έργων, τα οποία έχουν πολλά και τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, 
όπως το υλικό που ψηφιοποιείται (έντυπο, ήχος, τρισδιάστατα αντικείμενα κλπ..), το είδος των 
συνεργατών (δημόσιοι-ιδιωτικοί, εγχώριοι-ξένοι κλπ..) και το στοχευόμενο έργο (ανάπτυξη 
συλλογών, ανάπτυξη λογισμικού κλπ..) Τα δε προγράμματα που αποσκοπούν στην 
ψηφιοποίηση και διάθεση των συλλογών μέσα από το διαδίκτυο είναι ελάχιστα, αν όχι 
μηδενικά.  

Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένας πολλαπλασιασμός των έργων αυτών, 
τα οποία πραγματοποιούνται από πλήθος φορέων διαφορετικών επιπέδων και λειτουργιών 
(βιβλιοθήκες, μουσεία, ιδρύματα κλπ..). Μερικά από τα έργα ψηφιοποίησης στην Ελλάδα και 
τα οποία διαθέτουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, περιλαμβάνουν το πρόσφατα εγκεκριμένο έργο 
“Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού Κινηματογράφου”, που υπέβαλε το Ελληνικό Κέντρο 
Κινηματογράφου και το οποίο έχει σκοπό “τη συστηματική ψηφιοποίηση όλων των ελληνικών 
ταινιών που έχει στο αρχείο του”2, η ψηφιοποίηση 200.000 σελίδων του ιστορικού αρχείου της 
Βικελαίας Βιβλιοθήκης Ηρακλείου, σχετικά με τη Γεροδημοντία του Δήμου Ηρακλείου, και τα 
προγράμματα ψηφιοποίησης των σημαντικότερων και παλιότερων περιοδικών μέσω 
μικροφωτογράφησης και ψηφιοποίησης του ΕΛΙΑ. Η έλλειψη τεχνογνωσίας οδήγησε τους 
δημόσιους φορείς στην αναζήτηση συνεργασιών με ιδιωτικές εταιρείες, προκειμένου να 
επιτύχουν ταχύτερους χρόνους εκτέλεσης και αύξηση της ποιότητας του παραγόμενου έργου. 

 

5.2 Βασικά πρότυπα και κανόνες ψηφιακών συλλογών, ψηφιοποίησης 
και διαχείρισης – Αναφορά σε σχετικά ερευνητικά projects 
καθορισμού προτύπων και κανόνων. 

Η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των έργων ψηφιοποίησης είναι παγκοσμίως 
αναγνωρισμένη, παρά το γεγονός ότι το πλήθος των ψηφιακών συλλογών και η 
ποικιλομορφία του εμφανίζονται ως αποτρεπτικοί παράγοντες. Η διεθνής κοινότητα έχει 
προσπαθήσει μέσα από επιτροπές, ομάδες εργασίας, συνέδρια και λοιπές εκφράσεις 
ανταλλαγής γνώσης και απόψεων, να δημιουργήσει πρότυπα και πλατφόρμες επικοινωνίας 
μεταξύ των έργων. Η ανάγκη συνεργασίας έχει ως στόχο: 
                                                      
1 Επιτροπή για την Ψηφιοποίηση του Ελληνικού Πολιτιστικού Αποθέματος (http://www.hdpweb.org, 
πρόσβαση 19/04/04). 
2 Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: Cinenews (http://www.gfc.gr/8/81/news_gr.asp?id=309, πρόσβαση 
19/04/04). 
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• Την προτυποποίηση εργασιών για την εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας 
έργου. 

• Την αύξηση της διαλειτουργικοτητας, δηλαδή της επικοινωνίας μεταξύ των 
τεχνολογιών των συλλογών και της επαναχρησιμοποίησης των συλλογών. 

• Την προσπάθεια περιορισμού εκτέλεσης του ίδιου έργου από πολλούς και 
διαφορετικούς φορείς. 

Οι βασικοί άξονες, πάνω στους οποίους έχει αναπτυχθεί συνεργασία μεταξύ φορέων 
ψηφιοποίησης είναι: 

• Μεταδεδομένα 

• Διατήρηση ψηφιακών αντικειμένων 

• Τεχνικές προδιαγραφές 

• Μεθοδολογία ψηφιοποίησης 

• Πνευματικά δικαιώματα και προστασία πνευματικής περιουσίας 

Ο κάθε άξονας διαφοροποιείται ανάλογα με το υλικό που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί και τον 
οργανισμό που διενεργεί το πρόγραμμα ψηφιοποίησης. Για παράδειγμα, διαφορετικά 
πρότυπα έχουν παραχθεί και εφαρμόζονται από μουσεία και διαφορετικά από αρχειακούς 
οργανισμούς. 

Η θέσπιση εθνικών οργανισμών, όπως το PADI (Preserving Access to Digital Information) της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστραλίας3 ή η ενεργοποίηση “παραδοσιακών” οργανισμών, 
σχετικά με την διάσωση και διατήρηση του ηλεκτρονικού υλικού, όπως το Public Record 
Office, έχει οδηγήσει στην σύνταξη οδηγιών, προτύπων και στρατηγικών σε εθνικό επίπεδο, 
οι οποίες όμως συχνά γίνονται αποδεκτές και από οργανισμούς άλλων κρατών4. Παρά την 
δραστηριοποίηση των εθνικών οργανισμών, πολλοί οργανισμοί πληροφόρησης, όπως οι 
βιβλιοθήκες και τ’ αρχεία έχουν συνασπιστεί στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν από 
κοινού κάποια θέματα. Ένα παράδειγμα είναι η Digital Library Federation, μια κοινοπραξία 
βιβλιοθηκών των ΗΠΑ, η οποία έχει προχωρήσει στην δημοσίευση κάποιων γενικών οδηγιών 
και στην παροχή εργαλείων5. Τέλος, διεθνείς οργανισμοί για τον πολιτισμό έχουν συντάξει 
οδηγίες και στρατηγικές για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως και αν 
εκφράζεται6. 

Ο άξονας ενδιαφέροντος των μεταδεδομένων είναι ο πλέον αξιοποιημένος και συνεχώς 
εξελίσσεται. Το πιο διαδεδομένο πρότυπο μεταδεδομένων είναι το Dublin Core, το οποίο 
αναπτύσσεται από το Dublin Core Metadata Initiative, όμως γύρω από αυτό έχει 
δημιουργηθεί μια σειρά από ομάδες εργασίας οι οποίες προσπαθούν να προτυποποιήσουν 
την διαδικασία εισαγωγής μεταδεδομένων για την περιγραφή των ψηφιακών συλλογών. Μια 
από τις ομάδες αυτές είναι η Western States Digital Standards Group Metadata Working 
Group, η οποία έχει εκδώσει το “Western States Dublin Core Metadata Best Practices”7.  

Το World Wide Web Consortium (W3C) είναι ένας οργανισμός ο οποίος προωθεί θέματα 
διαλειτουργικότητας μεταξύ μεταδεδομένων και λοιπών τεχνολογιών διαδικτύου8. Το W3C 
είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του RDF (Resource Description Framework), το οποίο 
αποτελεί ένα σχήμα έκφρασης, δίνοντας την δυνατότητα σε ένα σύνολο στοιχείων 
μεταδεδομένων, μεταξύ των οποίων και το Dublin Core, να είναι διαλειτουργικά.  

 
3 PADI - Preserving Access to Digital Information. (http://www.nla.gov.au/padi/index.html, πρόσβαση 
στις 20/04/04). 
4 Public Record Office. “Guidelines for management, appraisal and preservation of electronic records” 
(http://www.pro.gov.uk/recordsmanagement/erecords/guidelines/default.htm, πρόσβαση στις 20/04/04). 
5 Digital Library Federation. “Digital collections” (http://www.diglib.org/collections.htm, πρόσβαση στις 
20/04/04). 
6 “Guidelines for the preservation of digital heritage” 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071e.pdf, πρόσβαση 19/04/04). 
7 Western States Digital Standards Group Metadata Working Group. “Western States Dublin Core 
Metadata Best Practices”, 2003 (http://www.cdpheritage.org/westerntrails/wt_bpmetadata.html, 
πρόσβαση στις 20/04/04). 
8 W3C - World Wide Web Consortium (http://www.w3.org, πρόσβαση 22/04/04). 
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Ο Εθνικός Οργανισμός Πληροφοριακών Προτύπων των ΗΠΑ (NISO) έχει συντάξει το 
“Πλαίσιο Καθοδήγησης για την Δημιουργία Καλών Ψηφιακών Συλλογών” (Framework of 
Guidance for Building Good Digital Collections), στο οποίο περιγράφεται με αναλυτικά βήματα 
η οργάνωση της πορείας ψηφιοποίησης9. Στον ίδιο τομέα της μεθοδολογίας της 
ψηφιοποίησης το Northeast Document Conservation Center είναι υπεύθυνο για την σύνταξη 
του “Εγχειριδίου για τα Ψηφιακά Έργα” (Handbook for digital projects: a management tool for 
preservation and access) το οποίο έχει καθιερωθεί ως ένα αξιόπιστο εγχειρίδιο για την 
οργάνωση της εργασίας της ψηφιοποίησης10. 

Ένα από τα έργα που αποσκοπεί στην δημιουργία προτύπων που καλύπτουν όλα τα 
στάδια ενός έργου ψηφιοποίησης είναι το TASI (Technical Advisory Service for Images). Το 
TASI παρέχει σχετική πληροφόρηση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
Μεγάλης Βρετανίας σε θέματα δημιουργίας και διάθεσης συλλογών φωτογραφιών11.  

Ο φορέας ERPANET απευθύνεται σε οργανισμούς, που πρωτεύον ενδιαφέρον τους 
αποτελεί η διατήρηση ψηφιακών αντικειμένων (digital preservation). Μέσα από ένα ευρύ 
σύνολο υπηρεσιών, ο ERPANET προσπαθεί να φέρει κοντά την πρακτική εργασίας πολλών 
οργανισμών που ασχολούνται με την αποτελεσματική διατήρηση του ψηφιακού υλικού. Ο 
ERPANET έχει εκδώσει το Digital Preservation Policy εγχειρίδιο, το οποίο εντάσσεται στο 
ευρύτερο σύνολο των εργαλείων που διαθέτει.12 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Πνευματική Ιδιοκτησία (WIPO - World Intellectual 
Property Organization) έχει δημιουργήσει σχετικό δικτυακό τόπο συλλογής κειμένων για την 
προστασία των ηλεκτρονικών τεκμηρίων13. Παράλληλα έχει δώσει την κύρια γραμμή πλεύσης 
για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων με την υπογραφή της συνθήκης 
CRNR/DC/9414. Πολλοί εθνικοί οργανισμοί, όπως το US Copyright Office έχουν εναρμονιστεί 
με την συνθήκη του WIPO, κάνοντας τις απαραίτητες προσαρμογές στο εθνικό τους δίκαιο15. 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Βιβλιοθηκονομικών Ενώσεων και Ιδρυμάτων έχει σχηματίσει την 
Επιτροπή για τα Πνευματικά Δικαιώματα και Λοιπά Νομικά Θέματα (CLM), η οποία έχει 
εκφράσει τις ανησυχίες της για την διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων μέσα στο 
ψηφιακό περιβάλλον 16. Η προσέγγιση της είναι πολύ γενική και ανατρέχει σε διαφορετικές 
πτυχές, όμως συμβαδίζει με την στρατηγική που έχουν υιοθετήσει και άλλοι οργανισμοί, όπως 
η National Humanities Alliance17. 

 

5.3 Ολοκληρωμένα projects ψηφιακών συλλογών 
Τα έργα ψηφιοποίησης δεν επικεντρώνονται μόνο σε πληροφοριακό υλικό με την 

μορφή κειμένου, αλλά ένα μεγάλο τμήμα τους απευθύνεται στην ψηφιοποίηση ήχου, όπως 
είναι το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των αρχείων ήχου της Βρετανικής βιβλιοθήκης, το οποίο 
χρηματοδοτείται με ένα εκατομμύριο λίρες18. Το πρόγραμμα Variations2 του Indiana 

 
9 “Framework of Guidance for Building Good Digital Collections” 
(http://www.niso.org/framework/forumframework.html, πρόσβαση 19/04/04). 
10 Sitts, M. (ed.) Handbook for digital projects: a management tool for preservation and access. Andover, 
Massachusetts: Northeast Document Conservation Center, 2000 
(http://www.nedcc.org/digital/dighome.htm, πρόσβαση 17/10/04). 
11 TASI - Technical Advisory Service for Images (http://www.tasi.ac.uk, πρόσβαση 19/04/04). 
12 ERPANET “Digital Preservation Policy” 
(http://www.erpanet.org/www/products/tools/ERPANETPolicyTool.pdf, πρόσβαση 20/04/04). 
13 WIPO - World Intellectual Property Organization. “News and information resources”  
(http://www.wipo.int/news/en/, πρόσβαση 17/10/04) 
14 WIPO - World Intellectual Property Organization. “CRNR/DC/94: WIPO Copyright Treaty” 
(http://www.wipo.int/documents/en/diplconf/distrib/94dc.htm, πρόσβαση 22/04/04). 
15 U.S. Copyright Office. “Digital Millennium Copyright Act” 
(http://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/dmca_study.htm, πρόσβαση 20/04/04)  
16 “IFLA Position on Copyright in the Digital Environment” (http://www.ifla.org/V/press/copydig.htm) 
17 National Humanities Alliance “Basic principles for managing intellectual property in the digital 
environment” (http://www.nhalliance.org/ip/ip_principles_1997.html, πρόσβαση 21/04/04) 
18 “Press Release: Historic sound recordings go digital” 
 (http://www.jisc.ac.uk/index.cfm?name=press_release_sound_archive_news_150404, πρόσβαση 
16/04/04). 
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University είναι ένα αντίστοιχο παράδειγμα, το οποίο δίνει μεγάλη έμφαση στην τεκμηρίωση 
των δραστηριοτήτων του και την συμμετοχή του έργου στην προώθηση της τεχνογνωσίας.19  

Το πρόγραμμα ψηφιοποίησης της Βίβλου του Γουτεμβέργιου, της Βρετανικής 
Βιβλιοθήκης χρειάστηκε την πολύτιμη συνδρομή και τεχνογνωσία του ερευνητικού 
προσωπικού του HUMI Institute του Keio University του Τόκιο και του NTT20. Το ερευνητικό 
προσωπικό εργάστηκε για δύο εβδομάδες στους χώρους της Βρετανικής Βιβλιοθήκης και 
έκανε χρήση ειδικών ψηφιακών καμερών και στηριγμάτων, προκειμένου το ευαίσθητο υλικό 
της Βίβλου (δύο διαφορετικές εκδόσεις, χαρτιού και περγαμηνής). Ο χρόνος ψηφιοποίησης 
για κάθε σελίδα ήταν τριάντα δεύτερα, ιδιαίτερα σύντομος για την φύση του προς 
ψηφιοποίηση υλικού. Η ψηφιοποιημένη έκδοση της Βίβλου του Γουτεμβέργιου συνοδεύεται 
από έναν μεγάλο αριθμό συνοδευτικών κειμένων, σχημάτων και φωτογραφιών, που 
εξιστορούν την ιστορία της δημιουργίας της Βίβλου, αναφέρουν την τεράστια συμβολή της 
στην ανάπτυξη των γραμμάτων και του πολιτισμού, με την εφεύρεση της τυπογραφίας και 
παρουσιάζουν την μεθοδολογία εργασίας τής ομάδας ψηφιοποίησης. H ψηφιοποιημένη 
Βίβλος του Γουτεμβέργιου αποτελεί ένα ελάχιστο δείγμα των ψηφιακών συλλογών της 
Βρετανικής Βιβλιοθήκης ανάμεσα σε άλλα έργα, όπως τις δύο εκδόσεις του πρώτου βιβλίου 
που τυπώθηκε στην Αγγλία (το Canterbury Tales του Geoffrey Chaucer από τον William 
Claxton) ή το σημειωματάριο του Leonardo da Vinci. 

Το σύστημα βιβλιοθηκών του University of Washington διαθέτει ένα ευρύ σύνολο 
ψηφιοποιημένων εικονογραφικών τεκμηρίων, όπως φωτογραφίες, αφίσες, σχέδια και πίνακες. 
Κάποια από τα τεκμήρια αυτά συνοδεύονται από επεξηγηματικά κείμενα Παράλληλα στις 
ψηφιακές της συλλογές διατηρούνται τεκμήρια άλλης φύσης, π.χ. κείμενο, όπως είναι 
εφημερίδες και φυλλάδια. Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 1997 με την πολύτιμη συνεργασία 
διδακτικού προσωπικού, μηχανικών, σπουδαστών, βιβλιοθηκονόμων προκειμένου να χτίσουν 
μια ψηφιακή βιβλιοθήκη από την σκοπιά του χρήστη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
αναδεικνύει την ανάγκη σύμπραξης με άλλους φορείς, προκείμενου να δημιουργούνται 
ψηφιακές βιβλιοθήκες με προστιθέμενη αξία την τεκμηρίωση και τον ανθρωποκεντρικό 
σχεδιασμό21. 

Το πρόγραμμα “Internet Library of Early Journals” αποτελεί μια ψηφιακή βιβλιοθήκη 
περιοδικών του 18ου και 19ου αιώνα και αποτελεί ένα κοντινό προς το έργο “Κοσμόπολις” 
παράδειγμα22. Το πρόγραμμα, το οποίο διήρκεσε έως το 1999, εξερεύνησε έναν μεγάλο 
αριθμό θεμάτων, ανάμεσα σε αυτά το κόστος της ψηφιοποίησης και δημιουργίας ευρετηρίων 
και την αποδοχή από το στοχευόμενο κοινό. Ένα σημαντικό στοιχείο που προστέθηκε από το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η ορθολογική επιλογή των τίτλων των περιοδικών που θα 
ψηφιοποιηθούν. Η ύπαρξη και εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων για την επιλογή των τίτλων, 
ελαχιστοποιεί τους κινδύνους άστοχης δαπάνης χρημάτων και χρόνου, ενώ εξασφαλίζει την 
δημιουργία συλλογών, κατάλληλων με τις ανάγκες των χρηστών. Κάποια από τα κριτήρια που 
εφαρμόστηκαν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το πλήρες σύνολο των οποίων εμφανίζεται 
στην τελική αναφορά του, αποτελούν η ζωτικότητα των τίτλων για τους σκοπούς του τομέα 
της ανώτατης εκπαίδευσης, την προτεραιότητα διατήρησης και την διαθεσιμότητα των τίτλων 
αυτών στις κοινοπραττούσες βιβλιοθήκες.  

Το πιο γνωστό και διαδεδομένο πρόγραμμα ψηφιοποίησης είναι η βάση δεδομένων 
JSTOR-Journals Storage. Η βάση JSTOR αποτελεί ένα στέρεο παράδειγμα για τους στόχους 
που έχει θέσει με την δημιουργία τους. Οι στόχοι αυτοί συνοψίζονται στα παρακάτω: 

• Στην δημιουργία ενός αξιόπιστου και περιεκτικού αρχείου της σπουδαιότερης 
περιοδικής λογοτεχνίας. 

• Στην δραματική αύξηση της χρήσης των περιοδικών αυτών 

• Στην βοήθεια συμπλήρωσης των κενών στις υπάρχουσες συλλογές περιοδικών 
δημοσιευμάτων των βιβλιοθηκών 

 
19 “Variations2” (http://variations2.indiana.edu/, πρόσβαση 16/04/04). 
20 “Gutenberg’s Bible” (http://www.bl.uk/treasures/gutenberg/homepage.html, πρόσβαση 16/04/04). 
21 Bunker, G. Zick, G. “Collaboration as a key to digital library development”, D-lib Magazine, 5, [3], 1999 
(http://www.dlib.org/dlib/march99/bunker/03bunker.html, πρόσβαση 16/04/04). 
22 “Internet Library of Early Journals: a project in the elib programme. Final Report”, 1999 
(http://www.bodley.ox.ac.uk/ilej/papers/fr1999.pdf, πρόσβαση 16/04/04). 
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• Στην αντιμετώπιση θεμάτων διατήρησης, όπως οι φθαρμένες σελίδες και 
μακροχρόνια φθορά του έντυπου αντιτύπου 

• Στην μείωση του μακροχρόνιου κεφαλαίου και λειτουργικού κόστους των βιβλιοθηκών 
που σχετίζονται με την αποθήκευση και την φροντίδα των περιοδικών συλλογών 
περιοδικών δημοσιευμάτων 

• Στην υποστήριξη των επιστημονικών ενώσεων και εκδοτών στην μετάβαση στα 
ηλεκτρονικά πρότυπα εκδοτικής 

• Στην σπουδή της απήχησης της παροχής ηλεκτρονικής πρόσβασης για την χρήση 
αυτού του επιστημονικού υλικού23. 

 

6 Ψηφιοποίηση τεκμηρίων  
6.1 Σημασία ψηφιακής μορφής και πρόσβασης 

Η συζήτηση για την ψηφιοποίηση έντυπου και μη υλικού διαφόρων τύπων και μορφών 
(χειρόγραφα, τυπωμένο υλικό, ιστορικές εκδόσεις, εικόνες, έργα τέχνης, αρχεία ήχου και 
εικόνας σε αναλογική μορφή κλπ..) απασχολεί σοβαρά τον χώρο των Αρχείων, Μουσείων και 
Βιβλιοθηκών ήδη από την δεκαετία του 1970. 

Η ανάγκη για προστασία και συντήρηση του αρχειακού υλικού σε συνδυασμό με τις 
ανάγκες συγκεκριμένων κατηγοριών χρηστών για την πρόσβαση και χρήση αυτού του υλικού 
καθοδηγούσαν τις προσπάθειες αυτές.  

Η ανάπτυξη του Internet και κυρίως η έλευση και επικράτηση του Web με την 
παράλληλα ανάπτυξη εξεζητημένων δικτυακών εφαρμογών διαχείρισης βάσεων δεδομένων 
και συναλλαγών με απομακρυσμένους χρήστες έδωσε στις προσπάθειες αυτές από τις αρχές 
του ’90 μια διαφορετική και έντονη ώθηση. Τα θέματα της διάθεσης του υλικού μέσω του 
διαδικτύου και της πρόσβασης σε αυτό κυριάρχησαν στις συζητήσεις και τις σχετικές 
προσπάθειες, ενώ νέα θέματα δημιουργήθηκαν σε εξειδικευμένα ζητήματα όπως της 
ταχύτητας διάθεσης, της βέλτιστης απόδοσης του πρωτότυπου τεκμηρίου και της βέλτιστης 
ποιότητας του ψηφιακού πλέον τεκμηρίου, της διαχείρισης και της ασφάλειας των δεδομένων 
κλπ.. 

Υπάρχουν πλέον ελάχιστες φιλονικίες ή αντιρρήσεις σχετικά με την σημασία, 
χρησιμότητα και τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής μορφής και πρόσβασης και από τις δύο 
οπτικές (προστασία τεκμηρίου – πρόσβαση στο τεκμήριο)124,25:  

- Το πρωτότυπο τεκμήριο προφυλάσσεται πλέον από οποιαδήποτε φθορά που μπορεί 
να προκληθεί από την φυσική χρήση 

- Επιτυγχάνεται πλέον η τυποποίηση και η ταυτόσημη ποιότητα αναπαραγωγής του 
τεκμηρίου από αντίγραφο σε αντίγραφο και από γενιά σε γενιά 

- Η ψηφιακή μορφή του τεκμηρίου επεξεργάζεται και διαχειρίζεται με απλούστερο και 
ευκολότερο τρόπο. 

- Οι ψηφιακές εικόνες συνδέονται με κείμενα περιγραφής και αρχεία – εγγραφές 
καταλόγων 

- Η πρόσβαση στο τεκμήριο βελτιώνεται δραματικά μέσω της δικτυακής τεχνολογίας, 
χωρίς την παρέμβαση ενδιαμέσων και την φυσική παρουσία του χρήστη στο χώρο 
φύλαξης – έκθεσης του τεκμηρίου 

 
23 “JSTOR Mission & Goals”, 2002 (http://www.jstor.org/about/mission.html, πρόσβαση 16/04/04). 
24 AcIS Committee Image Quality Working Group. "Technical recommendations for digital imaging 
projects", 1997 (http://www.columbia.edu/acis/dl/imagespec.html, πρόσβαση 16/04/04).  
25 Conway, P. “Overview: rationale for digitization and preservation” στο Sitts, M. (ed.) Handbook for 
digital projects: a management tool for preservation and access. Andover, Massachusetts: Northeast 
Document Conservation Center, 2000 (http://www.nedcc.org/digital/dighome.htm, πρόσβαση 17/10/04) 
 



Ψηφιακή συλλογή Κοσμόπολις - Τελική αναφορά 

Πανεπιστήμιο Πατρών - Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης 11 

 

                                                     

- Τεκμήρια διαφορετικών τύπων και μορφών και διαφορετικών συλλογών μπορούν να 
αποκτήσουν τυποποιημένη ή/και ενιαία μορφή και να διατεθούν και να 
προσπελαστούν από ένα ή περισσότερα σημεία ή περιβάλλοντα εργασίας. 

- Δημιουργείται η δυνατότητα μετατροπής και χρήσης του τεκμηρίου σε διαφορετικές 
μορφές ανάλογα με τα δικαιώματα, τις δυνατότητες και τις ανάγκες του χρήστη 
(αρχεία εικόνων, pdf, html, αρχεία κειμένου κλπ.) 

- Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις αναζήτησης στο πλήρες κείμενο του τεκμηρίου, 
ευρετηρίασης και σύνδεσης και συσχέτισης τεκμηρίων. 

Ουσιαστικά ο σκοπός της προστασίας και διατήρησης του ψηφιακού υλικού μπορεί να 
συνοψιστεί στις τρεις παρακάτω κατηγορίες εφαρμογές26: 

- Προστασία πρωτοτύπου 

- Διάθεση και πρόσβαση στην πληροφορία και την μορφή του πρωτοτύπου 

- Υπέρβαση και επέκταση των χρήσεων και της σημασίας του πρωτοτύπου 

 

6.2 Βασικές αρχές – Έννοιες 
6.2.1 Τύποι πρωτότυπων τεκμηρίων 

Το πρώτο και ίσως σημαντικότερο θέμα προς εξέταση σε μια προσπάθεια 
ψηφιοποίησης είναι η φυσική κατάσταση και ιδιότητες του πρωτότυπου τεκμηρίου που θα 
ψηφιοποιηθεί, σε συνάρτηση βέβαια και με το επιθυμητό αποτέλεσμα σε ότι αφορά στην 
ποιότητα και την χρήση του ψηφιακού τεκμηρίου. 

Οι σημαντικότερες φυσικές ιδιότητες ενός πρωτότυπου τεκμηρίου που επηρεάζουν την 
διαδικασία και την ποιότητα ψηφιοποίησης είναι το μέγεθος, η γενικότερη φυσική κατάσταση 
του τεκμηρίου, η τρέχουσα - την περίοδο της ψηφιοποίησης- περιοχή τονικότητας, η ύπαρξη 
μεταγενέστερων πρόσθετων σημείων πάνω στο τεκμήριο (σημειώσεις, διάφορα στίγματα), η 
παρουσία ή απουσία χρωμάτων 

Αναφορικά με την διαδικασία με την οποία παρήχθησαν τα πρωτότυπα τεκμήρια, αυτά 
μπορούν να χωριστούν σε πέντε (5) γενικές κατηγορίες (Cornell 2003): 

- Τυπωμένα κείμενα/Απλά γραφικά 

Ευδιάκριτη εμφάνιση των ακμών των στοιχείων καμία τονική διαφοροποίηση, π.χ. ένα βιβλίο 
με κείμενο και απλά γραφικά (π.χ. γεωμετρικά σχήματα) 

- Χειρόγραφα 

«Ήπια» εμφάνιση χαρακτήρων, εμφάνιση των ακμών των στοιχείων αλλά όχι όσο ευδιάκριτα 
όσο στα τυπωμένα κείμενα. 

- Halftones 

Αναπαραγωγή γραφικών ή φωτογραφικού υλικού μέσω ενός πλέγματος μεταβλητού 
μεγέθους και συγκεκριμένης διάταξης στοιχείων (σημείων ή γραμμών), π.χ. χαρακτικά 

- Συνεχούς τόνου 

Τεκμήρια όπως φωτογραφίες, υδατογραφίες 

- Μεικτά 

Τεκμήρια που περιέχουν στοιχεία από δύο ή περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες, 
π.χ. βιβλία με φωτογραφίες 

 

Οι ιδιότητες των τεκμηρίων κάθε κατηγορίας επηρεάζουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό 
την μετατροπή τους σε ψηφιακή μορφή και ιδιαίτερα τις διαδικασίες και τεχνικές που θα 
εφαρμοστούν ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. 

 
26 Conway, P., ό.π., 2000. 
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6.2.2 Τύποι ψηφιακών τεκμηρίων 

Όπως θα περιγράψουμε και στην παράγραφο 7, ένα ψηφιακό τεκμήριο μπορεί να έχει 
και να διατίθεται σε πολλές και διαφορετικές μορφές ανάλογα με τις απαιτήσεις χρήσης του 
υλικού. Σε γενικές γραμμές αναφερόμαστε σε: 

- Αρχεία εικόνων διαφόρων τύπων (bmp, tiff, jpg, pdf κλπ.) 

- Αρχεία κειμένου (txt, Microsoft Word files κλπ.) 

- Αρχεία δημιουργημένα από markup γλώσσες (html, sgml, xml) 

Η τελική επιλεγόμενη μορφή στην οποία θα διατεθεί το τεκμήριο εξαρτάται κατά κύριο 
λόγο από την φυσική κατάστασή του και τις απαιτήσεις χρήσης του. 

Στις περισσότερες όμως των περιπτώσεων και κυρίως στις περιπτώσεις όπου το 
πρωτότυπο τεκμήριο δεν έχει δημιουργηθεί με την χρήση κάποιου αντίστοιχου λογισμικού ή 
δεν είναι διαθέσιμο σε κάποιου είδους ψηφιακής μορφής, όπως στην δική μας και σε σχετικές 
περιπτώσεις παλαιού και ιστορικού έντυπου υλικού, η διαδικασία ψηφιοποίησης του 
τεκμηρίου περιλαμβάνει απαραίτητα το στάδιο της σάρωσης ή της ψηφιακής αποτύπωσης 
γενικότερα και της μετατροπής του τεκμηρίου σε ψηφιακή εικόνα.  

Τα επόμενα βήματα μετατροπής ανάλογα με την τελική μορφή που θέλουμε να έχει το 
ψηφιακό τεκμήριο εκτελούνται με τις κατάλληλες μεθόδους επεξεργασίας του αρχείου της 
ψηφιακής εικόνας : μετατροπή σε PDF αρχείο, επεξεργασία OCR για μετατροπή της εικόνας 
σε αρχείο ηλεκτρονικού κειμένου κλπ.. 

Ως εκ τούτου η πρωτογενής αποτύπωση του τεκμηρίου αποτελεί το βασικότερο στάδιο 
στην γενικότερη διαδικασία ψηφιοποίησης και οι επόμενες παράγραφοι αναφέρονται στις 
βασικές αρχές, έννοιες και προδιαγραφές δημιουργίας και επεξεργασίας των ψηφιακών 
εικόνων. 

 

6.2.3 Χαρακτηριστικά ψηφιακής εικόνας 

Μια ψηφιακή εικόνα ουσιαστικά αποτελείται από ένα πλέγμα σημείων (dots) ή 
στοιχείων εικόνας (pixels). Σε κάθε pixel μπορεί να αποδοθεί μια συγκεκριμένη τιμή 
τονικότητας (μαύρο, άσπρο, αποχρώσεις του γκρι, χρώμα) που συνολικά όπως είναι φυσικό 
επηρεάζει την τονικότητα ολόκληρης της εικόνας. Η δομή αυτή της ψηφιακής εικόνας μας 
επιτρέπει να παρέμβουμε με διάφορες μεθόδους και τεχνικές επεξεργασίας στην εικόνα για 
βελτιώσουμε την ποιότητά της ή να την προσαρμόσουμε στις απαιτήσεις μας. Ο όγκος της 
πληροφορίας που περιέχεται σε μια ψηφιακή εικόνα καθορίζει και το μέγεθος του αρχείου που 
θα δημιουργήσει όταν αποθηκευτεί. Αντίστοιχα, ανάλογα με τον όγκο πληροφοριών που 
θέλουμε να περιέχει μια εικόνα ή με τις χρήσεις της εικόνας, αυτή μπορεί να αποθηκευτεί σε 
διαφορετικές μορφές-τύπους αρχείων. 

 

Ανάλυση & διαστάσεις εικόνας 

Η ανάλυση μιας εικόνας (resolution) είναι ο βαθμός χωρικής ανάλυσης των 
πληροφοριών της εικόνας μέσω της δισδιάστατης χωρικής κατανομής μεγαλύτερου ή 
μικρότερου αριθμού pixels που θα απεικονίσουν τις πληροφορίες αυτές. Πιο απλά 
αναφερόμαστε στον αριθμός των οριζόντιων και καθέτων pixels που αποτελούν την εικόνα. 
Σε γενικές γραμμές στην πράξη όσο αυξάνει ο αριθμός των Pixels μιας εικόνας, αυξάνεται η 
ανάλυσή της και η ποιότητά της. 

Ως μονάδα μέτρησης της ανάλυσης μιας εικόνας έχει καθιερωθεί το DPI: dots per inch, 
που αναφέρεται στον αριθμό των Pixels ανά ίντσα με τον οποίο έχει «σαρωθεί» και 
αποθηκευτεί η εικόνα. 

Οι διαστάσεις μιας εικόνας σε pixels είναι ο αριθμός των οριζόντιων επί του αριθμού 
των κάθετων pixels της. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι διαστάσεις αυτές 
εξαρτώνται από τις φυσικές διαστάσεις του πρωτότυπου τεκμηρίου καθώς και την 
επιλεγόμενη ανάλυση σε dpi. Π.χ. αν έχουμε ένα τεκμήριο διαστάσεων 5’’ x 10’’ και το 
σαρώσουμε στα 300 dpi τότε οι διαστάσεις της ψηφιακής του εικόνας είναι: 
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(5’’ x 300 dpi) x (10’’ x 300 dpi) = 1.500 x 3.000 pixels 

 

Τονικότητα 

Η τονικότητα (tonality) ή bit-depth αναφέρεται στον αριθμό των bits που 
χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν ή να προσδιορίσουν την τονικότητα κάθε pixel – μαύρο 
& άσπρο, γκρι, έγχρωμο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μέγεθος των αρχείων ψηφιακών 
εικόνων είναι ευθέως ανάλογο του αριθμού των bit ανά pixel. Βάση της τονικότητας έχουμε 
τριών κατηγοριών ψηφιακές εικόνες: 

 

- 1 bit ή διτονικές (Bi-tonal) εικόνες, όπου κάθε pixel αποτελείται από 1 bit με μόνο 
δύο πιθανές τιμές μαύρο ή άσπρο (21). Κατά την σάρωση του πρωτότυπου τεκμηρίου 
δεν μεταφέρεται στην ψηφιακή εικόνα καμιά σκίαση ή απόχρωση του γκρι, ενώ το 
αρχείο που δημιουργείται είναι το μικρότερο δυνατό. 

- 8-bit ή εικόνες της κλίμακας του γκρι (Gray-scale), όπου κάθε pixel αποτελείται 
από 2 έως 8 bits. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αποδώσουμε στην ψηφιακή εικόνα 
μέχρι 256 (28) αποχρώσεις του γκρι, από απόλυτο λευκό έως απόλυτο μαύρο. 

- 24-bit ή Έγχρωμες εικόνες, όπου κάθε pixel αποτελείται από 8 έως 24 bits ή και 
παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι σε μια εικόνα 24-bit μπορούν να αποδοθούν 16.7 
εκατομμύρια (224) διαφορετικά χρώματα 

 

Μέθοδοι συμπίεσης αρχείων εικόνων 

Η μέθοδος της συμπίεσης των αρχείων εικόνων χρησιμοποιείται για την μείωση του 
μεγέθους των αρχείων για την ευκολότερη αποθήκευση, επεξεργασία και μεταφορά τους. 
Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω παράδειγμα που αφορά την σάρωση μιας σελίδας A4 με 
διάφορους τρόπους και αναλύσεις. Το παράδειγμα αυτό δείχνει τόσο την επίδραση που έχει 
το είδος και η ανάλυση της εικόνας στο μέγεθος της όσο και το μεγάλο μέγεθος που απαιτεί η 
ψηφιοποίηση εικόνων: 

 
Πίνακας 6.1 

Απαιτήσεις αποθηκευτικού χώρου για σελίδα Α4 χωρίς συμπίεση 

Ανάλυση 
(dpi) 

Διτονική 
(ΜΒ) 

Κλίμακας του Γκρίζου 
με 4-6 bits/pixel 

(ΜΒ) 

Έγχρωμη με 32-128 
bits/pixel  

(ΜΒ) 

200 0.48 1.9-7.7 15-61 
300 1.09 4.4-17.4 35-140 
400 1.93 7.7-30.9 62-247 

 

Όλες οι μέθοδοι συμπίεσης ουσιαστικά “συμπιέζουν” κάθε στοιχείο του δυαδικού 
κώδικα κάθε ασυμπίεστης εικόνας σε μια “στενογραφική” μορφή βάση περίπλοκων 
μαθηματικών αλγορίθμων: κωδικοποίηση εντροπίας (π.χ. περιορισμός των 
επαναλαμβανόμενων χαρακτήρων), κωδικοποίηση μετασχηματισμού (συνήθως εφαρμόζεται 
ο διακριτός συνημιτονικός μετασχηματισμός Fourier) και διανυσματική κβαντοποίηση. 
(Εργαστήριο Πολυμέσων ΕΜΠ, 2000) 

Οι μέθοδοι συμπίεσης μπορεί να παράγουν εικόνες με ή χωρίς απώλειες δηλαδή αυτές 
που κατά την αντιστροφή τους μας δίνουν το 100% της αρχικής εικόνας (lossless) και σε 
αυτές που μας δίνουν μια προσέγγιση αυτής (lossy). Στη πρώτη περίπτωση οι λόγοι 
συμπίεσης που επιτυγχάνουμε δεν υπερβαίνουν το 2 με 3:1 ενώ στη δεύτερη περίπτωση 
υπάρχει δυνατότητα για λόγους ακόμα και της τάξεως 300:1 ανάλογα βέβαια με την 
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επιθυμητή ποιότητα αναπαραγωγής. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με την χρήση 
τεχνικών που συνδυάζουν στους αλγόριθμους τους τεχνικές με και χωρίς απώλειες. 

Οι βασικές τεχνικές συμπίεσης παρουσιάζονται στον πίνακα 6.2 με στοιχεία από τον 
οδηγό “Moving Theory into Practice: Digital Imaging Tutorial” της βιβλιοθήκης του 
Cornell University. 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος συμπίεσης είναι το πρότυπο JPEG το οποίος μπορεί να 
συμπιέζει εικόνες συνεχούς τόνου, είτε έγχρωμων είτε κλίμακας του γκρίζου χρησιμοποιώντας 
ένα συνδυασμό τεχνικών και υποστηρίζει διάφορους τρόπους λειτουργίας. Μπορεί να έχει 
απώλειες με διάφορους συνδυασμούς λόγου συμπίεσης-ποιότητας ή και να λειτουργεί χωρίς 
απώλειες. Τυπικές τιμές για το λόγο συμπίεσης είναι:  

- 10:1 έως 20:1 - Υψηλή ποιότητα εικόνας με μικρή ή μη παρατηρήσιμη διαφορά από 
την αρχική εικόνα  

- 30:1 έως 50:1 - Μέτρια ποιότητα 

- 60:1 έως 100:1 - Κακή ποιότητα 

 
Πίνακας 6.2 

Βασικές μέθοδοι συμπίεσης αρχείων εικόνων 

Όνομα ITU-T.6** JBIG/JBIG2 JPEG  LZW  Deflate Wavelet ImagePac  

Πρότυπο/ 
Ευρεσιτεχνία 

Πρότυπο Πρότυπο Πρότυπο Ευρεσιτεχνία Πρότυπο Πρότυπο / 
Ευρεσιτεχνία 

Ευρεσιτεχνία 

Χωρίς/Με απώλειες 
(Lossless/lossy) 

Χωρίς 
απώλειες 

Με και 
Χωρίς 
απώλειες 

Με και Χωρίς 
απώλειες 

Χωρίς 
απώλειες 

Χωρίς 
απώλειες 

Με και Χωρίς 
απώλειες 

Με απώλειες 

Υποστήριξη 
Τονικότητας (Bit 
depths) 

1-bit 1-bit μέχρι 
6-bit  

8-bit ή 24-bit 1-bit μέχρι 8-
bit  

8-, 16- 
και 24-bit 

Ποικίλλει  24-bit 

Multi-Res ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υποστηριζόμενοι 
τύποι αρχείων και 
εφαρμογών  

TIFF, 
PDF, fax  

TIFF, PDF, 
fax  

JPEG/JFIF, 
TIFF, 
FlashPix, 
SPIFF, PDF 

Zip, TIFF, 
GIF, PDF, 
Postscript  

PNG, Zip, 
PDF  

JP2, 
LuraWave, 
MrSID, 
ERMapper, 
DjVu  

Photo CD 

Πηγή: “Moving Theory into Practice: Digital Imaging Tutorial”, Cornell University Library, 2003 

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ποιότητα μιας συμπιεσμένης εικόνας κρίνεται με 
βάση τις παρατηρήσεις ενός ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι η συμπίεση εκμεταλλεύεται τη 
φυσιολογία της ανθρώπινης όρασης. Για παράδειγμα το JPEG αλλοιώνει την εικόνα αλλά με 
τέτοιο τρόπο που να μην γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον άνθρωπο. Επίσης θα πρέπει να 
τονισθεί ότι η αποσυμπίεση ακολουθεί ακριβώς την αντίστροφη πορεία και απαιτεί χοντρικά 
τον ίδιο χρόνο με την συμπίεση.  

 

Τύποι αρχείων εικόνων  

Στην παράγραφο αυτή θα επιχειρηθεί μια σύντομη παρουσίαση των βασικότερων 
τύπων αρχείων εικόνων ενώ στο τέλος της παραγράφου παρατίθεται ένας ενδιαφέρον 
συγκριτικός πίνακας (Πίνακας 6.3) για τους βασικότερους τύπος αρχείων από τον οδηγό 
“Moving Theory into Practice: Digital Imaging Tutorial” της βιβλιοθήκης του Cornell 
University. 

 

- Tag Image File Format (TIFF) 

Το TIFF είναι ένα πρότυπο αρχείου εικόνας που αναπτύχθηκε από την τις εταιρείες 
Aldus Corporation και Microsoft την δεκαετία του 1980. Έχουν εισαχθεί δύο βασικές 
αναθεωρήσεις των αρχικών προδιαγραφών (TIFF 5.0 και TIFF 6.0). Χρησιμοποιείται 
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ευρέως για την αποθήκευση ψηφιακών εικόνων εγγράφων και λοιπών τεκμηρίων 
καθώς όλοι οι σαρωτές (Scanners) που κυκλοφορούν στην αγορά σήμερα έχουν την 
δυνατότητα να δημιουργήσουν μια TIFF εικόνα ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου 
τεκμηρίου. 

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του τύπου αυτού είναι η ευελιξία που 
παρέχει στον δημιουργό της εικόνας να υποστηρίξει διαφορετικές ενέργειες όπως 
συμπίεση, παλέτες χρωμάτων κλπ.. Με αυτό τον τρόπο βέβαια όλες οι TIFF εικόνες 
δεν μπορούν να εμφανιστούν από όλους τα TIFF εικονοσκόπια (viewers). 

Περισσότερες πληροφορίες για το TIFF μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω web 
διευθύνσεις: 

- http://partners.adobe.com/asn/tech/tiff/index.jsp 

- http://home.earthlink.net/~ritter/tiff/ 

 

- Joint Photographic Experts Group (JPEG) 

Το πρότυπο JPEG αφορά στην δημιουργία συμπιεσμένων αρχείων εικόνων βάση 
συγκεκριμένων αφαιρετικών αλγορίθμων συμπίεσης των δεδομένων της πρωτότυπης 
εικόνας και μειώνοντας σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό την ποιότητα της εικόνας, 
και δημιουργώντας παρόλα αυτά μια οπτικά απαράλλακτη εικόνα με την πρωτότυπη. 
Μέχρι πρότινος υπήρχαν σε χρήση τρεις διαφορετικοί τύποι αρχείων που 
χρησιμοποιούσαν την επέκταση .jpg:΅ 

o Still Picture File Format (SPIFF) το επίσημο ISO πρότυπο για την μορφή 
JPEG (ISO 10918) 

o JPEG File Interchange Format (JFIF) που αποτελεί το de facto πρότυπο για 
την μορφή και το οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία C-Cube Microsystems 
λόγω αργοπορίας της ολοκλήρωσης του ISO προτύπου 

o Image JPEG (IMJ) το οποίο δημιουργήθηκε από την Pegasus Image 
Corporation σαν μια παραλλαγή του JFIF. 

Οι τύποι αυτοί είναι τις περισσότερες φορές συμβατοί με τα περισσότερα JPEG 
εικονοσκόπια (viewers) χωρίς να αποφεύγονται τέτοιους είδους προβλήματα. Αυτό 
οφείλεται στο πρότυπο του JPEG που χρησιμοποιεί 44 διαφορετικές μεθόδους 
συμπίεσης. Πλέον έχει αναπτυχθεί το νέο πρότυπο ISO 15444 - Parts 1-12 με τίτλο 
JPEG 2000 Image Coding System που εισάγει μια ενιαία αρχιτεκτονική συμπίεσης 
που ενσωματώνει όλες τις προηγούμενες μεθόδους. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρότυπο JPEG μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω 
web διεύθυνση: 

 - http://www.jpeg.org/ 

 

- Graphics Interchange Format (GIF) 

Η μορφή GIF δημιουργήθηκε το 1987 από την εταιρεία CompuServe και αυτή τη 
στιγμή βρίσκεται σε ισχύ η έκδοση 89α. Ο τύπος χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο 
συμπίεσης LZW σύμφωνα με τον οποίο αποθηκεύεται στο αρχείο της εικόνας μόνο η 
ελάχιστη απαιτούμενη πληροφορία για την πρωτότυπη εικόνα. 

Δημιουργεί εικόνες 8-bit, αλλά υποστηρίζει μια παλέτα 256 οποιονδήποτε χρωμάτων 
η οποία αποθηκεύεται στο αρχείο. Με αυτό τον τρόπο μια έγχρωμη εικόνα με 
εκατομμύρια χρώματα μετατρεπόμενη σε GIF αποκτά μια παλέτα με 2 έως 256 
χρώματα που «συμπιέζουν» το σύνολο των χρωμάτων της εικόνας μειώνοντας τον 
όγκο της πληροφορίας και κατ’ επέκταση το μέγεθος του αρχείου της εικόνας. Έτσι 
έχουμε μια εικόνα με φτωχή αλλά ανεκτή ποιότητα εμφάνισης τουλάχιστον όταν αυτή 
εμφανίζεται στην οθόνη ενός υπολογιστή. 

Αυτό στην ουσία αποτελεί και το κυριότερο πλεονέκτημα του GIF και της ευρείας 
χρήσης του στο Web όπου χρησιμοποιούνται ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορη 
πλοήγηση και να δίνεται στον χρήστη μια αίσθηση ή μια σύνοψη για το περιεχόμενο 
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της πρωτότυπης εικόνας χωρίς απαραίτητα να χρειαστεί να «κατεβάσει» το κατά 
πολύ μεγαλύτερο ίσως αρχείο. 

Περισσότερες πληροφορίες για το GIF μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω web 
διεύθυνση: 

http://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-gif89a.txt 

 

- Portable Document Format (PDF) 

Η μορφή PDF έχει αναδειχθεί σε ένα de facto πρότυπο δημοσίευσης και διάθεσης 
τεκμηρίων στο διαδίκτυο (web) καθώς αποτελεί μια εντελώς ανεξάρτητη από κάθε 
συσκευή περιγραφική γλώσσα. Ένα τυπικό PDF αρχείο είναι συνήθως μικρότερο σε 
μέγεθος από το πρωτότυπο και ανάλογα με την γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται 
μπορεί να αποτελεί ένα ακριβές αντίγραφό του συμπεριλαμβανομένων των 
γραφικών, των εικόνων κλπ.. Ένα από τα «μειονεκτήματά» του είναι ότι αποτελεί ένα 
πρότυπο - ιδιοκτησία της εταιρείας Adobe Corporation. Βέβαια η εταιρεία έχει ήδη 
διαθέσει τις προδιαγραφές του προτύπου σε μια σειρά από άλλες εταιρείες που ήδη 
παράγουν προϊόντα που διαβάζουν και παράγουν αρχεία PDF (ZEON Co: 
DocuMaker, FastIO Systems:CLibPDF κλπ.. 

Περισσότερες πληροφορίες για το GIF μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω web 
διεύθυνση: 

http://www.adobe.com/products/acrobat/adobepdf.html 
Πίνακας 6.3 

Τύποι αρχείων εικόνας 

Όνομα/ 
Έκδοση 

TIFF 6.0 
(Tagged 

Image File 
Format) 

GIF 89a 
(Graphics 

Interchange 
Format) 

JPEG (Joint 
Photographic 
Expert Group) 

/JFIF (JPEG 
File 

Interchange 
Format) 

JP2-JPX/ 
JPEG 2000 

Flashpix 
1.0.2 

ImagePac, 
Photo CD 

PNG 1.2 
(Portable 
Network 

Graphics) 

PDF 1.4 
(Portable 

Document 
Format) 

Επέκταση 
ονόματος 
αρχείου 

.tif, .tiff .gif .jpeg, jpg, .jif, .jfif .jp2, .jpx, .j2k, 
.j2c 

.fpx .pcd .png .pdf 

Τονικότητα 1-bit 
διτονικές; 
4- or 8-bit 
έγχρωμες ή 
κλίμακα του 
γκρι; 
Έγχρωμες 
μέχρι 64-bit 

1-8 bit 
διτονικές, 
έγχρωμες ή 
κλίμακα του 
γκρι 

8-bit κλίμακα του 
γκρι; 24-bit 
έγχρωμες 

υποστηρίζει 214 
κανάλια των 1-
38 bits; 
έγχρωμες ή 
κλίμακα του γκρι 

8-bit κλίμακα 
του γκρι; 
έγχρωμες 24 
bit  

έγχρωμες 
24-bit r 

1-48-bit; 
1/2/4/ 
έγχρωμες 8-
bit ή κλίμακας 
του γκρι, 16-
bit κλίμακα 
του γκρι, 
24/48-bit 
έγχρωμες 

4-bit κλίμακα 
του γκρι; 
έγχρωμες 8-
bit; έγχρωμες 
μέχρι 64-bit  

Συμπίεση Ασυμπίεστ
η χωρίς 
απώλειες: 
ITU-T.6, 
LZW, etc. 

Με 
απώλειες: 
JPEG 

Χωρίς 
απώλειες: 
LZW 

Με απώλειες: 
JPEG 

Χωρίς απώλειες:

Ασυμπίεστη με 
και χωρίς 
απώλειες: 
Κυματομορφές 

Ασυμπίεστη 
με απώλειες: 
JPEG 

Lossy: 
“Visually 
lossless” 
Kodak 
proprietary 
format 

Lossless: 
Deflate, an 
LZ77 
derivative 

Uncompresse
d Lossless: 
ITU-T.6, LZW. 
JBIG 

Lossy: JPEG 

Προτυποπ
οίηση 

De facto 
πρότυπο 

De facto 
πρότυπο 

JPEG: ISO 
10918-1/2 

JFIF: de facto 
πρότυπο 

ISO/IEC 15444 
parts 1-6, 8-11 

Διαθέσιμες 
προδιαγραφέ
ς 

Proprietary ISO 15948 De facto 
πρότυπο 

Διαχείριση 
χρωμάτων 

RGB, 
Palette, 
YCbCr, 
CMYK,  

Palette YCbCr Palette, YCbCr, 
RGB, sRGB, 
some ICC 

PhotoYCC 
and NIF 
RGB, ICC 
(optional) 

PhotoYCC Palette, 
sRGB, ICC 

RGB, YCbCr, 
CMYK  

 



6.2.4 Προτεινόμενες προδιαγραφές & διαδικασίες ψηφιοποίησης από την διεθνή 
εμπειρία 

Οι πολυπληθείς προσπάθειες στο διεθνές περιβάλλον την τελευταία εικοσαετία σε 
θέματα ψηφιοποίησης και ψηφιακών συλλογών γενικότερα, έχουν δημιουργήσει ένα 
σημαντικό απόθεμα γνώσης τόσο σε θέματα προδιαγραφών όσο και σε πρακτικά θέματα 
δημιουργίας και διαχείρισης ολοκληρωμένων ψηφιακών συλλογών. Στην παρούσα 
παράγραφο και σε συνέχεια των προηγούμενων παραγράφων θα αναφερθούμε σε τελικές 
συγκεκριμένες προτάσεις σε επίπεδο προδιαγραφών που έχουν καταγραφεί από μερικά από 
τα σημαντικότερα ερευνητικά και προγράμματα ψηφιοποίησης. 

Ο οδηγός “Moving theory into practice: digital imaging tutorial” της βιβλιοθήκης 
του Cornell University27, προτείνει συγκεκριμένες πολιτικές επιλογής του υλικού που θα 
ψηφιοποιηθεί, καθώς και μεθοδολογία για την αποτύπωση και τον καθορισμό των 
προδιαγραφών ψηφιοποίησης για σχεδόν όλα τα είδη τεκμηρίων που βασίζεται στα 
παρακάτω βήματα: 

- Εξέταση και χαρακτηρισμός πρωτότυπου τεκμηρίου 

- Μεταφορά (μετάφραση) των χαρακτηριστικών σε ψηφιακό περιβάλλον 

- Καθορισμός ανώτατων και κατώτατων ορίων 

- Ρύθμιση και δοκιμή του συστήματος των διαδικασιών 

- Αξιολόγηση παραγόμενων ψηφιακών τεκμηρίων με οπτική επιθεώρηση και ειδικό 
λογισμικό 

- Καταγραφή και τεκμηρίωση τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασιών 

Ο S. Chapman του Harvard University Library28, από την άλλη αναλύει μια πιο 
πρακτική προσέγγιση μια ολοκληρωμένης προσπάθειας ψηφιοποίησης με αναφορές στους 
σκοπούς της προσπάθειας (επιλογή τεκμηρίων, οφέλη από την ψηφιοποίηση), και στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση με αναφορές στο προσωπικό, στο κόστος και την 
χρηματοδότηση, στον εξοπλισμό, στη διασφάλιση ποιότητας. 

Σε γενικές γραμμές σε επίπεδο μεθοδολογίας τα περισσότερα έργα ακολουθούν την 
παραπάνω μεθοδολογία με μικρές διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά κυρίως την διαδικασία 
καθορισμού των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ψηφιοποίησης (ανάλυση, τονικότητα, 
συμπίεση). 

O S. Puglia του National Archives and Records Administration των ΗΠΑ29, 
προτείνει μια σειρά από προδιαγραφές για τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ψηφιακής εικόνας. 
Διαχωρίζει την ανάλυση σε δύο κατηγορίες: αναπαραγωγής (reproduction) και διατήρησης 
(Preservation), και προτείνει αναλύσεις, 200-600dpi για 1-bit, 200-400 dpi για 8-bit και κλίμακα 
του γκρι, 200-300dpi για 24-bit έγχρωμες εικόνες. 

Η JSTOR (Journal Storage)30 έχει σαν σκοπό την ψηφιοποίηση και διάθεση στο κοινό 
του περιεχομένου παλαιών τευχών περιοδικών, έναν σκοπό παρόμοιο με αυτόν του 
“Κοσμόπολις”. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι σε γενικές γραμμές η ακόλουθη: 

- Από τα πρωτότυπα περιοδικά καταγράφεται και ταξινομείται το περιεχόμενο σε 
επίπεδο τεκμηρίου 

- Το πρωτότυπο ψηφιοποιείται από εξωτερικό ανάδοχο ανά σελίδα σε ανάλυση 600dpi 

- Δημιουργούνται πίνακες περιεχομένων με πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία καθώς και 
ένας κωδικός τύπου τεκμηρίου (άρθρο, κριτική βιβλίων, διαφήμιση κλπ.) που 
αντιστοιχίζονται όλα τα τεκμήρια 

                                                      
27 Moving theory into practice: digital imaging tutorial  
(http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial/, πρόσβαση 17/10/04). 
28 Chapman, S. “Considerations for project management” στο Sitts, M. (ed.) Handbook for digital 
projects: a management tool for preservation and access. Andover, Massachusetts: Northeast 
Document Conservation Center, 2000 (http://www.nedcc.org/digital/dighome.htm, πρόσβαση 17/10/04). 
29 Puglia, S. “Technical primer” στο Sitts, M. (ed.) Handbook for digital projects: a management tool for 
preservation and access. Andover, Massachusetts: Northeast Document Conservation Center, 2000 
(http://www.nedcc.org/digital/dighome.htm, πρόσβαση 17/10/04). 
30 “About JSTOR”, 2004 (http://www.jstor.org/about/, πρόσβαση 17/10/04). 
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- Ελέγχονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε εικόνας – σελίδας καθώς και η ακρίβεια 
των παραγόμενων πινάκων περιεχομένων. 

- Ακολουθεί η εισαγωγή των αρχείων στους αποθηκευτικούς χώρους των 
εξυπηρετητών 

- Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την επεξεργασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 
(OCR) για την δημιουργία του αντίστοιχου αρχείου πλήρους κειμένου του κάθε 
τεκμηρίου. 

- Στο τελευταίο στάδιο γίνεται η συμπίεση των αρχείων εικόνων χρησιμοποιώντας την 
τεχνική συμπίεσης CPC – Cartesian Perceptual Compression31. 

- Τα ψηφιακά τεκμήρια παρουσιάζονται και διατίθεται στο διαδίκτυο με διαφορετικούς 
τρόπους. 

o Στην οθόνη εμφανίζονται με την μορφή εικόνων TIFF καθώς όπως 
υποστηρίζεται εξασφαλίζεται η πιστότητα με το πρωτότυπο, η ακριβής 
παρουσίαση στοιχείων εικόνων και γραφικών και τέλος η απόλυτη ακρίβεια 
με το πρωτότυπο κείμενο που δεν εξασφαλίζεται με την μετατροπή του 
πρωτότυπου με OCR σε κείμενο. 

o Πέρα από τα αρχεία εικόνων το ψηφιακό περιεχόμενο διατίθεται για 
«κατέβασμα» (download) και σε τρεις ακόμα μορφές αρχείων: PDF high 
quality, PDF economy, και Postcript. 

o Το τεκμήριο στην μορφή αρχείου κειμένου που έχει δημιουργηθεί με OCR 
χρησιμοποιείται μόνο για αναζήτηση όρων μέσα στο πλήρες κείμενο του 
τεκμηρίου. 

Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ (Library of Congress) στην διάρκεια της 
τελευταίας δεκαετίας έχει υλοποιήσει δεκάδες έργα ψηφιοποίησης στα πλαίσια του έργου 
American Memory: Historical Collections for the National Digital Library32. Η 
πολυσπερμία αλλά και οι ιδιαιτερότητες των επιμέρους έργων είχαν σαν αποτέλεσμα την 
διατύπωση όχι απολύτως ενιαίων κανόνων και προδιαγραφών παρόλο τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο του οργανισμού στη έρευνα για την ψηφιοποίηση . Παρόλα αυτά πάντως το σύνολο των 
επιμέρους προδιαγραφών εντάσσεται σε ένα γενικό σύνολο προτάσεων και προδιαγραφών 
που έχουν διατυπωθεί από σχετικές εξειδικευμένες επιστημονικές επιτροπές. 

Η επιτροπή για το έργο ψηφιοποίησης ιστορικών χειρογράφων Manuscript 
Digitization Demonstration Project33, στην τελική αναφορά(Οκτώβριος 1998) προτείνει την 
ύπαρξη δύο ή και τριών ειδών ψηφιακών αρχείων ανάλογα με την χρήση τους. Διαχωρίζει τα 
αρχεία που έχουν ως σκοπό την διατήρηση και αποθήκευση των ψηφιακών αρχείων και που 
θα εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα και πιστότητα με το πρωτότυπο 
(preservation – quality images) από τα αρχεία εικόνων (αντίγραφα εργασίας) με σκοπό την 
πρόσβαση και την χρήση σε αυτά μέσω ενός δικτύου ή του διαδικτύου και που θα 
εξασφαλίζουν μικρό μέγεθος αρχείων και γρήγορη πρόσβαση (access-quality images). Στην 
τελευταία περίπτωση προτείνεται και ο περαιτέρω διαχωρισμός των αντιγράφων ασφαλείας 
σε αρχεία με έμφαση στην εκτύπωση και σε αρχεία με έμφαση στην εμφάνιση των εικόνων 
π.χ. στην οθόνη ενός Η/Υ με ακόμα μικρότερο μέγεθος αρχείου και γρηγορότερη πρόσβαση. 
Συνοπτικά οι συγκεκριμένες προδιαγραφές ψηφιοποίησης που προτείνονται είναι: 

- Preservation –quality images 

o Κλίμακα του γκρι (8-bit) ή έγχρωμες (24-bit) 

o Ανάλυση 300dpi 

o Τύπος αρχείου JFIF, 10:1 συμπίεση JPEG 

- Access-quality images με έμφαση στην εκτύπωση 

 
31 “Cartesian Perceptual Compression: technical information” (http://www.cartesianinc.com/Tech/, 
πρόσβαση 17/10/04) 
32 “American Memory”, 2004 (http://lcweb2.loc.gov/ammem/, πρόσβαση 17/10/04)  
33 “Manuscript Digitization Demonstration Project: final report” 
(http://lcweb2.loc.gov/ammem/pictel/index.html, πρόσβαση 17/10/04) 
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o Διτονικές εικόνες (1-bit) 

o Ανάλυση 300dpi 

o Τύπος αρχείου TIFF, συμπίεση με τον αλγόριθμο CCITT Group 4 

- Access-quality images με έμφαση στην προβολή (εμφάνιση) 

o 4-bit εικόνες  

o Ανάλυση 60-100dpi 

o Τύπος αρχείου GIF 

Οι προδιαγραφές αυτές διαφοροποιούνται ελαφρά στις τεχνικές οδηγίες Digital 
Formats for Content Reproductions34 (Ιούλιος 1998) στα πλαίσια του εθνικού διαγωνισμού: 
The Library of Congress / Ameritech National Digital Library Competition (1996-1999) 
για την δημιουργία ψηφιακών συλλογών όπου οι προδιαγραφές αφορούν σε όλα τα είδη 
τεκμηρίων και παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 6.4. 

Η Βιβλιοθήκη του Cornell University, για την υλοποίηση του έργου Making of 
America35, ακολουθεί σάρωση των τεκμηρίων σε 600 dpi για σάρωση 1-bit ή 400dpi για 
σάρωση 8-bit, TIFF αρχεία, και μέθοδο συμπίεσης CCITT Group 4.  

Στην τελική αναφορά του έργου Electronic Digital Imaging Standards for Archiving 
Records για λογαριασμό του Υπουργείο Αμύνης των ΗΠΑ36, προτείνεται η χρήση των 
αρχείων TIFF για διατήρηση του υλικού και αρχεία TIFF 6 και PDF για διάθεση και χρήση των 
ψηφιακών τεκμηρίων. 

Στην Γερμανία το German Retrospective Digitization Center in Göttingen 
(Göttinger DigitalisierungsZentrum -GDZ)37 ακολουθεί σε γενικές γραμμές την ίδια τακτική 
διαχωρισμού των αρχείων εικόνων σε master και access αρχεία. Τα πρωτότυπα σαρώνονται 
είτε από μικροφίλμ είτε από το πρωτότυπο σε ανάλυση 600dpi. Τα master αρχεία είναι της 
μορφή TIFF και αποθηκεύονται σε CD-R, ενώ τα αρχεία εργασίας δημιουργούνται σε μορφή 
JPEG, GIF και PDF ανάλογα με την χρήση. Όπως ακριβώς συμβαίνει και στην JSTOR 
παράλληλα δημιουργείται για κάθε τεκμήριο με OCR και το αντίστοιχο αρχείο κειμένου μόνο 
για λόγους αναζήτησης στο πλήρες κείμενο. 

Στην Αγγλία το έργο Internet Library of Early Journals (ILEJ)38, υιοθέτησε σάρωση 
στα 400 dpi και εικόνες 1-bit, επιλογή που αργότερα αμφισβητήθηκε γιατί δεν έδινε μια πιστή 
εικόνα των τεκμηρίων που περιείχαν μικρούς χαρακτήρες. Οι πρωτογενείς ψηφιακές εικόνες 
επεξεργάστηκαν για λόγους διάθεσης και πρόσβασης καθώς και αναζήτησης στο πλήρες 
κείμενο του κάθε τεκμηρίου. Έτσι μετατράπηκαν σε αρχεία GIF 120-200 dpi για την διάθεσή 
τους μέσω του διαδικτύου, και σε αρχεία κειμένου με OCR. Όπως και στην περίπτωση της 
JSTOR τα αρχεία κειμένου χρησιμοποιούνται μόνο για την αναζήτηση όρων μέσα στο πλήρες 
κείμενο των τεκμηρίων. 

Πολλά από τα παραπάνω στοιχεία μαζί με προδιαγραφές ψηφιοποίησης από άλλα 
έργα και προγράμματα παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 6.4 από τον οδηγό “Moving 
theory into practice: digital imaging tutorial” της βιβλιοθήκης του Cornell University που 
ακολουθεί: 

 

 
34 Fleischhauer, C. "Digital formats for content reproductions", 1998 
 (http://memory.loc.gov/ammem/formats.html, πρόσβαση 17/10/04) 
35 Cornell University Library “The MOA Collection” 
(http://cdl.library.cornell.edu/moa/moa_collection.html, πρόσβαση 17/10/04) 
36 MacTavish, S.H., Pickard, M.R. “Electronic digital imaging standards for archiving records”, Lockheed 
Martin, 1999 (http://www.defenselink.mil/nii/org/cio/i3/recmgnt/1june1999imaging.pdf, πρόσβαση 
17/10/04) 
37 “The Center for Retrospective Digitization, Göttingen State and University Library” (http://gdz.sub.uni-
goettingen.de/en/index.html, πρόσβαση 17/10/04) 
38 “Internet Library of Early Journals”, 2004 (http://www.bodley.ox.ac.uk/ilej/, πρόσβαση 17/10/04) 



Ψηφιακή συλλογή Κοσμόπολις - Τελική αναφορά 

Πανεπιστήμιο Πατρών - Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης 20 

 

 

Πίνακας 6.4 

Προδιαγραφές ψηφιοποίησης αντιπροσωπευτικών έργων 

 Τυπωμένα κείμενα Φωτογραφικό υλικό 
Υλικό μεγάλων 

διαστάσεων (χάρτες 
κλπ..) 

Χειρόγραφα 

Library of Congress 300 dpi, 1-bit, TIFF ITU-
T.6 

3,000 - 5,000 pixels 
8-bit gray ή 24-bit 
έγχρωμες, TIFF, 
ασυμπίεστα 

Έγχρωμες: 300 dpi, 24-
bit, TIFF, ασυμπίεστα 

300 dpi, 8-bit gray ή 24-bit 
έγχρωμες, ασυμπίεστα 
TIFF ή JPEG 5:1 
συμπιεσμένα 

http://memory.loc.gov/ammem/formats.html 
NARA 
 

300 dpi, 8-bit gray, TIFF, 
ασυμπίεστα 

3000 pixels, 2700 for 
square, 8-bit gray/24-bit 
έγχρωμες, TIFF, 
ασυμπίεστα 

200 dpi, 8-bit gray or 24-
bit έγχρωμες, TIFF, 
ασυμπίεστα 

Όπως τυπωμένα κείμενα 

http://www.archives.gov/ 
Columbia 
 

600 dpi, 1-bit, TIFF ITU-
T.6 

200 to 300 dpi, 8-bit 
gray ή 24-bit έγχρωμες, 
TIFF 

4096x6144, 24-bit, 
PhotoCD ή TIFF 

Όπως φωτογραφικό υλικό

http://www.columbia.edu/acis/dl/imagespec.html 
JIDI 300 dpi, 8-bit (24-bit για 

έγχρωμα πρωτότυπα), 
TIFF v.6, ασυμπίεστα 

Όπως τυπωμένα 
κείμενα 
600 dpi, 8-bit gray /24-
bit έγχρωμες, TIFF, 
ασυμπίεστα 

Από φωτογραφικά 
ενδιάμεσα στα 2400 dpi 
min 

  

http://heds.herts.ac.uk/resources/papers/jidi_fs.html 
Memory of the World 200 dpi, 1-bit, TIFF v.6, 

ITU-T.6 
100 dpi, 8-bit gray ή 24-
bit έγχρωμες, TIFF-
JPEG χωρίς απώλειες ή 
με απώλειες για μη 
κρίσιμες εικόνες 

100 dpi, 8-bit ή 24-bit, 
TIFF-JPEG χωρίς 
απώλειες 

100 dpi, 4-bit gray, 24-bit 
έγχρωμες, TIFF-JPEG 
χωρίς απώλειες ή με 
απώλειες για μη κρίσιμες 
εικόνες 

http://www.unesco.org/webworld/mdm/en/index_mdm.html 
Colorado Digitization Project 600 dpi, 1-bit, TIFF, 

ασυμπίεστα 
300 dpi, 8-bit gray, 24-bit 
έγχρωμες, TIFF, 
ασυμπίεστα 

3000 to 5000 pixels, 8-
bit gray/24-bit 
έγχρωμες, TIFF, 
ασυμπίεστα 
3000 pixels ή 300 dpi, 
8-bit gray/24-bit 
έγχρωμες TIFF, 
ασυμπίεστα 

[Maps] 
300 dpi, 8-bit gray/24-bit 
έγχρωμες, TIFF, 
ασυμπίεστα 

  

http://www.cdpheritage.org/ 
California Digital Library 600 dpi, 8-bit gray, TIFF-

LZW 
600 dpi, 24-bit 
έγχρωμες, TIFF-LZW 

600 dpi δυνητικά αλλά όχι 
λιγότερο από 300 dpi, 24-
bit έγχρωμες, TIFF-LZW 

Όπως φωτογραφικό υλικό

http://www.cdlib.org/inside/groups/stas/standards/ 

Πηγή: “Moving Theory into Practice: Digital Imaging Tutorial”, Cornell University Library, 2003 



Ψηφιακή συλλογή Κοσμόπολις - Τελική αναφορά 

Πανεπιστήμιο Πατρών - Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης 21 

 

 

7 Διαχείριση - Προστασία - Διάθεση ψηφιακών τεκμηρίων 
Από την στιγμή που θα ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των πρωτότυπων τεκμηρίων μια 

σειρά από βασικά ζητήματα θα πρέπει να απαντηθούν σε σχέση με την διαχείριση και 
προστασία των ψηφιακών πλέον τεκμηρίων (ονοματολογία αρχείων, βάση δεδομένων, 
αποθηκευτικά μέσα κλπ.) καθώς και με τον τρόπο διάθεσής τους προς χρήση. Τα 
σημαντικότερα από αυτά τα θέματα θα αναλυθούν την παρούσα παράγραφο. 

 

7.1 Αποθήκευση ψηφιακών τεκμηρίων 
Αν και την τελευταία εικοσαετία η ψηφιοποίηση υλικού αποτελεί μια «πανάκεια» όσον 

αφορά την διατήρηση και προστασία του πρωτότυπου υλικού στην φυσική του κατάσταση, θα 
πρέπει να ειπωθεί ότι ανάλογοι κίνδυνοι απειλούν την ασφάλεια, την «μακροζωΐα» αλλά και 
την χρηστικότητα των ψηφιακών αρχείων. Το αποθηκευμένο ψηφιακό αρχείο σε οποιοδήποτε 
αποθηκευτικό μέσο (μαγνητικό ή οπτικό) έχει πεπερασμένο χρόνο ζωής που εξαρτάται από 
την τεχνολογία και την ποιότητα του αποθηκευτικού μέσου καθώς και την χρήση που 
υφίσταται το υλικό. Πέρα από όλα αυτά η αποθήκευση ψηφιακών τεκμηρίων, περισσότερο 
στην πρωτογενή ανεπεξέργαστη και ασυμπίεστη μορφή και λιγότερο στα συμπιεσμένα 
αρχεία, απαιτεί τεράστιους αποθηκευτικούς χώρους. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 οι 
έννοιες μεγάλες χωρητικότητες και αποθηκευτικά μέσα αφορούσαν σε μεγέθη ΜΒ 
(megabytes) την στιγμή που σήμερα αφορούν πλέον σε ΤΒ (terabytes). 

Συμπερασματικά οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το ζήτημα της 
αποθήκευσης μπορούν να συνοψισθούν στους παρακάτω: 

- Ταχύτητα (προσπέλασης, αντιγραφής και μεταφοράς δεδομένων) 

- Χωρητικότητα μέσου 

- Κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και κόστος αναβάθμισης ή/και αντικατάστασης 

- Τυποποίηση τεχνολογιών 

- Αξιοπιστία και σταθερότητα του μέσου και της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας  

Ο όγκος και οι ιδιομορφίες των ψηφιακών αρχείων απαιτεί από την μια τεράστια και 
«μαζικά» αποθηκευτικά μέσα, από την άλλη σύγχρονη τεχνολογία και όλα αυτά σε ένα κόστος 
στο οποίο θα υποβάλλεται και θα πρέπει να ανταπεξέλθει ο υπεύθυνος οργανισμός όχι 
εφάπαξ αλλά περιοδικά. 

 

7.2 Αποθηκευτικά μέσα και τεχνολογίες 
Τα διάφορα αποθηκευτικά μέσα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με διάφορους 

τρόπους, του είδους (μαγνητικά, οπτικά), του τύπου του οδηγού -drive (σταθερό, 
αποσπώμενο) της τεχνολογίας (ΑΤΑ, ΑΤΑΡΙ, USB, Fibre Channel κλπ.). Επίσης μπορούν να 
διαχωριστούν πλέον σε σχέση με την σύνδεση των μέσων με τους εξυπηρετητές ή τα 
διαφορετικά μηχανήματα σε: 

- απευθείας (direct attached) που ο οδηγός τους περιλαμβάνεται ή συνδέεται 
κατευθείαν σε έναν Η/Υ 

- δικτυακά (network attached) όπου η πρόσβαση στα δεδομένα επιτυγχάνεται από 
πολλαπλά μηχανήματα και το μέσον μπορεί είτε να συνδέεται σε ένα εξυπηρετητή 
(server) και η πρόσβαση να γίνεται μέσω ειδικών πρωτοκόλλων (π.χ. Common 
Internet File System) ή να αποτελεί μέρος ενός συστήματος που λειτουργεί 
ανεξάρτητα από κάποιο συγκεκριμένο server. 

Στον πίνακα 7.1 που ακολουθεί παρατίθενται μερικοί από τους σημαντικότερους 
τύπους αποθηκευτικών μέσων με τα βασικά χαρακτηριστικά τους: 
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Πίνακας 7.1 

Τρέχοντες βασικοί τύποι και χαρακτηριστικά αποθηκευτικών μέσων 

Α/Α Αποθηκευτικό μέσο Χωρητικότητα σε GB Ρυθμός μετάδοσης 
δεδομένων σε MB/sec 

1 CD-R (data) 0.85 1.2 

2 CD-RW 0.7 1.2 

3 DVD-R 4.7 1.4 

4 DVD-RAM (single) 4.7 1.4 

5 DVD-RAM (double) 5.2 1.4 

6 DLT (Digital Linear Tape) 40-80 6 

7 Μαγνητικοί δίσκοι  146 (σύνηθες) έως 300 40 – 66 

9 Zip  0.75 2.5 

 

Η διαθέσιμη τεχνολογία σήμερα προσφέρει πληθώρα επιλογών μέσων η επιλογή των 
οποίων εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων που έχουν να κάνουν με το μέγεθος της 
συλλογής των ψηφιακών τεκμηρίων, την πολιτική και μέθοδος συντήρησης της συλλογής, το 
κόστος του εξοπλισμού, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών κ.ά. 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 7.1 ένα από βασικά προβλήματα σε ότι αφορά τα 
αποθηκευτικά μέσα είναι στο χώρο των οπτικών μέσων με την ταυτόχρονη ύπαρξη πολλών 
και διαφορετικών τύπων μέσων π.χ. στα DVD υπάρχουν διαφορετικοί τύποι επανεγγράψιμων 
μέσω (DVD-RAM, DVD-RW κ.ά.) προκαλώντας προβλήματα τυποποίησης. 

Σημαντική παράμετρος επίσης αποτελεί η διάρκεια ζωής των ψηφιακών 
αποθηκευτικών μέσων. Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής αλλά παράλληλα 
και των αποθηκευτικών μέσων αλλά και οι συχνές αλλαγές των υποδομών Η/Υ συνεπεία των 
παραπάνω εξελίξεων, δημιουργούν την εντύπωση ή εν πάσει περιπτώσει «αποκρύβουν» το 
γεγονός ότι όλα τα σύγχρονα αποθηκευτικά μέσα έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής και 
μάλιστα πολύ μικρότερη από το πρωτότυπο μέσο, το χαρτί, το οποίο καλούμαστε να 
προστατεύσουμε! Επιπλέον όπως ακριβώς με το χαρτί ή άλλο παραδοσιακό υλικό η διάρκεια 
ζωής ενός μέσου εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων όπως η συχνότητα και ο τρόπος 
χρήσης, η ποιότητα κατασκευής και φυσικά όλοι εκείνοι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που 
επηρεάζουν την φυσική κατάσταση ενός υλικού: θερμοκρασία, υγρασία, ακτινοβολία κλπ.. 
Στον πίνακα 7.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για το χρόνο ζωής των βασικών 
μέσων σε συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας (RH: σχετική υγρασία). 
Καθώς η χρήση ή ο τρόπος χρήσης των μέσων είναι ένα μέγεθος μη μετρήσιμο, τα στοιχεία 
αυτά αφορούν σε μηδενική ή ελάχιστη χρήση. 

 
Πίνακας 7.2 

Ενδεικτικοί χρόνοι ζωής αποθηκευτικών μέσων 

Αποθηκευτικό Μέσο 25RH 
10°C 

30RH 
15°C 

40RH 
20°C 

50RH 
25°C 

50RH 
28°C 

D3 magnetic tape 50 years 25 years 15 years 3 years 1 year 
DLT magnetic tapecartridge 75 years 40 years 15 years 3 years 1 year 
CD/DVD 75 years 40 years 20 years 10 years 2 years 
CD-ROM 30 years 15 years 3 years 9 months 3 months 
Πηγή: “Preservation Management of Digital Materials; A Handbook”, N. Beagrie & M. Jones, Digital Preservation 

Coalition, 2002 



Ψηφιακή συλλογή Κοσμόπολις - Τελική αναφορά 

Πανεπιστήμιο Πατρών - Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης 23 

 

                                                     

Όσον αφορά το κόστος των αποθηκευτικών μέσων υπάρχει μια συνεχής πτωτική τάση 
τιμών αντιστρόφως ανάλογη με την ποιότητα και κυρίως την χωρητικότητα των μέσων και 
υπολογίζεται σε 37-50% ετησίως39. Η τάση αυτή είναι πιο έντονη στους σκληρούς δίσκους 
από ότι στην περίπτωση των οπτικών μέσων χωρίς ωστόσο να παρατηρούνται μεγάλες 
διαφορές. Από την άλλη οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία των αποθηκευτικών μέσων 
καθιστούν την διάρκεια ζωής ενός μέσου ένα ζήτημα που εκ των πραγμάτων τίθεται σε 
συζήτηση σε τακτά και από ότι προβλέπεται μικρά χρονικά διαστήματα (όπως προτείνει η 
διεθνής εμπειρία περίπου 5 χρόνια). Το γεγονός αυτό και η συνεχής ανάγκη αναβάθμισης του 
εξοπλισμού προφανώς επηρεάζει το κόστος συντήρησης της ψηφιακής συλλογής και σε 
μεγάλο βαθμό αναιρεί τα όποια οικονομικά οφέλη από το χαμηλό κόστος προμήθειας. 

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι αυτό της αρχιτεκτονικής του περιβάλλοντος και των 
τεχνολογιών διαχείρισης των αποθηκευτικών μέσων. Η συνεχής εξέλιξη των μέσων με την 
αύξηση της χωρητικότητας και των δυνατοτήτων ταχύτερης ανάκτησης δεδομένων απαιτεί 
παράλληλα την εφαρμογή νέων τεχνολογιών διαχείρισης που θα μπορούν να ανταποκριθούν 
και το πιο σημαντικό να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις νέες δυνατότητες και να 
προσδώσουν στο ολοκληρωμένο σύστημα υψηλότερες αποδόσεις σε ότι αφορά το ρυθμό 
μετάδοσης των δεδομένων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι παρουσιάζονται αυξημένες ανάγκες 
αναβάθμισης και των τεχνολογιών διαχείρισης. Τα προβλήματα που εμφανίζονται στις 
περιπτώσεις αναβάθμισης από μια έκδοση σε μια άλλη π.χ. USB 1.1. σε 2.0 είναι 
προβλήματα συμβατότητας, ελλιπής υποστήριξη από το λειτουργικό σύστημα κλπ. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη γκάμα τεχνολογιών που καλύπτουν διαφορετικές 
απαιτήσεις τόσο σε επίπεδο ρυθμού μεταφοράς των δεδομένων όσο και σε επίπεδο 
αρχιτεκτονικής του συστήματος αποθήκευσης: 

- ΑΤΑ (σειριακό και παράλληλο), ελεγκτής δίσκου που χρησιμοποιείται πάνω από μια 
δεκαετία και πλέον στην σειριακή του μορφή επιτυγχάνει ρυθμούς από 150Mb/sec και 
πάνω 

- SCSI - Small Computer Systems Interface, είναι πρότυπο πρωτόκολλο για την 
επικοινωνία με έναν αριθμό εσωτερικών και εξωτερικών συσκευών όπως σκληρούς 
δίσκους, σαρωτές, CD-Rs κ.ά. Είναι συγκρίσιμο με το IDE, USB και άλλα παράλληλα 
Ports πρότυπα αλλά είναι πολύ πιο ευέλικτο και αποδοτικότερο από αυτά. Ένας από 
τους λόγους που το κατέστησαν δημοφιλές είναι ότι στην αρχική του μορφή 
μπορούσε να μεταφέρει δεδομένα στα 2,5 Mb/sec. Οι επόμενες εκδόσεις του, Fast 
SCSI και Ultra SCSI έφτασαν στα 10Mb/sec και 20Mb/sec αντίστοιχα, ταχύτητες που 
μπορούν να διπλασιαστούν με την χρήση του Wide SCSI. 

- Firewire (IEEE-1934), είναι ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Apple με 
ένα εύρος μεταφοράς δεδομένων από 40Mb/sec έως 100 Mb/sec στην τελευταία του 
έκδοση. Υποστηρίζει πάνω από 60 συσκευές και έχει καθιερωθεί ήδη στην 
επικοινωνία των ψηφιακών καμερών. Η έκδοση 1394b που με την δυνατότητα 
λειτουργίας σε μεγαλύτερα μήκη καλωδίων (μέχρι και 100 μέτρα) καθιστά το πρότυπο 
αρκετά θελκτικό και για δικτυακή χρήση. 

- USB – Universal Serial Bus, ένα σχετικά πρόσφατο αλλά δημοφιλέστατο πλέον 
πρότυπο επικοινωνίας περιφερειακών συσκευών σε έναν Η/Υ. Τα σημαντικότερα 
πλεονεκτήματά του συνοψίζονται στην ευκολότερη σύνδεση και χρήση (plug and 
play), στην σύνδεση μεγάλου αριθμού συσκευών (μέχρι 125 αυτή τη στιγμή) και 
φυσικά στην ταχύτητά του. Η έκδοση USB 2.0 μεταδίδει δεδομένα με ρυθμούς μέχρι 
480 Mb/sec 

- Το Fibre Channel είναι ένα βιομηχανοποιημένο πρότυπο επικοινωνίας υψηλών 
ταχυτήτων και υποστηρίζει προωθημένες εφαρμογές αποθήκευσης σε δικτυακό 
περιβάλλον. Υποστηρίζει εύρη των 133, 266, 532 Mb/sec, 10625 και 4 Gb/sec σε 
αποστάσεις μέχρι και 10 χιλιομέτρων. Το Gigabit Fibre Channel μεταφέρει δεδομένα 
στα 100 Mb/sec. 

Όσον αφορά την αρχιτεκτονική του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων μιλάμε 
ουσιαστικά για τέσσερις μεθόδους: 

 
39 Grochowski, E., Halem, R.D. “Technological Impact of magnetic hard disc drives on storage systems”, 
IBM Systems Journal, τομ. 42, τεύχ. 2, 2003, σσ. 338-346. 
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- Direct Access Storage –DAS 

Πρόκειται για την παραδοσιακή προσέγγιση που ήταν τουλάχιστον ευρέως αποδεκτή 
καθώς είχε μικρό κόστος υλοποίησης και συντήρησης, διαχειρίζεται εύκολα σε ένα 
μικρό δίκτυο και η αρχιτεκτονική της είναι λιγότερο περίπλοκη από άλλες 
προσεγγίσεις. Η μέθοδος συνίσταται στην σύνδεση σκληρών δίσκων μέσω SCSI ή 
άλλων συνδέσεων με τους Η/Υ. Φυσικά με αυτόν τον τρόπο δεν επιτυγχάνεται κοινή 
χρήση αλλά και η βέλτιστη χρήση του διατιθέμενου αποθηκευτικού χώρου. Λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων της μεθόδου η καλύτερη μέθοδος Backup σε αυτή την περίπτωση είναι 
η χρήση ταινιών μέσω ενός τακτικού προγράμματος backup του περιεχομένου. 

- No disk Storage 

Στην περίπτωση αυτή η αποθήκευση και χρήση των δεδομένων δεν γίνεται σε κάποιο 
δίσκο αλλά σε κάποιο συνήθως αποσπώμενο οπτικό ή μαγνητικό αποθηκευτικό μέσο 
(ταινίες, CDs, DVD κλπ.). Στις ημέρες μας με δεδομένο το κόστος προμήθειας των 
μεγάλων μέσων αλλά και το μέγεθος των συλλογών μια τέτοια προσέγγιση δεν έχει 
νόημα παρά σε ελάχιστες και ειδικές περιπτώσεις (αρχεία κλπ.). 

- Network Attached Storage – NAS 

Η μέθοδος NAS προσφέρει έναν αξιόπιστο τρόπο αποθήκευσης δεδομένων εύκολα 
προσπελάσιμων δικτυακά. Μια συσκευή NAS είναι ένα είδος εξυπηρετητή 
αφοσιωμένο αποκλειστικά στην φύλαξη και στην κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ των 
χρηστών ενός LAN ή ενός WAN. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η χωρητικότητα ενός 
δικτύου χωρίς να παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία του κεντρικού εξυπηρετητή 
του δικτύου. Με την προσέγγιση αυτή η συσκευή NAS δεν αποτελεί ενιαίο τμήμα του 
κεντρικού εξυπηρετητή, ο οποίος συνεχίζει να επεξεργάζεται τα δεδομένα αλλά δεν 
ασχολείται με την παράδοση των δεδομένων στο χρήστη. Οι χρήστες εξασφαλίζουν 
πρόσβαση στην συσκευή NAS μέσω σύνδεσης Ethernet και «εμφανίζεται» στο δίκτυο 
ως ένα σημείο, το IP address της. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι 
διαχειρίζεται εύκολα και είναι αξιόπιστη στην λειτουργία.  

- Storage Area Network – SAN 

Η μέθοδος SAN βασίζεται σε ένα ταχύτατο υποδίκτυο κοινόχρηστων αποθηκευτικών 
συσκευών που δεν διαθέτουν τίποτε άλλο από έναν ή περισσότερους δίσκους με 
αποθηκευμένα δεδομένα. Με αυτό τον τρόπο όλες οι συσκευές αυτές είναι διαθέσιμες 
σε οποιονδήποτε εξυπηρετητή του ευρύτερου δικτύου. Και σε αυτή την περίπτωση οι 
εξυπηρετητές αυτοί λειτουργούν απλά σαν ενδιάμεσοι μεταξύ των χρηστών και των 
δεδομένων. Έτσι η δυναμικότητα του κάθε εξυπηρετητή χρησιμοποιείται σε πιο 
χρήσιμες για τον χρήστη εφαρμογές. Συνοπτικά: 

o απελευθερώνουν το δίκτυο από την βαριά κυκλοφορία δεδομένων κατά την 
διάρκεια του Backup, της επανάκτησης ή της κοινής χρήσης δεδομένων 
βοηθώντας στην βελτίωση της επικοινωνίας εντός του δικτύου 

o Βελτιστοποιείται η χρήση των αποθηκευτικών συσκευών 

o Διευκολύνεται η διαχείριση των δεδομένων 

o Οι συσκευές αποθήκευσης μοιράζονται μεταξύ περισσότερων του ενός 
εξυπηρετητών 

Η πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος αποτελεί το βασικότερο μειονέκτημα της λύσης. 
Τα SAN λειτουργούν σε υποδομή Fibre Channel και χρησιμοποιούν οδηγούς SCSI ή 
Fibre Channel. 

 

7.3 Διαχείριση & Προστασία ψηφιακών αρχείων 
Βασικός στόχος κάθε προσπάθειας διαφύλαξης ψηφιακών αρχείων είναι να 

διασφαλίζεται η δυνατότητα χρήσης του υλικού για την επιθυμητή χρονική περίοδο 
ξεπερνώντας τα όποια εμπόδια και δυσκολίες εγείρονται από τις όποιες πιθανές τεχνολογικές 
ή οργανωτικές αλλαγές. Πέρα από το θέμα της διάθεσης και χρήσης του υλικού από τους 
τελικούς χρήστες στο καθαρό τεχνικό μέρος σημασία πρέπει να δίνεται σε δύο ζητήματα: 
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- Στην εξασφάλιση της ακεραιότητας και της φυσικής κατάστασης των αρχείων εικόνας 
συμπεριλαμβανομένων και των αρχείων μεταδεδομένων και των εφαρμογών 
λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση των δεδομένων και την διάθεσή 
τους. 

- Στην προστασία και ασφάλεια της ολοκληρωμένης ψηφιακής συλλογής 

Οι παράμετροι που επηρεάζουν τα ζητήματα αυτά διαχωρίζονται σε θέματα που 
άπτονται της καθημερινής λειτουργίας και χρήσης, της ιδιαιτερότητας και της ευπάθειας των 
χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και μέσων και σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της 
συλλογής. 

 

7.3.1 Θέματα λειτουργίας και χρήσης 
Τα ζητήματα της καθημερινής λειτουργίας, χρήσης και γενικότερα παρακολούθησης του 

ψηφιακού υλικού επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την διάρκεια ζωής και την ποιότητά τους. 

 

Συνθήκες λειτουργίας, χρήσης & φύλαξης μέσων και υποδομών 
Ο χώρος και οι συνθήκες όπου φυλάσσονται τα ψηφιακά επηρεάζουν τόσο την 

διάρκεια ζωής των αποθηκευτικών μέσων και του εξοπλισμού, την λειτουργία του εξοπλισμού 
και φυσικά τις συνθήκες ασφάλειας. Το πρότυπο BS 4783 προτείνει τις ιδανικές συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας κατά αποθηκευτικό μέσο και κατάσταση λειτουργίας ή χρήσης. 

 
Πίνακας 7.3 

Συνθήκες λειτουργίας αποθηκευτικών μέσων κατά BS 4783 

Μέσο Σε λειτουργία Ανενεργό Αποθήκευση μακράς 
διαρκείας 

Magnetic tape 
cassettes 12.7mm  

18 to 24°C  
45 to 55% RH  

5 to 32°C  
5 to 80% RH  

18 to 22°C  
35 to 45% RH 

Magnetic tape 
cartridges  

10 to 45°C 
20 to 80% RH  

5 to 45°C 
20 to 80% RH  

18 to 22°C 
35 to 45% RH  

Magnetic tape 4 & 
8mm helical scan  

5 to 45°C  
20 to 80% RH  

5 to 45°C 
20 to 80% RH  

5 to 32°C  
20 to 60% RH 

CD-ROM  10 to 50°C  
10 to 80% RH  

-10 to 50°C  
5 to 90% RH  

18 to 22°C  
35 to 45% RH  

Πηγή: “Preservation Management of Digital Materials; A Handbook”, N. Beagrie & M. Jones, Digital Preservation 
Coalition, 2002 

Η τήρηση των συνθηκών αυτών, ανάλογα φυσικά με τον διαθέσιμο χώρο και το 
μέγεθος της συλλογής, θα πρέπει να παρακολουθείται ή δυνατόν με την χρήση είτε 
κατάλληλων αισθητήρων ή διαδικασιών. 

Βασικές παράμετροι σωστής λειτουργίας θεωρούνται η καθαριότητα του χώρου, η 
τακτική απομάκρυνση της σκόνης, η αποφυγή κατανάλωσης τροφίμων και ποτών, η απουσία 
καπνού, η κατάλληλη σκίαση κλπ.. 

 

Έλεγχος – Παρακολούθηση  
Πέρα από τα τις συνθήκες φύλαξης και λειτουργίας βασική παράμετρος αποτελεί και η 

ύπαρξη ενός σχεδίου ελέγχου της κατάστασης των ψηφιακών αρχείων σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Κατά τον έλεγχο θα πρέπει τουλάχιστον να ελέγχεται η αναγνωσιμότητα και η 
ακεραιότητα των αρχείων, είτε δειγματοληπτικά, είτε αυτοματοποιημένα όταν πρόκειται για 
μεγάλα αποθηκευτικά συστήματα. 
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Ασφάλεια 
Οι όποιοι κανόνες ασφαλείας ισχύουν για τα υπολογιστικά συστήματα και τα δίκτυα 

ενός οργανισμού επιβάλλεται να εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ψηφιακών 
συλλογών. Βασικοί λόγοι είναι να προστατευτούν τα τεκμήρια από ακούσιες ή εκούσιες 
παρεμβάσεις, από τυχόν ρήγματα ασφαλείας στο εσωτερικό δίκτυο, να διαφυλαχθεί η 
αυθεντικότητα και η ακεραιότητα των τεκμηρίων και φυσικά να προφυλαχθούν από πιθανές 
πράξεις κλοπής. Βασικά εργαλεία για την ασφαλή φύλαξη των τεκμηρίων είναι: 

- Η κατάστρωση σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών 

- Ο έλεγχος της φυσικής πρόσβασης στους χώρους φύλαξης 

- Ο έλεγχος πρόσβασης στα τεκμήρια μέσω των υπολογιστικών και δικτυακών 
υποδομών 

- Η διενέργεια περιοδικών ελέγχων (βλ. παραπάνω) 

 

7.3.2 Τεχνικές συντήρησης (preservation) των ψηφιακών αρχείων  
Το βασικότερο ίσως κομμάτι στις διαδικασίες διαχείρισης και συντήρησης των 

ψηφιακών τεκμηρίων είναι αυτό της υιοθέτησης κατάλληλης τεχνικής μεθόδου που θα 
εξασφαλίσει την χρηστικότητα και την προσπελασιμότητα των τεκμηρίων απέναντι στις όποιες 
τεχνολογικές αλλαγές που θα συμβούν κατά την διάρκεια λειτουργίας της ψηφιακής συλλογής. 

Οι κυριότερες τεχνικές και μέθοδοι περιγράφονται παρακάτω: 

 

Συντήρηση τεχνολογίας (Technology preservation) 
Με την μέθοδο αυτή καταβάλλεται προσπάθεια να διατηρηθεί το περιβάλλον 

διαχείρισης και λειτουργίας των ψηφιακών τεκμηρίων συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού 
και του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση, πρόσβαση και χρήση τους. Με 
αυτό τον τρόπο διατηρείται η αρχική χρηστικότητα και η οπτική και αισθητική εικόνα της 
συλλογής και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της συγκεκριμένης μορφής της συλλογής καθώς 
μετατίθεται σε μελλοντικό χρόνο η μετάβαση σε άλλη τεχνολογία.  

Από την άλλη στην μέθοδο αυτή παρουσιάζονται προφανή μειονεκτήματα όπως: 

- Σε βάθος χρόνου ο αρχικός εξοπλισμός δεν θα μπορεί πλέον να συντηρηθεί με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο με αποτέλεσμα την αναπόφευκτη παύση της λειτουργίας του. 
Εκ των πραγμάτων λοιπόν η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να δώσει μακροχρόνιες λύσεις 
παρά μόνο χρήσιμες παρατάσεις ζωής της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας μέχρι να 
γίνει δυνατή η μετάβαση σε μια καινούργια. 

- Με το πέρασμα του χρόνου η τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού αλλά και του 
λογισμικού θα απαιτεί ολοένα περισσότερο χρόνο και χρήμα 

- Αν η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία δεν χρησιμοποιεί καθόλου ή ασυνήθιστα 
πρότυπα τότε η πρόσβαση στα τεκμήρια πιθανώς να περιορίζεται συνεχώς μόνο σε 
τοποθεσίες που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία. 

 

Προσομοίωση τεχνολογίας (Emulation) 
Η βασική ιδέα της προσομοίωσης είναι η κατασκευή ενός νέου περιβάλλοντος 

λειτουργίας (λογισμικού) σε μια νέα πλατφόρμα που θα διαχειρίζεται τα δεδομένα, το 
εξοπλισμό και το λογισμικό προσομοιάζοντας την αρχική πλατφόρμα. Για να επιτευχθεί αυτό 
απαιτείται η λεπτομερής καταγραφή και αποθήκευση όλων εκείνων των απαραίτητων 
πληροφοριών για την λειτουργία του αρχικού –πρωτότυπου λογισμικού και εξοπλισμού μαζί 
τα δεδομένα. 

Με αυτόν τον τρόπο τα αρχεία των δεδομένων δεν υφίστανται καμία απολύτως 
μεταβολή και έτσι εξασφαλίζεται η χρηστικότητα και η οπτική και αισθητική εικόνα της 
συλλογής. Παράλληλα αποφεύγεται η «επικίνδυνη» και συνήθως πιο δαπανηρή διαδικασία 
της μετανάστευσης δεδομένων. 
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Τα βασικά μειονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι το υψηλό κόστος δημιουργίας του 
νέου λογισμικού προσομοίωσης που φυσιολογικά θα απαιτείται σε κάθε μεταβατική περίοδο, 
τα δικαιώματα χρήσης και παρέμβασης στο αρχικό λογισμικό, και η σχολαστική τεκμηρίωση 
των προδιαγραφών και των απαραίτητων πληροφοριών λειτουργίας του αρχικού –
πρωτότυπου λογισμικού και εξοπλισμού που τις περισσότερες φορές είναι ελλιπής. 

 

Μετανάστευση δεδομένων (Data Migration) 
Η μέθοδος αυτή εστιάζει περισσότερο στο αποθηκευτικό μέσο παρά στην τεχνολογία 

υποστήριξης του μέσου και της πληροφορίας. Η φιλοσοφία της μεθόδου είναι πολύ απλή και 
στηρίζεται στην μεταφορά των ψηφιακών αρχείων από το αρχικό σύστημα εξοπλισμού και 
λογισμικού σε ένα καινούργιο, επόμενης γενιάς ή διαφορετικής τεχνολογίας. Με αυτό τον 
τρόπο τα αρχεία φυλάσσονται και διαχειρίζονται πάντα σε ένα σύγχρονο τεχνολογικά 
περιβάλλον. Η μέθοδος αυτή είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος συντήρησης 
ψηφιακών συλλογών. 

Η «απλότητα» της λύσης αυτής παρόλα αυτά επιφυλάσσει και σοβαρά μειονεκτήματα: 

- Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ακεραιότητα των δεδομένων των ψηφιακών 
αρχείων καθώς μέσω των επαναλαμβανόμενων μεταναστεύσεων αυξάνονται οι 
πιθανότητες απώλειας ή καταστροφής δεδομένων κατά την διάρκεια της διαδικασίας. 

- Καθώς δεν γνωρίζουμε πόσο συχνά και προς ποια κατεύθυνση θα αναπτύσσεται η 
τεχνολογία δεν μπορεί και να προβλεφθεί πόσο συχνά θα υπάρχει η ανάγκη 
μετανάστευσης 

- Είναι μια ιδιαίτερα δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία 

- Μπορεί να επιφέρει αλλαγές στην χρηστικότητα και την οπτική και αισθητική εικόνα 
της συλλογής σε σχέση με την αρχική κατάσταση. 

 

Αντιγραφή δεδομένων (Data Refreshing) 
Ουσιαστικά η μέθοδος αυτή αποτελεί μια εκδοχή της μεθόδου της Μετανάστευσης 

Δεδομένων και συνίσταται στην αντιγραφή των ψηφιακών δεδομένων από ένα αποθηκευτικό 
μέσο σε ένα άλλο και προφανώς στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
προκύπτουν από την παλαίωση των μέσων και δεν αποτελεί μια πλήρη τεχνική συντήρησης 
όπως οι προηγούμενες. Μεταφέροντας π.χ. τα δεδομένα από ένα CD-ROM κάποιας ηλικίας 
σε ένα καινούργιο DVD αυξάνεται ανάλογα η διάρκεια ζωής των δεδομένων. Η σημασία της 
αλλά και η ευκολία διενέργειας της διαδικασίας την καθιστά αναπόσπαστο μέρος κάθε 
σοβαρής και ολοκληρωμένης τεχνικής συντήρησης εξυπηρετώντας βραχυπρόθεσμους 
στόχους προστασίας των δεδομένων. 

 

Ψηφιακή αρχαιολογία (Digital Archeology) 
Η τεχνική αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια μέθοδο «διάσωσης» του ψηφιακού 

περιεχομένου από φθαρμένα ή κατεστραμμένα αποθηκευτικά μέσα ή παλαιωμένα ή 
φθαρμένα ή κατεστραμμένα συστήματα και περιβάλλοντα λειτουργίας σε επίπεδο εξοπλισμού 
και λογισμικού. Προφανώς και αυτή η μέθοδος δεν αποτελεί ολοκληρωμένη τεχνική 
συντήρησης αλλά μια τεχνική ανάγκης. 

 

7.3.3 Θέματα οργάνωσης και σχεδιασμού στρατηγικών και διαδικασιών λειτουργίας 
και συντήρησης 

Όπως μπορεί να διαπιστωθεί από τις προηγούμενες παραγράφους οι διαδικασίες 
συντήρησης και διαχείρισης των ψηφιακών αρχείων αποτελούν ή πρέπει να αποτελούν μέρος 
ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που κάθε οργανισμός καταστρώνει για την αντιμετώπιση όλων 
των σχετικών προβλημάτων και ζητημάτων. Η υιοθέτηση μιας τεχνικής συντήρησης από μόνη 
της δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα της μακροζωΐας των ψηφιακών αρχείων και φυσικά 
ούτε τα συνολικά ζητήματα λειτουργίας και διαχείρισης μιας συλλογής. Ανάλογα με το μέγεθος 
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της ψηφιακής συλλογής μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και στρατηγική του οργανισμού είναι 
αυτή που θα δίνει συνεχώς απαντήσεις σε θέματα όπως: 

- Στον καθορισμό των διαδικασιών έγκρισης και εισαγωγής νέων ψηφιακών τεκμηρίων 
στην συλλογή. 

- Στην καθορισμό και την παρακολούθηση κανόνων καλής λειτουργίας του 
ολοκληρωμένου συστήματος της ψηφιακής συλλογής (δεδομένα, εξοπλισμός, 
λογισμικό) καθώς και την λήψη των κατάλληλων μέτρων σε σχέση: 

o Με τις περιβαλλοντικές συνθήκες των χώρων φύλαξης και λειτουργίας 

o Τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας των δεδομένων, των χώρων, του 
εξοπλισμού και της δικτυακής υποδομής. 

o Στον καθορισμό διαδικασιών περιοδικού ελέγχου της αναγνωσιμότητας, της 
ποιότητας και της ακεραιότητας των αποθηκευτικών μέσων και των 
ψηφιακών τεκμηρίων 

- Επιλογή της κατάλληλης τεχνικής συντήρησης των ψηφιακών αρχείων και του 
συνολικού περιβάλλοντος λειτουργίας (εξοπλισμός και λογισμικό) 

- Τον προγραμματισμό για τις καθορισμένες παρεμβάσεις συντήρησης των δεδομένων 
ή/και αναβάθμισης του εξοπλισμού ή του λογισμικού 

- Την εκτίμηση του κόστους, την διαμόρφωση του απαραίτητου προϋπολογισμού και 
την εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων για την αντιμετώπιση και υλοποίηση των 
αναγκών και προγραμμάτων συντήρησης και λειτουργίας σε ένα ικανό βάθος χρόνου 

- Το καθορισμό κατάλληλου σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων περιστάσεων όπου 
παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος να πάθει ζημιά, να χαθεί ή και να καταστραφεί 
μερικώς ή ολικώς η πρωτογενής ψηφιακή πληροφορία. 

- Την επάνδρωση και εκπαίδευση του προσωπικού στις τεχνικές συντήρησης και 
ασφαλής διαχείρισης και χρήσης των ψηφιακών δεδομένων. 

Από τις σημαντικότερες προσπάθειες καθορισμού και τυποποίησης των σχετικών 
διαδικασιών παγκοσμίως αποτελεί το μοντέλο αναφοράς OAIS RM (Open Archival 
Information System Reference Model)40 το οποίο αναπτύχθηκε αρχικά από την 
Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS)41 και το οποίο από τον Ιούνιο 
το 2002 αποτελεί το διεθνές πρότυπο ISO 1472 και έχει ήδη αρχίσει να υιοθετείται από 
projects ψηφιακών συλλογών παγκοσμίως. Το μοντέλο παρέχει ένα πλαίσιο για σχέδια 
συντήρησης και πρόσβασης ψηφιακών δεδομένων μακράς διάρκειας και μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνει ορολογία και έννοιες που περιγράφουν και συγκρίνουν τις διαφορετικές 
αρχιτεκτονικές αρχειοθέτησης και διαχείρισης. 

Το μοντέλο OAIS αποτελείται από 6 λειτουργίες και από τα αντίστοιχα περιβάλλοντα: 

- Εισαγωγή: Περιγράφονται οι υπηρεσίες και λειτουργίες αποδοχής των ψηφιακών 
δεδομένων και προετοιμασίας τους για αποθήκευση και επεξεργασία μέσα στην 
συλλογή. 

- Αποθήκευση (φύλαξη) δεδομένων: Οι υπηρεσίες και λειτουργίες που αφορούν την 
αποθήκευση, συντήρηση και ανάκτηση των δεδομένων 

- Διαχείριση δεδομένων: Υπηρεσίες και λειτουργίες για την δημιουργία, συντήρηση 
και πρόσβαση των πληροφοριών που περιγράφουν (τεκμηριώνουν) τα ψηφιακά 
τεκμήρια της συλλογής και των απαραίτητων δεδομένων για την διαχείριση της 
συλλογής. 

- Διαχείριση λειτουργίας: Υπηρεσίες και λειτουργίες για την συνολική λειτουργία και 
διαχείριση του συστήματος 

 
40 Consultative Committee for Space Data Systems. “Reference Model for an Open Archival Information 
System (OAIS)”. Washington, CCSDS Secretariat, 2002 
(http://ssdoo.gsfc.nasa.gov/nost/wwwclassic/documents/pdf/CCSDS-650.0-B-1.pdf, πρόσβαση 
17/10/04) 
41 “Consultative Committee for Space Data Systems”, 2004 (http://www.ccsds.org/, πρόσβαση 17/10/04) 
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- Σχεδιασμός συντήρησης δεδομένων: Υπηρεσίες και λειτουργίες για την 
παρακολούθηση και έλεγχο του συστήματος με σκοπό την εξασφάλιση της 
ακεραιότητας και της μακροζωΐας των ψηφιακών δεδομένων. 

- Πρόσβαση: Οι λειτουργίες που υποστηρίζουν τους χρήστες στην αναζήτηση, 
εντοπισμό, περιγραφή, και ανάκτηση των τεκμηρίων που βρίσκονται αποθηκευμένα 
στην συλλογή. 

Το μοντέλο απεικονίζεται γραφικά με όλες τις λειτουργίες στο Σχήμα 7.1 

 
Σχήμα 7.1: Λειτουργικό μοντέλο OAIS. 

 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου το μοντέλο OAIS έχει υιοθετηθεί και 
προσαρμοσθεί από άλλους οργανισμούς και projects είναι και οι παρακάτω περιπτώσεις: 

- Networked European Deposit Library – NEDLIB42, μια συνεργασία Ευρωπαϊκών 
Εθνικών Βιβλιοθηκών στην υλοποίηση ενός πλαισίου για μια δικτυωμένη ψηφιακή 
συλλογή. Βασισμένο στο μοντέλο OAIS έχει αναπτύξει το δικό της ολοκληρωμένο 
μοντέλο διαχείρισης διαδικασιών43. 

- CURL Archival Information System – CEDARS44, ένα πρόγραμμα 
χρηματοδοτούμενο από το JISC της Μεγάλης Βρετανίας, με σκοπό την έρευνα σε 
θέματα ψηφιακών συλλογών. Μεταξύ άλλων έχει αναπτύξει πολιτικές στρατηγικές για 
την διαχείριση ψηφιακών συλλογών και την υιοθέτηση κατάλληλων μεθόδων 
μακροχρόνιας συντήρησης45. 

Από την άλλη το Arts and Humanities Data Service – AHDS46 στην Μεγάλη Βρετανία 
ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση για να καταλήξει σε μια στρατηγική που θα 
αναγνωρίζει, θα καταγράφει και θα συντονίζει τις απαραίτητες διαδικασίες που θα 
εξασφαλίζουν το μέλλον των ψηφιακών πηγών47. 

 

                                                      
42 Networked European Deposit Library. (http://www.kb.nl/coop/nedlib/index.html, πρόσβαση 17/10/04) 
43 van der Werf, T. “A process model: the Deposit System for Electronic Publications”. Den Haag: 
Koninklijke Bibliotheek, 2000 (http://www.kb.nl/coop/nedlib/results/DSEPprocessmodel.pdf, πρόσβαση 
17/10/04) 
44 “Cedars” (http://www.leeds.ac.uk/cedars/, πρόσβαση 17/10/04) 
45 “Cedars guide to: digital collection management” 
(http://www.leeds.ac.uk/cedars/guideto/collmanagement/, πρόσβαση 17/10/04) 
46 “Arts and Humanities Data Service”, 2004 (http://ahds.ac.uk/, πρόσβαση 17/10/04) 
47 “A strategic policy framework for creating and preserving digital collections, version 5.0” 
(http://ahds.ac.uk/strategic.pdf, πρόσβαση 17/10/04) 
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7.4 Διάθεση & Παρουσίαση ψηφιακών αρχείων 
Πέρα από τα θέματα που αφορούν την πρωτογενή ψηφιοποίηση και την αποθήκευση, 

φύλαξης και διαχείριση των ψηφιακών δεδομένων, βασικές παράμετροι μιας ολοκληρωμένης 
ψηφιακής συλλογής αποτελούν μια σειρά ζητήματα που αφορούν ουσιαστικά στην διάθεση 
και χρήση των τεκμηρίων στον χρήστη: γρήγορη ανάκτηση, αποδεκτή ποιότητα και πλήρη 
προβολή των τεκμηρίων στην οθόνη. 

Η εξυπηρέτηση των ζητημάτων αυτών αποτελεί πρόνοια του συνολικού συστήματος 
διαδικασιών μιας ψηφιακής συλλογής και εξαρτάται από : 

- τα χρησιμοποιούμενα σχήματα τύπων αρχείων 

- την προσαρμογή των διαστάσεων των εικόνων (scaling) 

- την ποιότητα των εικόνων σε σχέση με την προβολή στην οθόνη και την εκτύπωση 

- την ποιότητα των δικτύων 

 

7.4.1 Τύποι αρχείων – Συμπίεση εικόνας  
Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 6.2.4 τα περισσότερα projects ψηφιοποίησης 

προτιμούν ένα διττό σχήμα αναφορικά με την τα ψηφιακά τεκμήρια, αυτό του αρχείου 
«ασφαλείας» (master file) για την αποθήκευση και συντήρηση των δεδομένων και αυτό του 
αρχείου εργασίας ή πρόσβασης (access file) για την διάθεση των δεδομένων στους τελικούς 
χρήστες. Η επιλογή αυτή εκτός από τους προφανείς λόγους ασφαλείας και λειτουργικότητας 
που εξυπηρετεί προσφέρει στο τεκμήριο την δυνατότητα να κινηθεί και προβληθεί 
γρηγορότερα στην οθόνη του χρήστη μέσω του δικτύου. 

Στην παράγραφο 6.2.3 αναφερθήκαμε αναλυτικά στα χαρακτηριστικά της ψηφιακής 
εικόνας, τους διαφόρους τύπους αρχείων εικόνας καθώς και τις διάφορες τεχνικές συμπίεσης 
εικόνων (βλ. Πίν. 6.2 και 6.3).Οι πιο συνηθισμένοι τύποι αρχείων για πρόσβαση αυτή τη 
στιγμή είναι οι τύποι GIF και JPEG τουλάχιστον σε ότι αφορά την προβολή στην οθόνη, ενώ η 
PDF μορφή έχει επικρατήσει σχεδόν ολοκληρωτικά σε ότι αφορά την τοπική αποθήκευση των 
αρχείων (download) από τον χρήστη, την εκτύπωση αλλά και την προβολή αρχείων 
πολλαπλών σελίδων. Γενικά το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας ψηφιακής εικόνας και η 
μέθοδος αλλά και ο βαθμός συμπίεσης της εικόνας επηρεάζει την ταχύτητα και την ποιότητα 
της παρεχόμενης εικόνας. 

 

7.4.2 Προβολή και εκτύπωση - Προσαρμογή διαστάσεων εικόνων (scaling, resizing, 
resampling) 

Τα αρχεία εικόνων που διατίθενται στον χρήστη (αρχεία πρόσβασης) πρέπει να 
πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές για δύο βασικές χρήσεις: της προβολής της εικόνας 
στην οθόνη του χρήστη και της εκτύπωσης του τεκμηρίου. Και στις δύο περιπτώσεις το 
βασικό ζητούμενο είναι η τελική ποιότητα του τεκμηρίου. Τα βασικά χαρακτηριστικά που 
επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας έχουν ήδη καθοριστεί και αποδοθεί στην εικόνα στο 
στάδιο της πρωτογενούς ψηφιοποίησης και της δημιουργίας των ψηφιακών αρχείων (master 
& access files): ανάλυση εικόνας, τονικότητα, τύπο αρχείων κλπ. 

Μια άλλη παράμετρος όμως που επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τόσο την ποιότητα του 
τεκμηρίου στην οθόνη ή στον εκτυπωτή αλλά και την χρηστικότητα του τεκμηρίου και 
συνολικά του συστήματος διάθεσης των τεκμηρίων είναι η ρύθμιση των διαστάσεων του 
τεκμηρίου ώστε να βελτιστοποιείται η εμφάνισή του στην οθόνη ή η εκτύπωσή του. Για 
παράδειγμα η ψηφιακή εικόνα ενός τεκμηρίου με διαστάσεις Α3 δεν είναι δυνατόν να 
εμφανιστεί («χωρέσει») ολόκληρη σε μια οθόνη 15’’ και ούτε φυσικά να εκτυπωθεί σε έναν 
εκτυπωτή που χρησιμοποιεί χαρτί Α4. Συμπερασματικά οι διαστάσεις της εικόνας θα πρέπει 
να ρυθμιστούν καταλλήλως λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ποιοτικά 
αποδεκτό, τα αντικείμενα του τεκμηρίου να είναι ευκρινή, το κείμενο να μπορεί να διαβάζεται, 
τα χρώματα να αναπαρίστανται κανονικά και γενικότερα να εξασφαλίζεται μια ικανοποιητική 
πιστότητα της εικόνας. 
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Οι βασικές παράμετροι που επηρεάζουν την εμφάνιση της εικόνας στην οθόνη είναι: η 
ανάλυση και το μέγεθος της οθόνης, η ποιότητα (ευκρίνεια) της οθόνης, οι διαστάσεις σε 
Pixels της εικόνας. 

Το παρακάτω παράδειγμα έχει ληφθεί από τον οδηγό “Moving Theory into Practice: 
Digital Imaging Tutorial” της βιβλιοθήκης του Cornell University48: Αν υποθέσουμε ότι 
έχουμε μια ψηφιακή εικόνα με διαστάσεις 800 x 1.000 pixels (πρωτότυπη εικόνα διαστάσεων 
8’’x10’’ και ψηφιοποίηση στα 100dpi), τότε αυτή η εικόνα ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης 
θα εμφανίζεται στην οθόνη όπως παρακάτω: 

 
Σχήμα 7.2: Εμφάνιση εικόνας σε ανάλυση οθόνης 480x640, 600x800 και 768x1024  

(Πηγή: “Moving Theory into Practice: Digital Imaging Tutorial”, Cornell University Library, 2003) 

Είναι εμφανές ότι η ανάλυση της οθόνης επηρεάζει την περιοχή της εικόνας που 
εμφανίζεται στην οθόνη. Επίσης είναι προφανές ότι λόγω πολλαπλών επιλογών, η ανάλυση 
της οθόνης είναι ένα μέγεθος που δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν σταθερό δεδομένο στον 
σχεδιασμό μιας ψηφιακής συλλογής, αν και πλέον με την χρήση κατάλληλων εφαρμογών 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παράμετρος αυτόματης ρύθμισης των διαστάσεων των 
εμφανιζόμενων εικόνων. 

Η πιο «λογική» αντιμετώπιση του ζητήματος είναι η ρύθμιση των διαστάσεων της 
εμφανιζόμενης εικόνας στην οθόνη εφαρμόζοντας κατάλληλες μεθόδους προσαρμογής των 
διαστάσεών της. Με αυτό τον τρόπο σε μια δεδομένη ανάλυση οθόνης, αλλάζοντας τις 
διαστάσεις της εικόνας του παραπάνω παραδείγματος αυτή εμφανίζεται στην οθόνη όπως 
παρακάτω: 

 
Σχήμα 7.3: Εμφάνιση εικόνας με διαφορετικές διαστάσεις και ανάλυση σε οθόνη με ανάλυση 600x800  

(Πηγή: “Moving Theory into Practice: Digital Imaging Tutorial”, Cornell University Library, 2003) 
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48 “Monitoring capabilities” (http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial/presentation/presentation-
06.html, πρόσβαση στις 22/09/04) 
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Αντίστοιχα προβλήματα εμφανίζονται και στις εκτυπώσεις των τεκμηρίων με την σελίδα 
του εκτυπωτή να παίρνει την θέση της οθόνης. Η ρύθμιση των διαστάσεων της εικόνας στα 
επιθυμητά μεγέθη (scaling, resizing, resampling) επιτυγχάνεται με διάφορες μεθόδους και 
τεχνικές και με την βοήθεια ειδικών εφαρμογών. Η μέθοδος που θα εφαρμοστεί αλλά και το 
ποσοστό αύξησης ή μείωσης των πραγματικών διαστάσεων της ψηφιακής εικόνας επηρεάζει 
άμεσα την ποιότητα, πιστότητα και ευκρίνεια της εικόνας στην οθόνη και στο χαρτί. Η 
κατάλληλη μέθοδος θα πρέπει υιοθετείται μετά από δοκιμές που να πιστοποιούν τις 
προκαθορισμένες απαιτήσεις χρήσης και λειτουργίας της ψηφιακής συλλογής. 

Οι μέθοδοι προσαρμογής των διαστάσεων μιας εικόνας χωρίζονται σε δύο βασικές 
κατηγορίες οι βασικότερες μέθοδοι των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω: 

Μέθοδοι γραμμικής παρεμβολής (linear interpolation) 

- Pixel duplication 

- Bilinear interpolation 

- Bicubic interpolation 

- Lanzos 

- Mitchell 

Μέθοδοι προσαρμογής των ακμών (edge-adaptive) 

 

7.4.3 Ποιότητα Δικτύων  
Η ποιότητα των δικτύων μέσω των οποίων διατίθεται το ψηφιακό περιεχόμενο αποτελεί 

ένα παράγοντα ανεξάρτητο μεν, τουλάχιστον φαινομενικά, από την συνολική διαδικασία 
δημιουργίας και διαχείρισης της ψηφιακής συλλογής, αλλά ζωτικής σημασίας όσον αφορά την 
λειτουργία και χρήση της συλλογής, σε σχέση με την μεταφορά και «παράδοση» των 
ψηφιακών τεκμηρίων στους τελικούς χρήστες. 

Τις περισσότερες φορές η διαχείριση και ανάπτυξη των δικτυακών υποδομών αποτελεί 
ιδρυματική υπόθεση και σε μερικές περιπτώσεις όπως για παράδειγμα στα Ελληνικά 
ακαδημαϊκά ιδρύματα (GUNET) υπόθεση πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο. Παρόλα αυτά και 
πέρα από τα καθαρά τεχνικά ζητήματα τα οποία εξαρτώνται από τον φορέα διαχείρισης της 
ψηφιακής συλλογής, η ποιότητα του δικτύου λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε βασικά στάδια της 
διαδικασίας δημιουργίας της συλλογής π.χ. μέγεθος αρχείων εικόνων. 

Τα βασικά ζητήματα που τίθενται σε ότι αφορά την ποιότητα των δικτύων αφορούν: 

- στην ποιότητα και αξιοπιστία του δικτυακού εξοπλισμού 

- στην ασφάλεια των δικτύων 

- στην χωρητικότητα και ταχύτητα των δικτύων, παράγοντες που επηρεάζουν 
αυτόματα την ταχύτητα παράδοσης των τεκμηρίων στους χρήστες. 

Σε ότι αφορά την ταχύτητα παράδοσης, αυτή ουσιαστικά επηρεάζεται από μια σειρά 
παραγόντων κατά περίπτωση: 

Σε ότι αφορά τα δίκτυα: 

- η χωρητικότητα (bandwidth) του τοπικού δικτύου και της συνολικής δικτυακής 
σύνδεσης του ιδρύματος – φορέα 

Σε ότι αφορά τον χρησιμοποιούμενο δικτυακό, υπολογιστικό και αποθηκευτικό εξοπλισμό/ 
μέσο 

- Η δυναμικότητα (ταχύτητα και χωρητικότητα) του κεντρικού εξυπηρετητή που 
διαχειρίζεται την συλλογή 

- Η ποιότητα και η ταχύτητα ανάγνωσης και μεταφοράς δεδομένων των 
χρησιμοποιούμενων αποθηκευτικών μέσων 

Σε ότι αφορά την ψηφιακή συλλογή και την εφαρμογή διαχείρισής της 

- Το μέγεθος των αρχείων εικόνων 
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- Ο χρόνος που απαιτείται από το σύστημα για τις πιθανές “on-the-fly” διαδικασίες π.χ. 
αυτόματη μετατροπή της εικόνας σε αρχείο pdf. 

- Ο απαιτούμενος χρόνος για τις πιθανές διαδικασίες πιστοποίησης της αυθεντικότητας 
του χρήστη 

Σε ότι αφορά τον χρήστη 

- Η δυναμικότητα του εξοπλισμού Η/Υ του χρήστη και η ποιότητα της γραμμής 
σύνδεσής του με το Internet 

 

8 Μεταδεδομένα  
8.1 Σχήματα μεταδεδομένων – Dublin Core 

Τα μεταδεδομένα αποτελούν μια δομημένη πληροφορία που περιγράφει 
πληροφοριακές πηγές. Η ύπαρξη τους αυξάνει την πιθανότητα ανεύρεσης και χρήσης των 
πληροφοριών από τους χρήστες, σύμφωνα με συγκεκριμένες μεθόδους ανάκτησης. Πέραν 
της ανάκτησης των επιθυμητών από τους χρήστες πληροφοριακών πηγών, τα μεταδεδομένα 
περιγράφουν τις πηγές αυτές δίνοντας μια εικόνα για τον σκοπό τους, την φύση και την θέση 
τους μέσα σε ένα ευρύτερο σύνολο πηγών. Ειδικότερα τα μεταδεδομένα διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην πληροφόρηση για την περιγραφή, την δόμηση και την διαχείριση των 
πληροφοριακών αντικειμένων. 

Στις περιπτώσεις περιγραφής συλλογών πληροφοριακών πηγών, μεταδεδομένα θα 
πρέπει να υπάρχουν και σε επίπεδο αναφοράς συλλογής αλλά και σε επίπεδο αναφοράς 
μεμονωμένων αντικειμένων. 

Είναι γεγονός ότι γι’ αυτό χρειάζεται μια πρότυπή μορφή μεταδεδομένων, αρκετά απλή 
για εύκολη χρήση από τους δημιουργούς και τους διαχειριστές της ψηφιοποιημένης 
πληροφορίας, αλλά αποτελεσματικά περιγραφική, ώστε να βοηθήσει τους χρήστες στο 
εντοπισμό της πληροφορίας. 

Η Β.Υ.Π. έχει επιλέξει το Dublin Core και σε άλλες εφαρμογές για τους ακόλουθους 
λόγους: 

- Απλότητα στην δημιουργία και την διατήρηση των δεδομένων.  

Με το DC είναι εύκολη, ταχεία και ανέξοδή η δημιουργία των μεταδεδομένων. 

- Κοινά κατανοητές σημαντικές έννοιες. 

Το DC υποστηρίζει την ανεύρεση πηγών μέσω ευκόλως εννοούμενων σημείων 
πρόσβασης από τους πλέον αδαείς χρήστες.  

- Διεθνής αποδοχή. 

Το DC έχει γίνει αποδεκτό από μεγάλος μέρος της διεθνούς κοινότητας και έχει ήδη 
μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής. 

- Επεκτασιμότητα. 

Το DC αποτελείται από μικρό αριθμό πεδίων. Αυτό όμως δεν απαγορεύει την 
επέκταση του συνόλου των στοιχείων του, ώστε να εξυπηρετήσει άλλους τύπους 
αναγκών. Το παράδειγμα το SCD είναι ενδεικτικό. 

Το Dublin Core το οποίο είναι αρκετά εύχρηστο, λόγω της ύπαρξης των δεκαπέντε (15) 
απολύτως αναγκαίων πεδίων, αλλά και ακριβές. Εν αντιθέσει, το ISAD(G) αποτελεί ένα 
πρότυπο αρκετά πολύπλοκο με είκοσι (20) πεδία για την περιγραφή της συλλογής και έξι (6) 
ακόμα που περιγράφουν τους όρους πρόσβασης σε αυτήν. Στο WASRV η δυσκολία έγκειται 
στην περιγραφή του τρόπου πρόσβασης στη συλλογή αφού με επτά (7) πεδία πρέπει να 
ονομαστούν το Πρωτόκολλο, το όνομα και η θύρα του εξυπηρετητή της συλλογής και άλλες 
τεχνικής φύσεως πληροφορίες. Το GILS είναι αρκετά εύχρηστο σαν το Dublin Core, με 
μοναδικό μειονέκτημα το πλήθος των είκοσι επτά (27) πεδίων. 

Το DC αναπαριστάται με HTML ή RDF/XML συντακτικά σχήματα. Η πρώτη λύση είναι 
αρκετά εύκολη στην εφαρμογή της, αλλά απευθύνεται σε συγκεκριμένες μορφές 



Ψηφιακή συλλογή Κοσμόπολις - Τελική αναφορά 

Πανεπιστήμιο Πατρών - Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης 34 

 

πληροφοριακών πηγών και δη απλού τύπου. Η δεύτερη λύση είναι πιο απαιτητική, αλλά 
ανταποκρίνεται σε πιο σύνθετες περιπτώσεις. 

Τα μεταδεδομένα είναι δυνατόν να εμπεριέχονται μέσα στις ίδιες τις πληροφοριακές 
πηγές (embedded), είτε να αποτελούν αυτόνομα αρχεία που να αναφέρονται στις πηγές αυτές 
(auxiliary, κατά τους Witten et.al.49). 

Ο τρόπος εισαγωγής τους είναι δυνατόν να γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο 
(αυτόματη εξαγωγή πληροφοριακών στοιχείων μέσα από την ίδια την πηγή) ή με ανθρώπινη 
παρέμβαση (δημιουργία μεταδεδομένων). Και στις δύο περιγραφόμενες περιπτώσεις 
υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στην περίπτωση των αυτομάτως εξαγόμενων 
μεταδεδομένων το κύριο πρόβλημα είναι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των μεταδεδομένων, 
ενώ στην περίπτωση της δημιουργίας μεταδεδομένων το κύριο πρόβλημα είναι η ταχύτητα 
και ο χρόνος συμπλήρωσης. 

 

8.2 Επίπεδα αναφοράς 
Τα μεταδεδομένα μπορεί να αναφέρονται είτε σε συλλογές, είτε σε τεκμήρια, σε 

συγκεκριμένα ψηφιακά αντικείμενα. Τα επίπεδα αναφοράς περιγράφονται το παρακάτω 
τμήμα. Το επίπεδο αναφοράς τεκμηρίου περιγράφεται πρώτο, για να εισάγει τον αναγνώστη 
στην δομή του Dublin Core 

 

8.2.1 Επίπεδο αναφοράς τεκμηρίου 
Στο επίπεδο αναφοράς τεκμηρίου επιλέχθηκε, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το σύνολο 

στοιχείων Dublin Core (εκδ. 1.1). Το σύνολο των στοιχείων του DC είναι σε θέση να 
περιγράψει ένα ευρύ φάσμα πηγών του διαδικτύου. Η εκδοχή 1.1. του συνόλου στοιχείων 
Dublin Core (Element Set, v. 1.1) περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία περιγραφής. Τα 
στοιχεία περιγραφής του DC είναι προαιρετικά και επαναλαμβανόμενα και χωρίζονται στις 
εξής τρεις ομάδες: 

 

Περιεχόμενο Πνευματική Ιδιοκτησία Στιγμιότυπο 

Τίτλος  Δημιουργός  Ημερομηνία  

Θέμα Εκδότης  Γλώσσα 

Περιγραφή Συντελεστής  Μορφή  

Πηγή Δικαιώματα  Ταυτοποιητής  

Τύπος    

Κάλυψη    

Σχέση   

 

Ο κατάλογος των στοιχειών αναγράφει τον μεταφρασμένο τίτλο του στοιχείου σε 
έντονους χαρακτήρες (bold), την ετικέτα του στοιχείου και τυχόν τιμές που δίνονται σε κάθε 
πεδίο σε χαρακτήρες Courier (Courier), μια περιγραφή και την παράθεση ενός ή 
περισσοτέρων παραδειγμάτων σε html κωδικοποίηση. 

 

Τίτλος Title Ένα όνομα που έχει δοθεί στην πηγή και με το οποίο 
είναι γνωστή. 
 
<meta name = "DC.Title" content = "Still life"> 

                                                      
49 Witten, I.H. κ.α. “Importing documents and metadata into digital libraries: requirements analysis and 
an extensible architecture” στο M. Agosti, C. Thanos (eds) ECDL 2002, Lecture Notes in Computer 
Science 2428, σσ. 390-405. 
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Δημιουργός  Creator Πρόσωπο ή οργανισμός, που είναι κύριος υπεύθυνος 

για την δημιουργία της πηγής.  

 

<meta name = "DC.Creator" content = "Plato"> 

 

Θέμα Subject, 

Keywords  

Θεματικοί όροι, λέξεις-κλειδιά ή κωδικοί ταξινόμησης 
(αριθμητικοί ή/και αλφαβητικοί) που περιγράφουν το 
θέμα της συλλογής. Οι θεματικοί όροι συστήνεται να 
αντλούνται από έναν ελεγχόμενο κατάλογο θεματικών 
όρων ή από ένα από τα καθιερωμένα συστήματα 
ταξινόμησης. 

 

<meta name = "DC.Subject" content = "heart attack"> 

 

<meta name = "DC.Subject" scheme = "ddc" content = 
"158.25"> 

Περιγραφή Description Περιγραφή του περιεχομένου της συλλογής, συνήθως 
σε ελεύθερο κείμενο. Μπορεί να συνιστάται από μια 
περίληψη, έναν πίνακα περιεχομένων κλπ.. 
 
<meta name = "DC.Description" content = "A tutorial 
and reference manual for Java."> 
 

Εκδότης Publisher Πρόσωπο, οργανισμός ή υπηρεσία, που είναι κύριος 
υπεύθυνος για την δημοσίευση. 

 

<meta name = "DC.Publisher" content = "University of 
California Press"> 

 

Συντελεστής Contributor  Πρόσωπο, οργανισμός ή υπηρεσία, που 
συνεργάστηκε ή συνέδραμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
στην δημιουργία, επεξεργασία ή δημοσίευση της 
πηγής. 

 

<meta name = "DC.Contributor" content = "Zonder, 
Mark"> 

Ημερομηνία  Date Ημερομηνία δημιουργίας ή διάθεσης της συλλογής. 
Προτείνεται η ημερομηνία να αναγράφεται σύμφωνα με 
το πρότυπο ISO 8601, το οποίο υποδεικνύει την 
ακόλουθη διάταξη: ΥΥΥΥ-ΜΜ-DD. 

 

<meta name = "DC.Date" content = "1998-05-14"> 
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Η κατηγορία της συλλογής. Χρησιμοποιούνται όροι για 
να περιγραφούν οι κατηγορίες, οι λειτουργίες, τα είδη ή 
τα επίπεδα του περιεχομένου. Προτείνεται, οι όροι 
περιγραφής του τύπου της συλλογής να αντλούνται 
από τον παρακάτω κατάλογο όρων. Αυτό όμως δεν 
είναι δεσμευτικό. 

 

Collection Dataset 

Event Image 

Interactive Resource Physical Object 

Service Software 

Sound Text 

Τύπος  Type 

 

<meta name = "DC.Type" content = "image; 
advertisement"> 

 

Η φυσική ή ψηφιακή περιγραφή της πηγής. Συνήθως 
περιγράφει τον τύπο του μέσου ή το μέγεθος του. 
Χρησιμοποιείται επίσης για να πιστοποιήσει το 
software και πιθανόν το hardware που μπορεί να 
χρειαστεί για την έκθεση ή την λειτουργία της πηγής. 
Προτείνεται, οι όροι περιγραφής του τύπου της 
συλλογής να αντλούνται από κάποιον ελεγχόμενο 
κατάλογο όρων, όπως ο Internet Media Types 
(http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-
types/media-types).  
 

Application audio  
Image message  
Model  multipart  
text  video  

Μορφή Format  

 
<meta name = "DC.Format" content = "text"> 
 

Ταυτοποιητής Identifier  Μια μοναδική περιγραφή αναφοράς της πηγής. Μια 
σειρά ψηφίων (αριθμητικών ή αλφαβητικών) που 
αναφέρεται μοναδικά σε μια πηγή. Σχετικά 
παραδείγματα είναι το URI, DOI και το ISBN. 

 

<meta name = "DC.Identifier" content = 
http://foo.bar.org/zaf/"> 
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Πηγή  Source Μια αναφορά της πηγής προέλευσης του τεκμηρίου. 
Συνιστάται η αναγραφή της αναφοράς με τρόπο 
σύμφωνο με κάποιο σύστημα ταυτοποίησης, π.χ. 
ISBD. 

 

<meta name = "DC.Source" content = "Shakespeare's 
Romeo and Juliet"> 

Γλώσσα  Language Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το περιεχόμενο 
της συλλογής.  

 

<meta name = "DC.Language" content = "en"> 

Μια ταυτοποίηση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα 
στην συλλογή και σχετικά τμήματα της. Μερικές από 
τις σχέσεις που μπορούν να αποτυπωθούν είναι: 

IspartOf HasPart 

IsVersionOf HasVersion  

IsFormatOf HasFormat 

IsReferencedBy References 

IsBasisOf IsBasedOn 

IsRequiredBy Requires  

Σχέση Relation 

 

<meta name = "DC.Relation" content = 
"IsReferencedBy Will Durant’s The Reformation">  

 

Κάλυψη  Coverage Η περιγραφή της γεωγραφικής τοποθεσίας, της 
χρονικής περιόδου ή της δικαιοδοσίας της πηγής. 

 

<meta name = "DC.Coverage" content = "US civil war 
era; 1861-1865"> 

 

Δικαιώματα  Rights Πληροφορίες σχετικές με τα πνευματικά δικαιώματα 
της συλλογής. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι, είτε μια 
απλή δήλωση των πνευματικών δικαιωμάτων και των 
κατόχων τους, είτε μια παραπομπή προς αυτή την 
δήλωση. 

 

<meta name = "DC.Rights" content = "University of 
Patras 2003 - All rights reserved."> 
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8.2.2 Επίπεδο αναφοράς συλλογής 
Για την περιγραφή σε επίπεδο συλλογής είναι δυνατή η επιλογή και χρήση του DC, 

αλλά και του SCD-Simple Collection Description, ενός συνόλου στοιχείων, το οποίο είναι 
αρκούντως περιγραφικό για το επίπεδο αναφοράς της συλλογής. Κατά την σύνταξη του έχουν 
ληφθεί υπ’ όψιν της ομάδας εργασίας του πέντε (5) κύριες μορφές περιγραφής (Dublin Core, 
GILS, ISAD (G), ROAD Service Template και WASRV). Αυτό σημαίνει ότι έχει ληφθεί υπ’ όψη 
η ποικιλομορφία των ψηφιακών τεκμηρίων και η κάλυψη των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων 
που παρουσιάζουν οι συλλογές είναι πιο σφαιρική. 

Όπως και στο DC, κάθε πεδίο είναι προαιρετικό και επαναλαμβανόμενο. Το σύνολο 
στοιχείων του SCD αποτελείται από είκοσι τρία (23) στοιχεία, εκ των οποίων τα δώδεκα (12) 
προέρχονται από το Dublin Core. 

Η εφαρμογή του συνόλου των στοιχείων μπορεί να γίνει με αρκετούς τρόπους. Ένας εξ’ 
αυτών είναι η χρήση του RDF (Resource Description Framework). Ένας άλλος τρόπος είναι 
με την χρήση HTML meta tags. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η σύνδεση των 
διαφορετικών στοιχείων (DC και μη) σύμφωνα με συντακτικούς κανόνες (κανόνες 
επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών μορφών στοιχείων). Ο χαρακτήρας του προαιρετικού 
στοιχείου αναγραφής, δίνει την δυνατότητα αφαίρεσης κάποιων στοιχείων. Σε αυτή την 
περίπτωση μπορεί κάποιος να επιλέξει τα δώδεκα (12) στοιχεία του Dublin Core, όμως σε 
αυτή την περίπτωση θα γινόταν χρήση του Dublin Core και όχι του SCD. 

Για την περιγραφή των στοιχείων της συλλογής απαιτείται ο διαχωρισμός τους σε δύο 
ομάδες, της συλλογής (Collection) και της υπηρεσίας (Service). Στον κάτωθι κατάλογο 
στοιχείων, οι τίτλοι των πεδίων αναγράφονται με έντονους χαρακτήρες (bold) και οι ετικέτες 
πεδίων, οι τιμές των πεδίων και τα παραδείγματα αναγράφονται με Courier (Courier). Τα 
στοιχεία περιγραφής που προέρχονται από το Dublin Core σημειώνονται με αστερίσκο (*). Τα 
παραδείγματα είναι ενδεικτικά και σε απλή μορφή (μη κωδικοποιημένα). 

  
 

Ομάδα στοιχείων συλλογής 

Τίτλος*  Title Ένα όνομα που έχει δοθεί στην συλλογή. 

 

Title: Social Science Information Gateway 
 

Θέμα* Subject Οι θεματικοί όροι που περιγράφουν τη συλλογή. Οι 
θεματικοί όροι θα πρέπει να αντλούνται από έναν 
κατάλογο θεματικών όρων ή από αναγνωρισμένα 
συστήματα ταξινόμησης. 

 
Subject: Economics, Development, Law, Education 
 

Περιγραφή* Description Περιγραφή του περιεχομένου της συλλογής, συνήθως σε 
ελεύθερο κείμενο. 

 
Description: SOSIG is an online catalogue of thousands 
of high quality Internet resources relevant to social 
science education and research. Every resource has 
been selected and described by a librarian or subject 
specialist. 
 

Ιδιοκτήτης Owner Πρόσωπο ή οργανισμός που κατέχει την συλλογή. Είναι 
δυνατόν, πέραν του ονόματος του, να αναγράφεται και η 
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. 

 
Owner: ILRT, University of Bristol 
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Εκδότης* Publisher Πρόσωπο ή οργανισμός, που είναι υπεύθυνος για την 
δημοσίευση. Είναι δυνατόν, πέραν του ονόματος του, να 
αναγράφεται και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού του 
ταχυδρομείου. 

 

Publisher: University of Bristol 
 

Ημερομηνία*  Date Ημερομηνία δημιουργίας ή διάθεσης της συλλογής. 
Προτείνεται η ημερομηνία να αναγράφεται σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 8601, το οποίο υποδεικνύει την ακόλουθη 
διάταξη: ΥΥΥΥ-ΜΜ-DD. 

 

Date: 1999-05-27 

 

Γλώσσα*  Language Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το περιεχόμενο της 
συλλογής. 

 
Language: en-uk 
 

Πηγή* Source Μια περιγραφή ή η ονομασία της πηγής απ’ όπου 
προήλθε η συλλογή. 

 

Source: Pitman Family 

 

Κάλυψη*  Coverage Η περιγραφή της γεωγραφικής τοποθεσίας, της χρονικής 
περιόδου ή της δικαιοδοσίας της πηγής. 

 

Coverage: UK 

Coverage: FR – 19th Century 

 

Μια ταυτοποίηση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην 
συλλογή και σχετικά τμήματα της. 

Είναι τμήμα του IsPartOf 

 

Προσδιορίζει 
την συλλογή 
της οποίας η 
τρέχουσα είναι 
μέρος. 

Έχει τμήμα HasPart Προσδιορίζει 
μια συλλογή η 
οποία είναι 
τμήμα της 
τρέχουσας. 

Σχέση* Relation 

Είναι κατάλογος 
του 

IsCatalogueFor Προσδιορίζει 
μια συλλογή 
της οποίας η 
τρέχουσα είναι 
κατάλογος. 
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Έχει κατάλογο HasCatalogue Προσδιορίζει 
μια συλλογή η 
οποία είναι 
κατάλογος της 
τρέχουσας. 

 

Relation: HasPart Initial Teaching Alphabet Collection 

 

Η κατηγορία της συλλογής. Οι όροι περιγραφής του 
τύπου της συλλογής προτείνεται να αντλούνται από τον 
παρακάτω κατάλογο όρων. 

Collection 

Catalogue 

Τύπος 

Index 

Library 

Museum 

Archive 

Περιβάλλον 

Internet 

Text 

Image 

Sound 

Dataset 

Software 

InteractiveResource 

Event 

Περιεχόμενο 

PhysicalObject 

Special 

Subject 

Form 

User 

Πολιτική ή/και Χρήση 

Working 

Τύπος  Type 

 

Type: Collection. Library. Text. Special 

 

Σημειώσεις  Notes Σημειώσεις ελεύθερου κειμένου που δεν ανήκουν σε 
κανένα από τα υπόλοιπα πεδία. 

 

Notes: Inaccurate content 

 

Σκοπός  Purpose Δήλωση του σκοπού της συλλογής. 
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Purpose: http://www.collectionbuild.com/about.html 

 

Δικαιώματα*  Rights  Πληροφορίες σχετικές με τα πνευματικά δικαιώματα της 
συλλογής.  

 

Rights: © University of Patras 

 

Περιορισμοί 
χρήσης  

UseConstraints Περιγραφή των όρων περιορισμού της χρήσης της 
συλλογής, βάσει της προστασίας των πνευματικών 
δικαιωμάτων. 

 

UseConstraints: http://www.collectionbuild.com/rights.html 

 

Λογότυπο  Logo Ένας ταυτοποιητής (URI) του λογοτύπου της συλλογής ή 
του ιδιοκτήτη της συλλογής. 

 

Logo: 
http://www.collectionbuild.com/jtest/images/logo.html 

Πρόσβαση  Access Περιγραφή του τρόπου πρόσβασης στην συλλογή. 

 

Access: http://www.collectionbuild.com/rights.html  

 

 

 

Ομάδα στοιχειών υπηρεσίας 

Ταυτοποιητής*  Identifier Μια σειρά αριθμητικών ή αλφαβητικών χαρακτήρων που 
ταυτοποιούν μοναδικά την συλλογή, π.χ. URL. 

 

Identifier: http://www.sosig.ac.uk/  

 

Ώρες πρόσβασης  AccessTimes Περιγραφή των χρόνων πρόσβασης στην συλλογή. 

 

AccessTimes: Any 

 

Τοποθεσία  Location Πληροφορίες για την φυσική πρόσβαση στην συλλογή.  

 

Location: Library of Congress, Washington, DC, USA 

 

Διαχειριστής  Admin Όνομα υπεύθυνου προσώπου ή οργανισμού για την 
λειτουργία και την διαχείριση της υπηρεσίας. 

 

http://www.collectionbuild.com/about.html
http://www.collectionbuild.com/rights.html
http://www.collectionbuild.com/jtest/images/logo.html
http://www.collectionbuild.com/rights.html
http://www.sosig.ac.uk/
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Admin: tade@collectionbuild.com  

 

Πολιτική 
πρόσβασης  

AccessPolicy Περιγραφή των όρων πρόσβασης στην συλλογή. 

 

AccessPolicy: Any 

 

Πολιτική χρέωσης  ChargingPolicy Περιγραφή της χρέωσης της πρόσβασης στην συλλογή. 

 

ChargingPolicy: Free 

 

 

9 Λογισμικό διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων 
9.1 Απαιτήσεις συστήματος  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις χρήσης και πρόσβασης του ψηφιακού υλικού (κεφ. 3) η 
κατάλληλη εφαρμογή λογισμικού για την διαχείριση και διάθεση της συλλογής θα πρέπει να 
πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

- να αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα συνολικής διαχείρισης της συλλογής σε 
δικτυακό περιβάλλον (εισαγωγή, οργάνωση, διαχείριση τεκμηρίων και χρηστών, 
επεξεργασία και διάθεση τεκμηρίων κλπ.) 

- να αποτελεί ελεύθερο λογισμικό και ανοικτού κώδικα και να συνεργάζεται με ελεύθερα 
και ανοικτά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (π.χ. mysql) 

- να είναι συμβατό και να υλοποιεί το πρωτόκολλο OAI-PMH 2.0 (Open Archives 
Initiative – Protocol for Metadata Harvesting). 

- να υποστηρίζει Unicode για διαφορετικά σύνολα χαρακτήρων 

- να μπορεί να διαχειριστεί και επεξεργαστεί διαφορετικές μορφές αρχείων (HTML, 
PDF, εικόνες κλπ.). 

- Να υποστηρίζει το σχήμα μεταδεδομένων του Dublin Core. 

-  να περιέχει εξελιγμένα εργαλεία αναζήτησης και ευρετηρίασης του υλικού και των 
μεταδεδομένων 

- να υποστηρίζει πολυγλωσσικό περιβάλλον εργασίας 

 

9.2 Αξιολόγηση ολοκληρωμένων λογισμικών διαχείρισης ψηφιακών 
συλλογών 
Για την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού αξιολογήθηκαν δύο (2) ολοκληρωμένα 

λογισμικά διαχείρισης ψηφιακών συλλογών ενώ εξετάστηκε και η λύση του βιβλιοθηκονομικού 
πακέτου Advance της GEAC. 

9.2.1 Greenstone 
Το Greenstone είναι ένα λογισμικό για την δημιουργία και δημοσίευση συλλογών μιας 

ψηφιακής βιβλιοθήκης. Η δημοσίευση αυτή μπορεί να γίνεται μέσα από το διαδικτύο σε online 
περιβάλλον, αλλά και σε CD-ROM για off-line χρήσεις. Το Greenstone έχει δημιουργηθεί από 
το New Zealand Digital Library Project50 στο University of Waikato, και αναπτύσσεται και 
διαδίδεται σε συνεργασία με την UNESCO51 και την Human Info NGO52. Είναι ανοικτού 
                                                      
50 “New Zealand Digital Library Project” (http://www.nzdl.org/cgi-bin/library, πρόσβαση στις 22/09/04) 
51 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (http://www.unesco.org/, 
πρόσβαση στις 22/09/04) 

mailto:tade@collectionbuild.com
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πηγαίου κώδικα και πολυγλωσσικό, το οποίο εκδίδεται και διακινείται κάτω από την άδεια 
χρήσης της GNU General Public License53. Παραδείγματα χρήσης του Greenstone μπορεί 
κάποιος να διαβάσει γι’ αυτές στο Witten, I.H. “Examples of practical digital libraries: 
collections built internationally using Greenstone” D-Lib Magazine, 9, [3], March 2003 
(http://www.dlib.org/dlib/march03/witten/03witten.html) ή να δει στην διεύθυνση 
http://www.greenstone.org/english/examples.html.  

Χαρακτηριστικά Τεχνολογίας 

Το Greenstone μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε περιβάλλον UNIX, 
Windows, Linux και Mac OS X. Είναι γραμμένο σε κώδικα C++, Perl και Java και υποστηρίζει 
πολλά διαφορετικά web και Java/Swing περιβάλλοντα χρηστών για διάφορες λειτουργίες. 

Πληροφοριακή επεξεργασία 

Το Greenstone υποστηρίζει τις δύο κύριες μεθόδους ανάκτησης της πληροφορίας, την 
αναζήτηση και την σάρωση. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει σε επίπεδο πεδίων (όνομα 
συγγραφέα, θέμα κλπ..) ή και στο πλήρες κείμενο των εγγράφων, αν αυτό είναι δυνατό από 
την μορφή του εγγράφου. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά από την ΒΥΠ, 
εάν μετατραπούν τα αρχεία που περιέχουν κείμενο, μέσω OCR, σε υπέρ-κείμενο. Η σάρωση 
μπορεί να γίνει μέσα από καταλόγους πεδίων (όνομα συγγραφέα, τίτλους, ημερομηνίες 
κλπ..), αλλά και μέσα από χαρακτηριστικά δημοσίευσης της πληροφορίας (τόμος, τεύχος κλπ. 
αν πρόκειται για κειμενική πληροφορία). Γίνεται με εξαιρετικά δυναμικό τρόπο, 
αναδεικνύοντας, ανά περίπτωση, την ιεραρχική διάταξη των πληροφοριακών τεκμηρίων και 
επιτρέποντας την καλύτερη οπτικοποίηση της πληροφορίας. 

Το Greenstone υποστηρίζει τη εγγραφή ή αυτόματη ανάκτηση μετά-δεδομένων 
σύμφωνα με το σχήμα Dublin Core, το οποίο έχει επιλεχθεί από την ΒΥΠ και σε άλλες 
εφαρμογές έργων. 

Βασικά πλεονεκτήματα του Greenstone 

- Η αποδοχή του από μεγάλο αριθμό έργων ψηφιοποίησης ή συγκρότησης ψηφιακών 
συλλογών από διάφορες χώρες, γεγονός που υποδηλώνει την ευκολία στην 
μετάφραση του στην ελληνική 

- Η αποδοχή του από πολλούς τύπους βιβλιοθηκών, γεγονός που δείχνει ότι το 
Greenstone δύναται να καλύψει πολλές και διαφορετικές κατηγορίες χρηστών και κατ’ 
επέκταση πληροφοριακές ανάγκες 

- Η δυνατότητα του να δέχεται και να υποστηρίζει πολλές διαφορετικές μορφές 
αρχείων, για παράδειγμα κείμενο, εικόνες, ήχο κτλ., δίνοντας την ευκαιρία της 
ουσιαστικής δημιουργίας μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. 

- Το Greenstone έχει την δυνατότητα της δημοσίευσης της συλλογής σε CD-ROM με 
όμοια διεπαφή και χειρισμό (μέσα από έναν web-browser). Αυτό εγγυάται όχι μόνο 
την δυνατότητα αποθήκευσης της συλλογής σε μια αξιόπιστη μορφή, αλλά και την 
δυνατότητα χρήσης της συλλογής σε off-line περιβάλλον με την ίδια (και σε 
περιπτώσεις, π.χ. πτώση δικτυακής σύνδεσης, με καλύτερη) απόδοση. 

- Το Greenstone επιτρέπει την δημιουργία μεγάλων, αλλά και μικρότερων σε μέγεθος 
συλλογών ευρετηρίων, γεγονός που υποδηλώνει μια ευκαμψία του συστήματος. Τα 
πάσης φύσεως ευρετήρια (ονομάτων, όρων κλπ..) μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα 
βοηθήματα για το προσωπικό της ΒΥΠ στην προσπάθεια του για προτυποποίηση 
όρων 

- Το Greenstone μπορεί να ενημερωθεί με ευκολία, δίχως την έξοδο του συστήματος 
από το διαδίκτυο. 

- Η δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον UNIX που χρησιμοποιείται από την 
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης σε άλλες εφαρμογές διαδικτυακού 
χαρακτήρα και προτιμάται λόγω της ασφάλειας και της εγκυρότητας που παρέχει. 

 
                                                                                                                                                        
52 “Humanitarian Information for All”  (http://www.humaninfo.org/, πρόσβαση στις 22/09/04) 
53 “GNU General Public License”  (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html, στις 22/09/04) 



Ψηφιακή συλλογή Κοσμόπολις - Τελική αναφορά 

Πανεπιστήμιο Πατρών - Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης 44 

 

                                                     

9.2.2 DSpace  
Η δεύτερη εναλλακτική πρόταση ήταν το λογισμικό DSpace της DSpace Federation54 

και το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Massachusetts Institute of Technology και πιο 
συγκεκριμένα από το σύστημα βιβλιοθηκών του MIT55 και την εταιρία Hewlett-Packard56. Το 
συγκεκριμένο λογισμικό είναι ελεύθερα διαθέσιμο και είναι ανοικτού πηγαίου κώδικα. 
Περιγράφεται δε από τους κατασκευστές (developers) ως “ένα σύστημα να προσλαμβάνει, 
αποθηκεύει ευρετηριάζει, συντηρεί και επαναδιανέμει την πνευματική παραγωγή του 
ερευνητικού προσωπικού πανεπιστημίων σε ψηφιακές μορφές”57. 

Το DSpace μπορεί να εγκατασταθεί σε UNIX και LINUX λειτουργικά συστήματα. Είναι 
γραμμένο σε Java και υποστηρίζεται από PostgreSQL. Έχει και αυτό την δυνατότητα να 
διαχειρίζεται υλικό διαφορετικών μορφών και αρχείων. Δίνει δυνατότητες ελέγχου της 
πρόσβασης ενώ υποστηρίζει το πρωτόκολλο OAI-PMH για ανταλλαγή και συλλογή 
δεδομένων από άλλες συλλογές. 

Η σημαντική διαφορά του DSpace είναι ο σκοπός για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Το 
DSpace απευθύνεται κυρίως σε institutional repositories, δηλαδή σε “αποθήκες γνώσης” 
ιδρυμάτων. Η νέα αυτή μορφή οργανισμού διαχείρισης της πληροφορίας ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων να διαχειριστούν την δική τους πνευματική 
παραγωγή, είτε παράλληλα με καθιερωμένα και αποδεκτά σχήματα ηλεκτρονικής εκδοτικής, 
είτε αυτόνομα. Η διαχείριση της γκρίζας βιβλιογραφίας είναι ένα από τα πλέον γνωστά 
θέματα, που καλύπτουν τα institutional repositories. Η φύση όμως του υλικού αυτού δεν είναι 
τόσο πολύπλοκη και ιδιαίτερη όπως των περιοδικών δημοσιευμάτων, που εντάχθηκαν κάποια 
στιγμή σε ένα πειθαρχημένο ή και σε απείθαρχό σχήμα έκδοσης. Επίσης δεν προβάλει με 
ευκολία την διάταξη των τεκμηρίων (άρθρα, τεύχη κλπ..) στην ιεραρχία που σχηματίζεται από 
την πορεία της δημοσίευσης . 

 

9.2.3 GEAC Advance 
Μια εναλλακτική πρόταση για την διαχείριση των αρχείων και την διάθεση τους στο 

κοινό ήταν η χρήση του συστήματος αυτοματοποίησης Advance της εταιρείας GEAC, σοβαρό 
πλεονέκτημα του οποίου είναι η χρήση του από την ΒΥΠ για την διαχείριση των έντυπων 
συλλογών. Παρ' όλα αυτά η πρόταση αυτή εγκαταλείφθηκε για τους κάτωθι λόγους: 

Η διαδικτυακή έκδοση της GAEC, η οποία υποστηρίζει την διάθεση του καταλόγου της 
Βιβλιοθήκης μέσα από το διαδίκτυο, δεν μπορεί να αποδώσει την διάταξη της πληροφορίας 
με τρόπο εύληπτο και φιλικό για τον χρήστη. Για παράδειγμα δεν μπορεί να φανεί η θέση ενός 
τεκμηρίου μέσα στην ιεραρχία του περιοδικού (τίτλος, τεύχος). 

Η οπτικοποίηση της πληροφορίας και της δόμησης της δεν είναι εύκολο να σχηματιστεί, 
ώστε να ευνοεί τις ενέργειες σάρωσης που μπορεί να αναπτύξει ο τελικός χρήστης. Για 
παράδειγμα δεν μπορεί να απεικονιστούν εύκολα τα ευρετήρια ονομάτων. 

Για την διαδικασία της καταλογογράφησης των πηγών και την δημιουργία μέσω αυτής 
της διαδικασίας σημείων πρόσβασης στο περιεχόμενο της ψηφιοποιημένης συλλογής 
εξετάστηκε η περίπτωση της εφαρμογής της διάταξης βιβλιογραφικών δεδομένων UNIMARC. 
Η διάταξη βιβλιογραφικών δεδομένων UNIMARC υποστηρίζει την ανταλλαγή βιβλιογραφικών 
εγγραφών και είναι βασισμένη στο πρότυπο ISO 2709 “Format for bibliographic information 
interchange on magnetic tape”. Υποστηρίζει την περιγραφική καταλογογράφηση πηγών, η 
οποία βασίζεται πάνω στα ISBDs (International Standard Bibliographic Description) των 
αντίστοιχων πηγών, π.χ. M (Monographies), S (Serials) κ.ο.κ. Το UNIMARC ως η διεθνώς 
αποδεκτή μορφή των εθνικών MARC είναι η πιο μακροχρόνια και πιο εξειδικευμένη μορφή 
καταλογράφησης μεταδεδομένων. 

Ο μεγάλος βαθμός επεξεργασίας που έχει υποστεί το UNIMARC στην πάροδο της 
πορείας του το καθιστά ως το πλέον περιγραφικό. Είναι σε θέση μέσω των συμβόλων πεδίων 
και των δεικτών τους όχι μόνο να περιγράφουν τμήμα του τεκμηρίου, αλλά και τις ιδιότητες 
αυτού του τεκμηρίου και την επιτρεπτή χρήση του. Αυτό όμως οδηγεί στην δημιουργία ενός 

 
54 DSpace Federation (http://libraries.mit.edu/dspace-fed-test/, πρόσβαση στις 22/09/04) 
55 Massachusetts Institute of Technology Libraries (http://libraries.mit.edu/ πρόσβαση στις 22/09/04)  
56 Hewlett-Packard (http://www.hp.com, πρόσβαση στις 22/09/04) 
57 DSpace Federation (http://dspace.org/index.html, πρόσβαση στις 22/09/04) 
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σύνθετου συστήματος καταλογογράφησης, που πιθανόν να οδηγήσει σε μια πολύπλοκη και 
χρονοβόρα διαδικασία επεξεργασίας εγγραφών. 

Ανάκτηση 

Η ανάκτηση των τεκμηρίων είναι δυνατή μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50, το οποίο είναι 
δυνατόν να αναζητά και να ανακτά δεδομένα μέσα από MARC εγγραφές. Το Ζ39.50 
χρησιμοποιείται από τον OPAC της ΒΥΠ για την ανάκτηση εγγραφών του καταλόγου της 
φυσικής της συλλογής. Οι εγγραφές MARC συντάσσονται στο σχετικό τμήμα του συστήματος 
αυτοματοποίησης της ΒΥΠ ADVANCE.  

Καταλογογράφηση 

Για την καταλογογράφηση πληροφοριακών τεκμηρίων τα οποία διαθέτουν ιεραρχικές 
συσχετίσεις προς ανώτερα ή κατώτερα επίπεδα, όπως είναι οι τίτλοι των περιοδικών, τα 
τεύχη και τα πληροφοριακά τεκμήρια στο εσωτερικό του κάθε τεύχους (άρθρα, εικόνες κτλ.) 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα πεδία 461 (Επίπεδο τεμαχίου) και 462 (Επίπεδο 
τεμαχίου ανάλυσης), καθώς και τα πεδία 463 (Σύνολο) και 464 (Υποσύνολο). Με την χρήση 
των αναφερόμενων πεδίων είναι δυνατόν να αποτυπωθούν οι σχέσεις που αναπτύσσονται 
ανάμεσα στα πληροφοριακά τεκμήρια, είτε πρόκειται για φυσικώς διακεκριμένες μονάδες, είτε 
όχι, δηλαδή σχέσεις ανάμεσα σε τίτλους περιοδικών και σε τεύχη (463-464) και ανάμεσα σε 
τεύχη και πληροφοριακά τεκμήρια (461-462) 

Διασύνδεση 

Αν και η αρχική του χρήση είναι για ανταλλαγή βιβλιογραφικών εγγραφών, εντούτοις 
χρησιμοποιείται και για την σύνδεση βιβλιογραφικών εγγραφών με τα περιγραφόμενα 
ηλεκτρονικά τεκμήρια μέσω του πεδίου 856. Το πεδίο 856 χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό 
και την πρόσβαση των ηλεκτρονικών πηγών και είναι σε θέση να εμφανίζει μέσω των δεικτών 
του την μέθοδο πρόσβασης (π.χ. μέσω FTP) και την σχέση της διεύθυνσης του πεδίου με το 
περιγραφόμενο τεκμήριο (Πηγή, εκδοχή της πηγής κτλ.).  

Ο λόγος απόρριψης της χρήση του UNIMARC είναι το υψηλό επίπεδο κατάρτισης και 
εμπειρίας που απαιτείται να έχουν οι καταλογογράφοι. Κάτι τέτοιο στην περίπτωση του 
συγκεκριμένου έργου δεν ήταν δυνατό, καθώς το προσωπικό για την καταλογογράφηση δεν 
διέθετε τέτοιες ικανότητες και γνώσεις. 
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ΜΕΡΟΣ Γ’ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
10 Τελικές προδιαγραφές δημιουργίας ψηφιακής συλλογής 

Κοσμόπολις 
 

10.1 Ψηφιοποίηση τεκμηρίων 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την φυσική κατάσταση του πρωτότυπου 

υλικού καθώς και την διεθνή πρακτική, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές, η ομάδα εργασίας 
κατέληξε στις παρακάτω προδιαγραφές, βάση των οποίων το ΕΛΙΑ αναλαμβάνει την 
πρωτογενή ψηφιοποίηση και παράδοση του υλικού στην ΒΥΠ: 

- Το προς ψηφιοποίηση έντυπο υλικό αποτελείται από βιβλιοδετημένους τόμους 
διαφόρων διαστάσεων (από Α4 έως Α2). 

- Η ψηφιοποίηση των τόμων θα πραγματοποιηθεί ανά δισέλιδο (αριστερή και δεξιά 
σελίδα μαζί).  

- Ιδιαίτερη προσοχή και αξιολόγηση θα δοθεί στην δυνατότητα, του συστήματος που 
χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση του έργου, για την εξάλειψη της “σκιάς” που 
προκύπτει από την καμπυλότητα βιβλιοδεσίας, σε σφιχτά δεμένους και παλαιούς 
τόμους καθώς και την βελτίωση αναγνωσιμότητας στην συγκεκριμένη περιοχή . 

- Η ψηφιοποίηση των τόμων θα πραγματοποιηθεί σε grayscale σε ανάλυση 300 dpi 
(optical resolution), για όλες τις υπάρχουσες διαστάσεις πρωτοτύπων. 

- Η ψηφιοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε διαστάσεις 1 : 1 βάσει των πρωτοτύπων. 

- Ο τύπος των παραγομένων ψηφιακών αρχείων θα πρέπει να είναι μορφής jpeg 
(single-page files). 

- Κατά την διαδικασία της ψηφιοποίησης θα δημιουργηθεί ένα master file με ανάλυση 
300 dpi αποθηκευμένο στην ελάχιστη δυνατή συμπίεση που παρέχει ο αλγόριθμος 
jpeg, και ένα access file αποθηκευμένο στα 50 - 72 dpi, αποθηκευμένο στην μέγιστη 
δυνατή συμπίεση που παρέχει ο αλγόριθμος jpeg.  

- Η τελική μορφή των ψηφιακών αρχείων θα περιλαμβάνει την αποθήκευσή τους ανά 
σελίδα και όχι ανά δισέλιδο. Θα υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των τευχών ενός τόμου 
σε ξεχωριστούς φακέλους και υπό-φακέλους.  

- Η αποθήκευση των ψηφιακών αρχείων θα πραγματοποιηθεί σε DVD. 

- Οι εργασίες ψηφιοποίησης θα πραγματοποιηθούν στους εγκεκριμένους χώρους 
εργασίας του αναδόχου.  

- Το υλικό, θα παραδίδεται στον ανάδοχο τμηματικά και σε ποσότητες σύμφωνα με το 
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του παρόντος παραρτήματος. Η μεταφορά 
και επιστροφή του πρωτότυπου υλικού θα πραγματοποιείται με μέριμνα του ΕΛΙΑ.  

 

10.2 Αποθήκευση, συντήρηση & προστασία ψηφιακών τεκμηρίων  
Τα ψηφιακά δεδομένα όπως προαναφέρθηκε επιλέγεται να φυλάσσονται σε δύο 

μορφές αρχείων:  

- Master files: ασυμπίεστα πρωτογενή αρχεία εικόνων  

- Access files: συμπιεσμένα αρχεία εικόνων jpeg που διατίθενται επεξεργασμένα ή μη 
για τους χρήστες της συλλογής.  

Για την συνολική και εις βάθος χρόνου διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία της 
συλλογής και των ψηφιακών τεκμηρίων αποφασίστηκε η υιοθέτηση ενός μοντέλου 
οργάνωσης διαδικασιών στα πρότυπα του OAIS RM (Open Archival Information System 
Reference Model). 

Το αναλυτικό μοντέλο θα σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σε μεταγενέστερη φάση, 
εμπερικλείοντας τις εμπειρίες από τις πρώτες φάσεις έργου. Σε κάθε περίπτωση οι αρχικές 
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αποφάσεις που περιγράφονται παρακάτω, αποτελούν έναν ικανοποιητικό πυρήνα του 
μοντέλου που θα βοηθήσει στην μελλοντική πλήρη εξέλιξή του: 

- τα master files των αρχείων εικόνων αποθηκεύονται σε κινητά οπτικά αποθηκευτικά 
μέσα (DVD) 

- τα access files των αρχείων εικόνων αποθηκεύονται  

o σε ειδικό disk storage system διάταξης RAID με αρχιτεκτονική βασισμένη 
πλήρως σε τεχνολογίας Fiber Channel 2Gbit, και παράλληλα 

o σε κινητά οπτικά αποθηκευτικά μέσα (DVD) 

- ο χώρος αποθήκευσης είναι κλιματιζόμενος σε 24ωρη βάση με μέση θερμοκρασία 
κάτω από 20ο C και εξοπλισμένος με σύγχρονο σύστημα πυρανίχνευσης. 

- υιοθετείται σχέδιο περιοδικών, σε τριμηνιαία αρχικά βάση, ελέγχων των ψηφιακών 
τεκμηρίων για την παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης των τεκμηρίων και των 
αποθηκευτικών μέσων. 

- για την προστασία των δεδομένων υιοθετείται καταρχάς η μέθοδος της αντιγραφής 
δεδομένων (data refreshing) σε νέα αποθηκευτικά μέσα ίδιας ή παρόμοιας 
τεχνολογίας κάθε τρία (3) έτη, εν αναμονή των τελικών αποφάσεων που θα 
καθοριστούν με την ολοκλήρωση του μοντέλου οργάνωσης των διαδικασιών 
διαχείρισης της συλλογής. 

 

10.3 Διάθεση & παρουσίαση τεκμηρίων 
Τα ψηφιακά δεδομένα που εμφανίζονται στον χρήστη μέσα από την συλλογή αφορούν 

μορφές αρχείων που στηρίζονται στα access files. 

Η αναζήτηση των δεδομένων και των τεκμηρίων γίνεται με αναζήτηση συγκεκριμένων 
όρων πεδίων της εγγραφής του τεκμηρίου και με απλή φυλλομέτρηση (browse). 

Η διάθεση των τεκμηρίων αρχικά θα γίνεται με την μορφή αρχείων εικόνων jpeg, που 
θα εξυπηρετούν τις ανάγκες προβολής της εικόνας στην οθόνη και αρχείων PDF για να 
διευκολυνθούν και εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των χρηστών για αποθήκευση και εκτύπωση 
των τεκμηρίων. 

Σε μεταγενέστερο στάδιο το οποίο δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος 
ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα μετατροπής των αρχείων εικόνων σε 
αρχεία αναγνώσιμων χαρακτήρων (κειμένου) με εφαρμογή κατάλληλης μεθόδους Οπτικής 
αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR). Η μετατροπή αυτή θα εξυπηρετεί την αναζήτηση 
συγκεκριμένων όρων μέσα στο πλήρες κείμενο του τεκμηρίου ενώ θα διευκολύνει τον χρήστη 
στην ανάγνωση και μελέτη του τεκμηρίου. 

 

10.4 Μεταδεδομένα στο “Κοσμόπολις” 
Τα μεταδεδομένα εισάγονται από το προσωπικό του τμήματος της Φιλολογίας με την 

βοήθεια δύο ειδικών εφαρμογών, του ImportGsdl και του Kosmopolis Editor (βλ. Κεφάλαιο 
11). Τα μεταδεδομένα περιγραφής κάθε τεκμηρίου στην συλλογή της “Κοσμόπολις” 
διακρίνονται σε αυτά που εμφανίζονται στον τελικό χρήστη και σε αυτά που δεν εμφανίζονται. 
Τα μεταδεδομένα που εμφανίζονται είναι απαραίτητα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση 
των επιθυμητών τεκμηρίων από τον χρήστη, ενώ τα μεταδεδομένα που δεν εμφανίζονται 
έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται για λόγους διαχείρισης. 

• Ο τίτλος του τεκμηρίου (πεδίο τίτλου, ομάδα περιεχομένου) 

• O τίτλος του περιοδικού (πεδίο πηγή, ομάδα περιεχομένου) 

• H αρίθμηση του τόμου, αν υπάρχει (πεδίο πηγή, ομάδα περιεχομένου) 

• H αρίθμηση του τεύχους (πεδίο πηγή, ομάδα περιεχομένου) 

• H ημερομηνία δημοσίευσης (πεδίο πηγή, ομάδα περιεχομένου) 

• Tο όνομα του συγγραφέα (πεδίο δημιουργός, ομάδα πνευματικής ιδιοκτησίας) 
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• H σελιδαρίθμηση (πεδίο πηγή, ομάδα περιεχομένου)  

 

Ένα παράδειγμα 

• Τίτλος: Από την λήκυθον 

• Περιοδικό: Νέα ζωή 

• Τόμος:  05 

• Τεύχος:  56 

• Ημερομηνία: Μάιος 1909 

• Συγγραφέας: Πέτρος Ζητουνιάτης 

• Σελίδες: 254 

 

Τα μεταδεδομένα που εισάγονται, αλλά δεν εμφανίζονται στον χρήστη, είναι τα εξής: 

• Γλώσσα (πεδίο γλώσσα, ομάδα περιεχομένου) 

• Αν είναι εικόνα (πεδίο μορφής, ομάδα περιεχομένου) 

• Αν συνοδεύεται από εικόνα (πεδίο του “Κοσμόπολις”) 

• Τον αριθμό των εικόνων (πεδίο του “Κοσμόπολις”) 

 

10.5 Λογισμικό διαχείρισης 
Για την διαχείριση και την λειτουργία της ψηφιακής συλλογής Κοσμόπολις αρχικά και 

για την πιλοτική λειτουργία επιλέχθηκε το λογισμικό Greenstone, ένα λογισμικό ανοικτού 
κώδικα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του New Zealand Digital Library Project στο 
Πανεπιστήμιο του Waikato (βλ. Κεφάλαιο 9). Η παραμετροποίηση και «ελληνοποίηση» του 
λογισμικού προχώρησε αρκετά ικανοποιητικά και το πιλοτικό σύστημα λειτούργησε 
ικανοποιητικά κυρίως σε επίπεδο διαχείρισης των δεδομένων. Τα βασικά προβλήματα του 
συστήματος εμφανίστηκαν στα θέματα διάθεσης και παρουσίασης των ψηφιακών τεκμηρίων 
όπου η προσαρμογή του Greenstone στις απαιτήσεις της συλλογής αντιμετώπισε σοβαρά 
εμπόδια καθιστώντας την διαδικασία χρονοβόρα και οικονομικά ασύμφορη. Σημαντικά 
προβλήματα αποτέλεσαν επίσης η διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων στο σύστημα καθώς 
και η αδυναμία να υλοποιήσει το OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata 
Harvesting).  

Η αλλαγή πορείας αποτέλεσε στρατηγική απόφαση της ομάδας εργασίας δεδομένων 
των εμπειριών από την πιλοτική λειτουργία του συστήματος αλλά και της δυναμικότητας και 
ικανότητας την συγκεκριμένη στιγμή του ανθρώπινου δυναμικού της ομάδας. Έτσι 
αποφασίστηκε η ανάπτυξη από την ΒΥΠ ενός νέου, προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες της 
συλλογής, λογισμικού χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού PHP και τις 
βιβλιοθήκες GD2 (δημιουργία & επεξεργασία εικόνας) και PDFlib (δημιουργία PDF 
εγγράφων). Η αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής και του τρόπου λειτουργίας της 
αναφέρεται στην παράγραφο 11.3. 

Η εφαρμογή ικανοποιεί απόλυτα τις προδιαγραφές και υλοποιεί το OAI-PMH. Η 
υλοποίηση του πρωτοκόλλου έχει ελεγχθεί και δοκιμαστεί και πλέον η συλλογή είναι 
πιστοποιημένη και περιέχεται στην λίστα της OAI ως Παροχέας Δεδομένων (Data provider) 
που ικανοποιεί τις προδιαγραφές του OAI-PMH 2.0 
(http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites.pl). 
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11 Διαδικασίες δημιουργίας & λογισμικό διαχείρισης 
ψηφιακής συλλογής 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά το σύνολο των διαδικασιών υλοποίησης 

της συλλογής, των διαφόρων πρακτικών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα διάφορα 
στάδια καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού διαχείρισης και δικτυακής διάθεσης 
των ψηφιακών τεκμηρίων. 

11.1 Υλοποίηση έργου πρωτογενούς ψηφιοποίησης 
Κατά την διάρκεια της πρωτογενούς ψηφιοποίησης των πρωτότυπων τεκμηρίων 

από το ΕΛΙΑ ακολουθήθηκαν οι παρακάτω διαδικασίες: 

- Η ψηφιοποίηση πραγματοποιήθηκε με την χρήση του εξειδικευμένου 
σαρωτή βιβλίων (bookscanner) SMA 6650 HYBRID. 

- Για κάθε τίτλο περιοδικού προηγήθηκε καταμέτρηση των σελίδων με 
βάση τον κατάλογο των περιεχομένων του ΕΛΙΑ για τον εντοπισμό πιθανών 
ελλείψεων  

- Ανάλογα με την φυσικά κατάσταση του κάθε περιοδικού ο σαρωτής 
βιβλίων ρυθμιζόταν κατάλληλα για τις τονικές αποχρώσεις (color calibration, white 
balance) με βάση τα προβλεπόμενα test charts και color profiles (icc κλπ.) του 
κατασκευαστή και τις προς ψηφιοποίηση σελίδες 

- Κατά την ψηφιοποίηση πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στις 
παραμέτρους ψηφιοποίησης (bright-contrast-gamma) όταν απαιτήθηκες λόγω της 
πληθώρας των διαφορετικών «αποχρώσεων» των πρωτοτύπων 

- Πολλές λήψεις πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά επίπεδα bright-
contrast-gamma έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αναγνωσιμότητα. 

- Η ανάλυση που επιλέχθηκε ήταν 300 dpi, optical, 1:1 

- Για την αποθήκευση επιλέχθηκε ο γνωστός αλγόριθμος jpeg στην 
μέγιστη δυνατή ποιότητα (100%). Όλες οι δοκιμές και εκτυπώσεις μεταξύ jpeg και tiff 
uncompressed απέδειξαν ότι ΔΕΝ υπάρχει ουσιαστικός λόγος επιλογής του δεύτερου 
αφού η μόνη διαφορά είναι στο μέγεθος των αρχείων που δημιουργεί μεγάλα 
προβλήματα διαχείρισης. 

- Το λογισμικό διαχείρισης και επεξεργασίας ήταν της 
κατασκευάστριας εταιρείας και κατά περίπτωση (cropping) χρησιμοποιήθηκαν 
γνωστά viewers όπως Infraview, Xnview κλπ.. 

- Τα επεξεργασμένα αρχεία (working copies), μετατράπηκαν από jpg 
100% σε jpg 25% σε μορφή batch με την χρήση του λογισμικού Kofax Image 
Controls. Στα αρχεία αυτά επιλέχθηκε η ίδια ανάλυση (300dpi) ώστε να είναι δυνατή η 
ευκολότερη προσαρμογή των διαστάσεων και της ποιότητας των εικόνων για την 
διάθεσή τους μέσω της εφαρμογής. 

- Για την επεξεργασία των εικόνων χρησιμοποιήθηκαν οι αυτοματισμοί 
που παρέχονται από το λογισμικό του κατασκευαστή. 

- Πραγματοποιήθηκε ποιοτικός έλεγχος για το σύνολο των σελίδων-
εικόνων κάθε τίτλου περιοδικού μετά την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης και πριν 
από την παράδοση. 

Σε μερικές περιπτώσεις το προς παράδοση υλικό είχε ήδη ψηφιοποιηθεί 
προγενέστερα με διαφορετικές προδιαγραφές ( 1bit b/w, original jpg 50% κλπ.). Το υλικό αυτό 
παρέμεινε αναγκαστικά στην ίδια μορφή (το master file είναι το ίδιο με το working copy) χωρίς 
ωστόσο να παρατηρείται ουσιαστική διαφορά από πλευράς αναγνωσιμότητας. Η λύση αυτή 
επιλέχθηκε ώστε τελικά να συμπεριληφθεί στη συλλογή του πολύτιμο αυτό υλικό χωρίς να 
επιβαρυνθεί επιπλέον ο προϋπολογισμός του έργου. 
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11.2 Επιστημονική επεξεργασία υλικού 
Το επόμενο στάδιο επεξεργασίας του υλικού αποτελεί η επιστημονική επεξεργασία και 

τεκμηρίωση της συλλογής και του υλικού. Η τεκμηρίωση αφορά σε τρία επίπεδα του 
καταλόγου της συλλογής: 

- Συλλογή 

- Περιοδικό 

- Τεκμήριο 

Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει εισαγωγικά κείμενα για την συλλογή και τα περιοδικά που 
περιλαμβάνονται σε αυτή, την αποδελτίωση και τεκμηρίωση των περιεχομένων των 
περιοδικών βάση καθορισμένων κανόνων. Οι εργασίες τεκμηρίωσης διενεργούνται από 
πτυχιούχους Νεοελληνικής Φιλολογίας με ειδίκευση και εμπειρία στην Νεοελληνική 
Λογοτεχνία και ιδιαίτερα του 19ου αιώνα, με την επίβλεψη του Επιστημονικού Προσωπικού 
του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών που συμμετέχει στο έργο 
(βλ. Κεφάλαιο 12). 

 

11.2.1 Εισαγωγικό κείμενο συλλογής 
Περιλαμβάνεται μια συνοπτική περιγραφή της δράσης και των στόχων της συλλογής. 

Επίσης γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην σημασία και την χρησιμότητα του περιεχομένου της 
συλλογής στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία για 
τους τίτλους των περιοδικών της συλλογής. 

 

11.2.2 Εισαγωγικό κείμενο τίτλου περιοδικού  
Το δεύτερο επίπεδο τεκμηρίωσης περιλαμβάνει την τεκμηρίωση του κάθε τίτλου 

περιοδικού η οποία συνίσταται σε ένα αναλυτικό εισαγωγικό σημείωμα όπου μεταξύ άλλων 
παρατίθενται το ιστορικό, οι στόχοι και οι δραστηριότητες περιοδικού, χρήσιμα στοιχεία για 
περιεχόμενο και τις δραστηριότητες του περιοδικού, η χρονική περίοδος που καλύπτει και 
στοιχεία για τους τόμους και τα τεύχη που εκδόθηκαν και συμπεριλαμβάνονται στην συλλογή. 

 

11.2.3 Καθορισμός τεκμηρίων - Κανόνες καταλογογράφησης 
Τελευταίο στάδιο αποτελεί η αποδελτίωση των περιεχομένων κάθε περιοδικού, η 

καταλογογράφηση κάθε τεκμηρίου και η αντιστοίχηση κάθε εγγραφής με τα σχετικά αρχεία 
εικόνων που συνιστούν το τεκμήριο. Για τις διαδικασίες αυτές καθορίστηκαν οι παρακάτω 
κανόνες: 

 

Κανόνες καθορισμού τεκμηρίων: 

Ο χωρισμός των τεκμηρίων γίνεται βάσει της διάταξης του περιοδικού σε τεύχη και 
τόμους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παρακάτω κανόνες είναι γενικοί και προσαρμόζονται 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοδικού. 

Τεκμήριο θεωρείται: 

- οτιδήποτε εμφανίζεται ως αυτόνομη ενότητα που μπορεί να φέρει τίτλο ή/και υπογραφή 
συγγραφέα (άρθρο, ποίημα, συλλογή ποιημάτων, θεατρικό, διήγημα, κλπ.). 

- στήλες με σταθερή συχνότητα εμφάνισης στο περιοδικό. 

- εξώφυλλα ή/και περιεχόμενα τεύχους ή τόμου. 

- φωτογραφίες που δεν εντάσσονται στο κείμενο. 

- εικόνες που δεν εντάσσονται στο κείμενο. 

- διαφημίσεις. 

- ανακοινώσεις που δεν εντάσσονται σε στήλες. 
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Κανόνες καταλογογράφησης: 

Τα στοιχεία και οι γενικοί κανόνες με τους οποίους καταγράφονται είναι τα εξής: 

Περιοδικό: - ο τίτλος του περιοδικού: π.χ. Νέα Ζωή 

Τόμος: - π.χ., 6 

Τεύχος: -π.χ., 3 

Έτος: - π.χ. 1903 (ή και 1903- 1904) 

Μήνας: - π.χ. 5 ή Μάιος (ή 5-6 ή Μάιος- Ιούνιος) 

Τίτλος: - όπως δηλώνεται στο περιοδικό 

Σελίδες: -π.χ. 96-105 

Συγγραφέας:  

- όπως δηλώνεται στο περιοδικό (π.χ. Κ. Παλαμάς ή Α.Γ.) 

– αν είναι ανυπόγραφο με την επισήμανση: [ανυπόγραφο] 

– αν οι συγγραφείς είναι πολλοί (συνήθως σε στήλες) με την επισήμανση: [Διάφοροι].  

Μεταφραστής: όπως δηλώνεται στο περιοδικό 

Γλώσσα: - π.χ. Ελληνικά 

Έχει εικόνα: 1 (αν έχει), 0 (αν δεν έχει) 

Είναι εικόνα: 1 (αν είναι), 0 (αν δεν είναι) 

 

11.3 Εισαγωγή και επεξεργασία τεκμηρίων 
Η ψηφιακή συλλογή Κοσμόπολις έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας την γλώσσα 

προγραμματισμού PHP και τις βιβλιοθήκες GD2 (δημιουργία & επεξεργασία εικόνας) και 
PDFlib (δημιουργία PDF εγγράφων). 

Η διαδικασία δημιουργίας της συλλογής γίνεται σε 4 βήματα: 

1. Τα περιοδικά χωρίζονται σε τόμους, τεύχη, τεκμήρια και καταλογογραφούνται. Τα 
δεδομένα τους γράφονται με τη μορφή απλού κειμένου στους αντίστοιχους 
καταλόγους. 

2. Τα δεδομένα από την καταλογογράφηση (απλό κείμενο) εισάγονται σε βάση 
δεδομένων SQL με τη βοήθεια ειδικής εφαρμογής. 

3. Τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στη βάση SQL ελέγχονται και διορθώνονται με τη 
βοήθεια ειδικής εφαρμογής. 

4. Οι εικόνες της συλλογής αντιγράφονται σε ένα κατάλογο στο server. 

 

Βήμα 1ο  

Τα περιοδικά αρχικά βρίσκονται με τη μορφή εικόνων αποθηκευμένα σε Digital Video 
Disks (DVD). Ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες τα επεξεργάζονται τα χωρίζουν και τα 
τοποθετούν σε μια ιεραρχική δομή καταλόγων δομημένη ανά τόμο/τεύχος/τεκμήριο.  

Η δομή αυτή παρουσιάζεται στο σχήμα 11.1 που ακολουθεί: 
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Σχήμα 11.1: Ιεραρχική δομή καταλόγου Κοσμόπολις 

 

Στη συνέχεια κάθε τεκμήριο καταλογογραφείται. Οι πληροφορίες οι οποίες εξάγονται 
είναι οι εξής: 

• Τίτλος 

• Συγγραφείς 

• Μεταφραστές 

• Σελίδες 

• Γλώσσες 

• Μήνας έκδοσης 

• Έτος έκδοσης 

• Αν περιέχει εικόνες 

• Αν είναι εικόνα (π.χ. μια διαφήμιση) 

Έτσι το κάθε τεκμήριο είναι συνδεδεμένο με το αντίστοιχο τεύχος, τόμο και περιοδικό. 
Ομοίως, κάθε σελίδα είναι συνδεδεμένη με το αντίστοιχο τεκμήριο (η αντίστοιχα τεκμήρια) και 
είναι καταγεγραμμένη και η σελίδα με την οποία εμφανίζεται στο τεκμήριο (π.χ. σ. 143).  

Σε κάθε κατάλογο που περιέχει τις σελίδες ενός τεκμηρίου δημιουργείται ένα αρχείο 
απλού κειμένου στο οποίο καταγράφονται οι παραπάνω πληροφορίες. Ο λόγος για τον οποίο 
χρησιμοποιήθηκε αυτός ο τρόπος καταλογογράφησης είναι γιατί είναι ο πιο αποδοτικός για 
τους εξής λόγους: 

• Μετρήθηκε πως είναι κατά πολύ γρηγορότερος από την απευθείας καταλογογράφηση 
των δεδομένων στη βάση δεδομένων. 

• Δεν απαιτεί απευθείας σύνδεση με κάποιο δίκτυο (π.χ. με τη βάση δεδομένων) 

 

Βήμα 2ο  

Αφού τα δεδομένα καταλογογραφηθούν, εισάγονται στη βάση δεδομένων με τη χρήση 
μιας εφαρμογής η οποία χρησιμοποιώντας parsers ταξινομεί τα δεδομένα που έχουν εισάγει 
οι χρήστες στην πιθανότερη κατηγορία. Έτσι η εφαρμογή παρουσιάζει κάποια ανοχή σε 
ορθογραφικά και μορφολογικά (π.χ. τόνους, τελείες, άνω και κάτω τελείες, κ.τ.λ.) σφάλματα. Η 
τεχνική αναγνώρισης που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή του Δυναμικού προγραμματισμού. H 
εφαρμογή αυτή καταλαβαίνει και ταξινομεί αυτόματα πολλαπλούς συγγραφείς και 
μεταφραστές, για παράδειγμα πολλοί συγγραφείς και μεταφραστές μπορεί να χωρίζονται με “ 
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, ” ή με “ - “. Επιπλέον, η εφαρμογή μπορεί να αριθμήσει αυτόματα μεγάλο αριθμό σελίδων 
για παράδειγμα αν ο χρήστης γράψει:  

 

Σελίδες: 133α, 133β, 134-138 

 

και στον αντίστοιχο κατάλογο υπάρχουν 7 αρχεία εικόνας, θα τα ταξινομήσει αυτόματα 
ξεκινώντας από την εικόνα με το μικρότερο όνομα (οι εικόνες είναι αριθμημένες κατά αύξουσα 
σειρά π.χ. scan1543.jpg , scan1544.jpg κ.τ.λ.) ως εξής: 

 

scan1543.jpg  133α 

scan1544.jpg  133β 

scan1545.jpg  134 

scan1545.jpg  135 

scan1545.jpg  136 

scan1545.jpg  137 

scan1545.jpg  138 

 

Επίσης, η εφαρμογή ειδοποιεί τον χρήστη σε περίπτωση που ανιχνεύσει κάποιο 
σοβαρό λάθος όπως π.χ. ο αριθμός των σελίδων που έχει εισάγει ο χρήστης δεν ταιριάζει με 
τον αριθμός των εικόνων στον αντίστοιχο κατάλογο, ή όταν ο χρήστης εισάγει ένα συγγραφέα 
ο οποίος δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων αλλά “μοιάζει πολύ” πολύ με κάποιον που ήδη 
υπάρχει για παράδειγμα: 

Στη βάση υπάρχει ο: Αλεξ. Παπαδιαμάντης 

Ο χρήστης προσπαθεί να εισάγει τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη 

Παρακάτω φαίνεται η εφαρμογή αυτή: 

  

 
Σχήμα 11.2: Εφαρμογή εισαγωγή εγγραφών στο Κοσμόπολις 
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Βήμα 3ο  

Με τη χρήση μιας άλλης εφαρμογής οι χρήστες μπορούν γρήγορα να ανατρέξουν σε 
οποιοδήποτε τεκμήριο οποιουδήποτε τόμου/τεύχους και να κάνουν διορθώσεις στα στοιχεία 
αυτού. 

Παρακάτω φαίνεται η εφαρμογή αυτή: 

 

 
Σχήμα 11.3: Εφαρμογή διορθώσεων εγγραφών  

Βήμα 4ο  

Οι εικόνες που περιέχονται στα DVD αντιγράφονται στον κατάλογο 
col_images/journal_id στον server. Ο κατάλογος col_images βρίσκεται κάτω από τον 
κατάλογο kosmopolis και ο κατάλογος journal_id είναι το id του αντίστοιχου περιοδικού (π.χ. 
αν η Νέα Ζωή έχει id = 1, τότε οι εικόνες τις θα βρίσκονται στον κατάλογο col_images/1).  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

• Βάση δεδομένων 

Το Κοσμόπολις έχει αναπτυχθεί σε PHP. Η PHP είναι μια δικτυακή γλώσσα 
προγραμματισμού που επιτρέπει τη δημιουργία δυναμικών δικτυακών τόπων. Το Κοσμόπολις 
χρησιμοποιεί τα δεδομένα των περιοδικών απευθείας από τη βάση δεδομένων (mysql). Οι 
παράμετροι της σύνδεσης ορίζονται στο αρχείο dbcon.php (database IP, username, 
password, database name).  
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• Δημιουργία και διαχείριση εικόνων 

To Κοσμόπολις για να λειτουργήσει, εκτός από τις παραμέτρους της βάσης χρειάζεται 
και τις αρχικές εικόνες που περιγράφονται στη βάση (πίνακας images). Οι αρχικές εικόνες 
πρέπει να αντιγραφούν στον κατάλογο col_images/journal_id κάτω από τον κατάλογο στον 
οποίο βρίσκεται το Κοσμόπολις (βλέπε πιο πάνω βήμα 4).  

Όταν το Κοσμόπολις τεθεί σε λειτουργία, δημιουργεί ένα κατάλογο cache κάτω από τον 
οποίο κατά την λειτουργία του δημιουργεί δυναμικά τα thumbnails (50x60 στον κατάλογο 
thumbs) που εμφανίζονται κατά την πλοήγηση και τις εικόνες που βλέπει ο χρήστης ανάλογα 
με την ανάλυση που έχει στον υπολογιστή του. Οι τελευταίες εικόνες γίνονται resize ανάλογα 
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με την ανάλυση του χρήστη (800x600 ή 1024x768) στους καταλόγους scaled_800 και 
scaled_1024 αντίστοιχα. Το resize των εικόνων γίνεται χρησιμοποιώντας την συνάρτηση 
imagecopyresampled από την βιβλιοθήκη GD2.  

 

Bilinear Interpolation 

 

imagecopyresampled() copies a rectangular portion of one image to another 
image, smoothly interpolating pixel values so that, in particular, reducing the 
size of an image still retains a great deal of clarity. Dst_im is the destination 
image, src_im is the source image identifier. If the source and destination 
coordinates and width and heights differ, appropriate stretching or shrinking of 
the image fragment will be performed. The coordinates refer to the upper left 
corner. This function can be used to copy regions within the same image (if 
dst_im is the same as src_im) but if the regions overlap the results will be 
unpredictable.  
 

Η διαδικασία της δυναμικής δημιουργίας των εικόνων με caching έγινε για να μην 
χρειάζεται να γίνουν μαζικά resize και οι 89000 εικόνες τις συλλογής σε τρία μεγέθη (50x60, 
800x600, 1024x768). Η διαδικασία αυτή καθυστερεί μερικά δευτερόλεπτα την πρώτη φορά 
μόνο. Αυτό σημαίνει πως ο χρήστης Α όταν βλέπει το τεκμήριο Χ την πρώτη φορά θα 
περιμένει μερικά δευτερόλεπτα. Στο χρόνο αυτό οι εικόνες θα δημιουργηθούν και θα 
αποθηκευτούν στον server. Την δεύτερη φορά όμως που ο χρήστης Α θα δει το τεκμήριο Χ, 
το Κοσμόπολις θα του δώσει την ήδη αποθηκευμένη εικόνα. Αν ένας άλλος χρήστης B 
προσπαθήσει να δει το τεκμήριο X, πάλι το Κοσμόπολιςθα του δώσει τις ήδη αποθηκευμένες 
εικόνες (που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της πλοήγησης του χρήση A). Μπορούμε να 
πούμε λοιπόν πως όσο περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν το Κοσμόπολις, δουλεύει όλο 
και πιο γρήγορα.  

 

Προσοχή!  

Επειδή το Κοσμόπολιςθα πρέπει να μπορεί να γράφει και να σβήνει καταλόγους και 
εικόνες (κάτω από τον κατάλογο cache), θα πρέπει, αφού ρυθμιστεί στον web server, να 
αλλαχθούν τα δικαιώματα των αρχείων σύμφωνα με τον χρήστη κάτω από τον οποίο τρέχει ο 
web server.  

Π.χ. στο Unix αν ο apache τρέχει σαν user/group nobody/nobody : 

cd /var/www/kosmopolis 

chown –R nobody:nobody kosmopolis 

 

• Έγγραφα PDF  

Κατά την πλοήγηση του ο χρήστης αφού φτάσει και δει ένα τεκμήριο, μπορεί να το 
αποθηκεύσει σαν PDF στον υπολογιστή του. Αυτό γίνεται δυναμικά από τον server 
χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη PDFlib. Το Κοσμόπολις δεν αποθηκεύει αρχεία PDF για 
λόγους εξοικονόμησης χώρου αλλά τα δημιουργεί δυναμικά κάθε φορά από τις αρχικές 
εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης. Κατά την δημιουργία των PDF εγγράφων, οι εικόνες γίνονται 
scaled 27% ώστε να χωρέσουν σε μια σελίδα Α4 του PDF. Η διαδικασία του scaling γίνεται με 
τη συνάρτηση pdf_place_image της βιβλιοθήκης PDFlib. 

Οι εκδόσεις των βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούνται είναι: 

PHP-4.3.7 

GD-2.0.22 

PDFlib-Lite-5.0.3 
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12 Ομάδα εργασίας  
 
Πίνακας 12.1 

Ομάδα εργασίας 

Επιστημονικό προσωπικό 

Γεωργαντά Αθηνά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πανεπιστήμιο Πατρών 
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 

Ρώτα Μαρία Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας (Ν.407) 
Πανεπιστήμιο Πατρών 
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 

Συνέλλη Κατερίνα Διδάκτωρ Βυζαντινής Ιστορίας 
Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ 
Διευθύντρια Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας 
Πληροφόρησης 

Καθήκοντα εργασίας 

- η επιστημονική επίβλεψη, 

- η επιλογή και καταγραφή τίτλων και περιεχομένων, 

- η δημιουργία συνδέσμων συνεργασίας με το ΕΛΙΑ, 

- η σύνταξη επιστημονικών κείμενων και ο σχολιασμός των τεκμηρίων, 

- ο έλεγχος και οι δοκιμές του συστήματος διάθεσης του περιεχομένου στο διαδίκτυο, 

- η επιλογή, ο συντονισμός, ο καταμερισμός εργασιών και η επίβλεψη της πορείας της 
εργασίας των μεταπτυχιακών φοιτητών της ομάδας εργασίας σε συνεργασία με την 
ΒΥΠ 

Υπεύθυνος ομάδας εργασίας 

Γεωργίου Παναγιώτης ΒΥΠ  
Tμήμα Πληροφόρησης & Εκπαίδευσης / 
Υποστήριξης Χρηστών 

Μέλη της ομάδας εργασίας 

Βαλής Χρήστος ΒΥΠ 
Tμήμα Μηχανοργάνωσης, Έρευνας & Ανάπτυξης 

Γαβρίλης Δημήτριος ΒΥΠ 
Tμήμα Μηχανοργάνωσης, Έρευνας & Ανάπτυξης 

Παπαδάτου Φιόρη ΒΥΠ  
Τμήμα Πληροφόρησης & Εκπαίδευσης / 
Υποστήριξης Χρηστών 

Τσάκωνας, Γιάννης 
 

ΒΥΠ  
Τμήμα Πληροφόρησης & Εκπαίδευσης / 
Υποστήριξης Χρηστών 
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Καθήκοντα εργασίας 

- ο συντονισμός της δράσης, 

- ο καθορισμός των απαραίτητων τεχνικών και βιβλιοθηκονομικών προδιαγραφών 
ψηφιοποίησης, επεξεργασίας και διάθεσης και χρήσης του υλικού μέσω του διαδικτύου 
μέσω της παρούσας μελέτης προδιαγραφών, 

- ο καθορισμός των προδιαγραφών του εξοπλισμού της ΒΥΠ (ΕΤΠΑ) αλλά και των 
προδιαγραφών του ελάχιστου απαιτούμενου εξοπλισμού ψηφιοποίησης του ΕΛΙΑ, 

- η επίβλεψη της καταλογογράφησης του υλικού, 

- η ανάπτυξη και λειτουργία της βάσης δεδομένων του ψηφιακού υλικού και της 
διαδικτυακής εφαρμογής για την διάθεση του υλικού αυτού μέσω του διαδικτύου, 

- η παραγωγή για αρχειακούς λόγους οπτικών δίσκων (CD-ROMs) που θα περιέχουν το 
υλικό σε ψηφιακή μορφή, και 

- η επιλογή, ο συντονισμός, ο καταμερισμός εργασιών και η επίβλεψη της πορείας 
εργασίας της ομάδας των μεταπτυχιακών φοιτητών της ΒΥΠ [ΜΦΑ.] 

Ομάδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Γασπαράτου Ζαχαρένια Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ 

Κατωπόδη Δήμητρα Πτυχιούχος Νεοελληνικής Φιλολογίας 

Παπαθέου Ελένη Πτυχιούχος Νεοελληνικής Φιλολογίας 

Παπαπαναγιώτου Αθανασία Πτυχιούχος Νεοελληνικής Φιλολογίας 

Καθήκοντα εργασίας 

- η καταγραφή των τίτλων και των περιεχομένων [έτη, τόμοι, τεύχη, τεκμήρια (άρθρα)] 
της συλλογής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών και αν χρειαστεί και του ΕΛΙΑ, 

- η εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
καταλογογράφησης που ορίζονται από την παρούσα μελέτη προδιαγραφών, και 

- η ψηφιοποίηση των τεκμηρίων της συλλογής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ψηφιοποίησης που ορίζονται από την παρούσα μελέτη 
προδιαγραφών, 

- η σύνταξη επιστημονικών κειμένων και ο σχολιασμός των τεκμηρίων 

Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο 

Χαριτάτος Μάνος  

Καθήκοντα εργασίας 

- Καταγραφή υλικού προς ψηφιοποίηση 

- Ψηφιοποίηση του περιεχομένου των επιλεγμένων τίτλων σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές Ψηφιοποίησης που θα οριστούν από την ΒΥΠ 

- Διάθεση του ψηφιακού υλικού στην ΒΥΠ για την εισαγωγή του στο σχετικό σύστημα και 
την διάθεσή του ελεύθερα στο κοινό μέσω του διαδικτύου. 

 

 

13 Παρουσίαση συλλογής (αρχική φάση)  
Με την είσοδό μας στο πρόγραμμα ψηφιοποίησης Κοσμόπολις δίνεται η δυνατότητα 

πλοήγησης σε τέσσερις διαφορετικές διευθύνσεις, ξεκινώντας από την αρχική σελίδα. Σε αυτή 
θα συναντήσουμε ένα εισαγωγικό κείμενο σχετικά με τη συλλογή Κοσμόπολις, καθώς και μία 
πλήρη λίστα όλων των τίτλων που θα αποτελέσουν το περιεχόμενό της όταν θα έχει πλέον 
ολοκληρωθεί το έργο. 
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Σχήμα 13.1: Αρχική σελίδα της συλλογής 

Στη δεύτερη σελίδα «Τίτλοι Α-Ω» δίνεται η δυνατότητα σάρωσης ανά τίτλο. Σε αυτή τη 
σελίδα εμφανίζεται μία λίστα με τους τίτλους που έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί και είναι διαθέσιμοι. 
Κάθε επιλογή οδηγεί σε ένα καινούργιο, χαμηλότερο επίπεδο μέχρι το τελευταίο επίπεδο που 
είναι το πλήρες κείμενο του άρθρου που έχει επιλεγεί.  

 

 
 

Σχήμα 13.2: Πρώτο επίπεδο σάρωσης ανά τίτλο περιοδικού 

 
Σχήμα 13.3 Τρίτο επίπεδο σάρωσης περιεχομένων τεύχους περιοδικού 

Στη σελίδα «Αναζήτηση» τέλος δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης των τεκμηρίων με 
όρους – λέξεις κλειδιά. Οι όροι αυτοί, μπορούν να αναζητηθούν στα πεδία Τίτλοι, Συγγραφείς 
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ή Μεταφραστές, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Μία δεύτερη επιλογή είναι σε 
περίπτωση παραπάνω του ενός όρου η εύρεση όλων ή μερικών εξ’ αυτών. Με την 
παραμετροποίηση του προγράμματος καταφέραμε να ξεπεράσουμε προβλήματα ευαίσθητης 
αναζήτησης, όπως π.χ. αναζήτηση μόνο με κεφαλαία ή με μικρά, τονούμενα ή άτονα κ.λ.π. 

Σε περίπτωση που η αναζήτηση έχει αποτελέσματα, αυτά θα εμφανιστούν κάτω από το 
πεδίο αναζήτησης συνοδευμένες από μία σύντομη βιβλιογραφική αναφορά. Κάθε αποτέλεσμα 
αποτελεί και ένα σύνδεσμο που οδηγεί στο πλήρες κείμενο του άρθρου. Αφού εντοπιστεί το 
τεκμήριο ακολουθείται η ίδια διαδικασία για την πρόσβαση στην τελική πληροφορία. 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο προσπέλασης του τεκμηρίου (Ευρετήριο ή αναζήτηση) η 
πλήρης βιβλιογραφική εγγραφή και το πλήρες κείμενο του τεκμηρίου, εμφανίζονται στην 
οθόνη με τον ίδιο σχεδόν τρόπο.  

 
Σχήμα 13.4: Προβολή τεκμηρίου 

Η οθόνη χωρίζεται σε τρία τμήματα:  

1. Στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η πλήρης βιβλιογραφική εγγραφή του τεκμηρίου, 
καθώς και μια νέα γραμμή επιλογών :  

- Υψηλότερο επίπεδο/Επιστροφή στα αποτελέσματα: για την επιστροφή στο 
υψηλότερο επίπεδο ανάλογα με τον τρόπο προσπέλασης του τεκμηρίου:  

o από το Ευρετήριο Τίτλων: επιστροφή στα περιεχόμενα του συγκεκριμένου 
τεύχους που ανήκει το τεκμήριο.  

o από την Αναζήτηση : επιστροφή στην λίστα αποτελεσμάτων της 
συγκεκριμένης τελευταίας αναζήτησης. 

- Μεγέθυνση: με την επιλογή αυτή η επιλεγμένη σελίδα (εικόνα) του τεκμηρίου 
εμφανίζεται σε μεγέθυνση σε νέο παράθυρο. 

- PDF αρχείο: η επιλογή αυτή χρησιμεύει για την εμφάνιση του πλήρους κειμένου του 
τεκμηρίου (όλες οι σελίδες) σε μορφή PDF. Το αρχείο εμφανίζεται στην οθόνη με την 
χρήση του προγράμματος Acrobat Reader. Η επιλογή αυτή είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη 
όταν θέλετε να δείτε, να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας όλες 
τις σελίδες του τεκμηρίου. 
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2. Στο κάτω αριστερά τμήμα της οθόνης εμφανίζονται εικονίδια των σελίδων του τεκμηρίου σε 
σμίκρυνση με τους αντίστοιχους αριθμούς σελίδων, καθώς και βέλη πλοήγησης μέσα στις 
σελίδες του τεκμηρίου (Προηγούμενη - Επόμενη).  

3. Τέλος στο κάτω δεξιό τμήμα της οθόνης εμφανίζεται η ψηφιακή εικόνα της επιλεγμένης 
σελίδας του τεκμηρίου σε ικανή ανάλυση και μέγεθος ώστε να διευκολύνεται η ανάγνωσή του 
στην οθόνη.  

Πρέπει να επισημάνουμε ότι βασικός γνώμονας του σχεδιασμού της ψηφιακής 
συλλογής Κοσμόπολις, ήταν η ευκολία στη χρήση της. Θέλαμε να δημιουργήσουμε μία 
ψηφιακή συλλογή που θα είναι όσο το δυνατό πιο φιλική στο χρήστη, ανεξάρτητα με το βαθμό 
εξοικείωσής του με τις νέες τεχνολογίες, τόσο σε επίπεδο επιλογών αναζήτησης όσο και σε 
επίπεδο πρόσβασης στη τελική πληροφορία. 

 

14 Διάχυση αποτελεσμάτων - Μοντέλο αξιολόγησης 
14.1 Γενικά 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.2 δύο από τους βασικούς στόχους της 
δημιουργίας της ψηφιακής συλλογής Κοσμόπολις είναι: 

- η διάσωση και διατήρηση του ιστορικού υλικού που αποτελεί και το περιεχόμενο της 
συλλογής, 

- και η διάθεση και χρήση του σπάνιου αυτού υλικού στο οποίο η πρόσβαση ήταν 
αρκετά δύσκολη ως αδύνατη μέχρι τώρα στην φυσική του κατάσταση 

Το Κοσμόπολις ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των ψηφιακών συλλογών που στην 
θεωρία έχει στόχο την υποστήριξη πολλαπλών δραστηριοτήτων στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της έρευνας και του πολιτισμού. Στην πράξη όμως ελάχιστα μπορούμε να 
κατανοήσουμε και να προσδιορίσουμε καθαρά την επίδραση, άμεση και έμμεση, καθώς και 
την αποτελεσματικότητα μιας ψηφιακής συλλογής σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες. Ως 
εκ τούτου μια συλλογή σαν το Κοσμόπολις πρέπει να θεωρηθεί και να αξιολογηθεί ως ένα 
σύστημα και υπηρεσία και να προσδιοριστεί πόσο χρήσιμη και χρηστική είναι για τους 
χρήστες, ποια είναι η αξία, η σημασία και η επίδραση σε μια σειρά παραγόντων, ποιο είναι το 
πραγματικό κόστος των απαραίτητων διαδικασιών δημιουργίας και συντήρησης και τελικά αν 
επιτυγχάνεται μια ικανοποιητική σχέση κόστους – οφέλους. 

Η προσέγγιση αυτή απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαδικασιών, ουσιαστικά ένα 
πλαίσιο μέσα από το οποίο θα προσδιορίζονται τόσο οι στόχοι όσο και τα στοιχεία 
αξιολόγησης. 

 

14.2 Ομάδες στόχοι χρηστών  
Βασική συνιστώσα του μοντέλου αξιολόγησης αποτελεί πρώτα από όλα ο 

προσδιορισμός των δυνητικών ομάδων χρηστών (target groups) του Κοσμόπολις. Ο 
προσδιορισμός αυτός εξυπηρετεί αφενός την προώθηση της συλλογής και αφετέρου 
μελλοντικά στην οργανωμένη και συστηματική προσέγγιση των συστηματικών χρηστών της 
συλλογής για την εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων τόσο για την χρήση όσο και για 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κοσμόπολις. 

Ο αρχικός σχεδιασμός του έργου προέβλεπε ανοιχτή και δωρεάν πρόσβαση στο 
πλήρες κείμενο της συλλογής σε όλη την παγκόσμια κοινότητα χωρίς την χρήση κωδικών 
πρόσβασης ή έλεγχο των ΙΡ διευθύνσεων των χρηστών, κατάσταση η οποία και θα ισχύει και 
στην αρχική έκδοση της συλλογής. Παρόλα αυτά σε μια τέτοια κατάσταση η συλλογή 
στοιχείων για τους χρήστες, προφίλ χρηστών και ικανοποίησή τους, θα στηρίζεται σε 
εθελοντική βάση με ότι αρνητικό αυτό συνεπάγεται (μικρή ανταπόκριση, ελλιπή στοιχεία 
κλπ.). Για να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους μελλοντικά προβλήματα στη συνολική 
διαδικασία αξιολόγησης, έχει προβλεφθεί από τώρα η δυνατότητα χρήσης της συλλογής 
ελεύθερα και δωρεάν αλλά με υποχρεωτική χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης για 
κάθε χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης θα πρέπει να εγγραφεί 
(register) σε μια βάση διαχείρισης χρηστών, όπου θα δηλώνει τα στοιχεία του και θα καθορίζει 
τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να υπάρχει η 
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δυνατότητα παρακολούθησης και εξαγωγής σημαντικών στοιχείων για τους χρήστες, 
επικοινωνίας με αυτούς κλπ.. 

Με εξασφαλισμένη την τεχνική ικανότητα του συστήματος να ανταποκριθεί σε μια τέτοια 
περίπτωση, η μετάβαση σε ένα τέτοιο καθεστώς χρήσης αποτελεί αντικείμενο μιας 
«πολιτικής» απόφασης της ΒΥΠ οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον. 

Σε κάθε περίπτωση οι ομάδες στόχοι για το Κοσμόπολις μπορούν να καθοριστούν ως 
εξής: 

- επιστημονικό προσωπικό και σπουδαστές των διαφόρων σχετικών ακαδημαϊκών 
τμημάτων ανά την επικράτεια. Στον πίνακα Ι.1 του Παραρτήματος Ι παρουσιάζονται 
συνοπτικά στοιχεία των ελληνικών ακαδημαϊκών τμημάτων με άμεση ή έμμεση σχέση 
με τις Νεοελληνικές σπουδές και τα μέλη τους προφανώς αποτελούν δυνητικούς 
χρήστες του Κοσμόπολις. 

 

- επιστημονικό προσωπικό και σπουδαστές τμημάτων Ελληνικών Σπουδών σε ξένα 
πανεπιστήμια και διεθνή ινστιτούτα και οργανισμούς. Στον πίνακα Ι.2 του 
Παραρτήματος Ι παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία των τμημάτων, σχολών, 
ινστιτούτων και προγραμμάτων ελληνικών σπουδών επιλεγμένων ξένων 
ακαδημαϊκών τμημάτων των οποίων τα μέλη τους αποτελούν δυνητικούς χρήστες του 
Κοσμόπολις. 

- ερευνητές στους χώρους: 

o της νεοελληνικής φιλολογίας  

o της ιστορίας 

o της αρχειονομίας, της βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης της πληροφόρησης 

o του βιβλίου, της τυπογραφίας και των εκδόσεων 

- εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι πέρα από το καθαρά φιλολογικό και 
λογοτεχνικό ενδιαφέρον και σημασία του περιεχομένου της συλλογής, υπάρχει και έντονο 
επιστημονικό ενδιαφέρον για την συλλογή ως οντότητα και για την παραγωγή νέας ή χρήση 
υφιστάμενης τεχνογνωσίας σε εξειδικευμένα θέματα όπως: 

- την ψηφιοποίηση υλικού και τις μεθόδους αποθήκευσης και προστασίας των 
ψηφιακών τεκμηρίων 

- την ανάπτυξη και παραμετροποίηση της εφαρμογής διαχείρισης της συλλογής 

- τις διαδικασίες υλοποίησης και διαχείρισης του έργου 

Ως εκ τούτου θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε παράλληλους χρήστες ή 
ενδιαφερόμενους για την συλλογή και ομάδες όπως ερευνητικά κέντρα και φορείς σε θέματα 
ψηφιοποίησης και ψηφιακών συλλογών, βιβλιοθήκες, ομάδες εργασίας αντίστοιχων projects 
κλπ. 

 

14.3 Διάχυση αποτελεσμάτων - Προώθηση και διάδοση της συλλογής 
Μετά τον προσδιορισμό των δυνητικών ομάδων χρηστών της συλλογής, το επόμενο 

βήμα συνίσταται στην προσέγγιση των ομάδων αυτών και την ενημέρωσή τους τόσο για το 
έργο και τους σκοπούς της συλλογής όσο και για τις δυνατότητες χρήσης και χρησιμότητας 
του περιεχομένου. 

Η μεθοδολογία προσέγγισης και ενημέρωσης που υιοθετήθηκε περιλαμβάνει ένα 
αριθμό διαφορετικών ενεργειών όπως: 

- Η πιστοποίηση (registration) της συλλογής σε έγκυρα και γνωστά ευρετήρια και 
θεματικές πύλες (subject gateways) σε θέματα ανθρωπιστικών σπουδών γενικότερα 
όπως εμφανίζονται στον πίνακα Ι.3 του Παραρτήματος Ι. 

- Η ενημέρωση με κάθε δυνατό τρόπο (e-mails, fax, ταχυδρομικά) 
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o Ελληνικών και διεθνών και κόμβων πληροφόρησης σε θέματα ελληνικών 
σπουδών, φιλολογίας και λογοτεχνίας (Πίνακας Ι.4 του Παραρτήματος Ι) 

o Φορέων που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με θέματα λογοτεχνίας και 
γραμμάτων, της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας κλπ.. (Πίνακας Ι.5 του 
Παραρτήματος Ι) 

o λογοτεχνικών και φιλολογικών περιοδικών (Πίνακας Ι.6 του Παραρτήματος Ι) 

o εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Ελλάδας και εξωτερικού, όπως παρατίθενται στους 
πίνακες Ι.1 και Ι.2 του Παραρτήματος Ι 

o βιβλιοθηκών 

o ομάδων εργασίας συναφών ερευνητικών projects ψηφιακών βιβλιοθηκών και 
συλλογών (Πίνακας Ι.7 του Παραρτήματος Ι) 

- Ανακοινώσεις στον τύπο και τα ΜΜΕ 

- Ανακοινώσεις και άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά 

- Ανοιχτές εκδηλώσεις προώθησης και ενημέρωσης 

 

14.4 Πλαίσιο αξιολόγησης 
Η στρατηγική αξιολόγησης της συλλογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών συνίσταται 

από ένα πολυσύνθετο πλαίσιο αντικειμενικών στόχων και κριτηρίων παρακολούθησης και 
αξιολόγησης που μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 

- Περιεχόμενο– Μέγεθος συλλογής 

Τα κριτήρια επιλογής των περιοδικών, ο αριθμός των περιοδικών και η πληρότητα και 
το μέγεθος της συλλογής αποτελούν βασικούς και κρίσιμους παράγοντες αποδοχής 
και χρήσης της συλλογής από τους δυνητικούς χρήστες 

- Χρήση συλλογής 

Η χρήση της συλλογής όπως αυτή εκφράζεται με την ένταση και την συχνότητα 
χρήσης (συνολικά και κατά περιοδικό) καθώς και ο τρόπος χρήσης (αναζητήσεις, 
φυλλομέτρηση, προβολή αρχείων κλπ.) αποτελεί το βασικότερο κριτήριο αξιολόγησης 
κάθε συλλογής. 

- Προφίλ χρηστών 

Η εξακρίβωση των χαρακτηριστικών καθώς και των συνηθειών των χρηστών της 
συλλογής μας δίνει χρήσιμα στοιχεία για τις ομάδες χρηστών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της συλλογής τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο 
και υπηρεσιών. 

- Χρηστικότητα & ποιότητα υπηρεσιών – Ικανοποίηση χρηστών 

Πέρα από τα ποσοτικά στοιχεία αξιολόγησης βαρύνουσα σημασία έχουν και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της συλλογής από την οπτική πλευρά των τελικών χρηστών, 
που έχουν να κάνουν με την χρηστικότητα και την αξιοπιστία των επιμέρους 
υπηρεσιών και εργαλείων της συλλογής και την γενικότερη ικανοποίηση και τις 
προσδοκίες των χρηστών. Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με διάφορα ποσοτικά 
στοιχεία προσδιορίζουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της συλλογής και 
συνεπακόλουθα τις δυνατές διορθωτικές και βελτιωτικές κινήσεις της ΒΥΠ. 

- Αξία και επίδραση της συλλογής 

Ένα από τα δυσκολότερα στην μέτρηση και αξιολόγηση σημεία αποτελεί ο 
προσδιορισμός ή η εκτίμηση της αξίας και της επίδρασης της συλλογής συνολικά στο 
έργο και τις δραστηριότητες των τελικών χρηστών όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η 
οικονομική αξία και επίδραση της συλλογής για τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη και 
τους χρήστες, η συμβολή στην διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ. 
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- Προστασία και συντήρηση συλλογής 

Καθώς ένας από τους βασικούς στόχους του έργου είναι και η διατήρηση και 
προστασία του ψηφιακού, πλέον περιεχομένου, είναι σημαντικό να μπορούμε να 
παρακολουθούμε πόσο επιτυχημένες είναι οι προσπάθειες αυτές. 

- Κόστος δημιουργίας και συντήρησης συλλογής – Βιωσιμότητα συλλογής 

Αν και το έργο δημιουργίας της συλλογής χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από το 
πρόγραμμα ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ, εν τούτοις η οικονομική αξιολόγηση και παρακολούθηση 
αποτελεί κρίσιμο σημείο με δεδομένη την θέληση της ΒΥΠ για τον συνεχή 
εμπλουτισμό της συλλογής με ψηφιακό περιεχόμενο. 

 

14.5 Στατιστικά στοιχεία και δείκτες αξιολόγησης – Μέθοδοι μετρήσεων 
και καταγραφής  

 

Για την αξιολόγηση της συλλογής επιλέχθηκαν μια σειρά από στατιστικά στοιχεία των 
οποίων η καταγραφή τους είναι απαραίτητη τόσο για την άμεση αποτίμηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της συλλογής όσο και για τον έμμεσο υπολογισμό των απαραίτητων δεικτών 
αποτίμησης που επιλέχθηκαν. Τα στοιχεία αυτά αφορούν ποσοτικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της χρήσης της συλλογής, των χρηστών της και της λειτουργίας και 
διαχείρισης της συλλογής συνολικά σύμφωνα με το συνολικό πλαίσιο αξιολόγησης που 
περιγράφηκε στην παράγραφο 14.4. Σημειώνεται ότι τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία και 
δείκτες αποτίμησης αφορούν το αρχικό στάδιο λειτουργίας τόσο της συλλογής όσο και του 
μοντέλου αξιολόγησης, με δεδομένα τόσο την έλλειψη στοιχείων όσο και ανεπαρκούς 
δοκιμασίας και ελέγχου των διαφόρων απαραίτητων μηχανισμών συλλογής αυτών. 

Στατιστικά στοιχεία (Dν): 

- D1: Αριθμός τίτλων περιοδικών που περιέχονται στην συλλογή 

- D2: Αριθμός τεκμηρίων (άρθρων) που περιέχονται στην συλλογή συνολικά 

- D3: Αριθμός τεκμηρίων (άρθρων) κατά τίτλος περιοδικού που περιέχονται στην 
συλλογή  

- D4: Αριθμός προσβάσεων (access) στην συλλογή συνολικά σε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα (σε ετήσια βάση) 

- D5: Αριθμός προσβάσεων (access) κατά συγκεκριμένο τίτλο περιοδικού της 
συλλογής σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

- D6: Αριθμός τεκμηρίων (άρθρων) που προσπελάστηκαν (download) συνολικά σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

- D7: Αριθμός τεκμηρίων (άρθρων) κατά τίτλο περιοδικού που προσπελάστηκαν 
(download) συνολικά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

- D8: Αριθμός τεκμηρίων (άρθρων) της συλλογής συνολικά που προσπελάστηκαν 
(download) σε μορφή αρχείου εικόνας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

- D9: Αριθμός τεκμηρίων (άρθρων) της συλλογής συνολικά που προσπελάστηκαν 
(download) σε μορφή PDF αρχείου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

- D10: Αριθμός αναζητήσεων (searches) τεκμηρίων της συλλογής συνολικά σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

- D11: Αριθμός μοναδικών χρηστών που χρησιμοποιούν την συλλογή σε συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα 

- D12: Αριθμός χρηστών κατά ιδιότητα 

- D13: Αριθμός χρηστών κατά προέλευση (ίδρυμα, οργανισμός κλπ.) 

- D14: Αριθμός χρηστών ενός δείγματος του συνολικού πληθυσμού που είναι 
ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες της συλλογής ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
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- D15: VΑριθμός χρηστών ενός δείγματος του συνολικού πληθυσμού που είναι 
ικανοποιημένοι από ΚΑΘΕ υπηρεσία της συλλογής (κατάλογος, αναζήτηση, 
προβολή, βοήθεια κλπ.) 

- D16: Κόστος απασχολούμενου προσωπικού στην διαχείριση και λειτουργία της 
συλλογής 

- D17: Συνολικό Κόστος Ψηφιοποίησης ανά σελίδα 

- D18: Κόστος προμήθειας/συντήρησης εξοπλισμού 

- D19: Λειτουργικά έξοδα 

 

Δείκτες αποτίμησης (ΡΙν): 

 

- PI1: Αριθμός προσβάσεων (access) στην συλλογή συνολικά μηνιαίως  

D4/12 

- PI2: Αριθμός προσβάσεων (access) κατά συγκεκριμένο τίτλο περιοδικού της 
συλλογής μηνιαίως 

D5/12 

- PI3: Αριθμός τεκμηρίων (άρθρων) που προσπελάστηκαν (download) συνολικά 
μηνιαίως 

D6/12 

- ΡΙ4: Αριθμός τεκμηρίων (άρθρων) κατά τίτλο περιοδικού που προσπελάστηκαν 
(download) μηνιαίως 

D7/12 

- PI5: Ποσοστό (%) του αριθμού των τεκμηρίων (άρθρων) κάθε τίτλου περιοδικού της 
συλλογής που προσπελάστηκαν (download) επί του συνόλου των τεκμηρίων που 
προσπελάστηκαν  

(PI4/PI3)*100 

- PI6: Αριθμός τεκμηρίων (άρθρων) της συλλογής που προσπελάστηκαν (download) 
συνολικά σε μορφή αρχείου εικόνας μηνιαίως 

D8/12 

- PI7: Ποσοστό του αριθμού των τεκμηρίων (άρθρων) της συλλογής που 
προσπελάστηκαν (download) συνολικά σε μορφή αρχείου εικόνας μηνιαίως επί του 
συνόλου των τεκμηρίων που προσπελάστηκαν  

(PI6/PI3)*100 

- ΡΙ8: Αριθμός τεκμηρίων (άρθρων) της συλλογής συνολικά που προσπελάστηκαν 
(download) σε μορφή PDF αρχείου μηνιαίως 

D9/12 

- ΡΙ10: Αριθμός αναζητήσεων (searches) τεκμηρίων της συλλογής συνολικά σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

D10/12 

- ΡΙ11: Ποσοστό του αριθμού των χρηστών ενός δείγματος του συνολικού πληθυσμού 
που είναι ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες της συλλογής ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

(D14/D11)*100 

- ΡΙ12: Ποσοστό του αριθμού των χρηστών ενός δείγματος του συνολικού πληθυσμού 
που είναι ικανοποιημένοι από ΚΑΘΕ υπηρεσία της συλλογής (κατάλογος, αναζήτηση, 
προβολή, βοήθεια κλπ.) 

(D15/D11)*100 
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Για την μέτρηση και αποτύπωση των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων θα 
χρησιμοποιηθούν τα στατιστικά χρήσης των ιστοσελίδων της συλλογής, με τις αναγκαίες 
παραμετροποιήσεις, καθώς και δειγματοληπτικές έρευνες χρηστών. Μελλοντικά και εφόσον 
επιλεγεί η υποχρεωτική «εγγραφή» (registration) των χρηστών στην συλλογή σύμφωνα με 
όσα περιγράφηκαν στην παράγραφο 14.2, τότε πλήθος στοιχείων που αφορούν τους χρήστες 
θα καταγράφεται αυτόματα από το σύστημα (πραγματικός αριθμός χρηστών, προτιμήσεις 
κατά χρήστη κλπ.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Πίνακες ομάδων στόχων χρηστών 

 
Πίνακας Ι.1 

Σχολές, τμήματα, τομείς Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων 

α/α Τίτλος URL 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

1 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας http://rotonda.hist.auth.gr/ 

2 Τμήμα Φιλολογίας http://www.auth.gr/lit/ 

3 Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε http://www.jour.auth.gr 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

4 Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας http://www.he.duth.gr/index.el.php?position=school&file=index 

5 Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας  http://www.helit.duth.gr/ 

Eθνικό και Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών  

6 Τμήμα Φιλολογίας - Τομέας 
Βυζαντινής Φιλολογίας και 
Λαογραφίας 

 

7 Τμήμα Φιλολογίας - Τομέας 
Νεοελληνικής Φιλολογίας 

 

8 Τμήμα Φιλολογίας - Τομέας 
Γλωσσολογίας 

 

9 Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας - 
Τομέας Ιστορίας 

http://history.arch.uoa.gr/ 

10 Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας - 
Τομέας Αρχαιολογίας & Ιστορίας της 
Τέχνης 

http://archaeology.arch.uoa.gr/ 

11 Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας 

http://www.ppp.uoa.gr/ 

12 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης - Τομέας 
Ανθρωπιστικών Σπουδών 

http://www.uoa.gr/ptde 

13 Τμήμα Επικοινωνίας & Μέσως 
Μαζικής Ενημέρωσης 

http://www.media.uoa.gr/ 

14 Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και 
Θεωρίας της Επιστήμης.  

http://www.phs.uoa.gr/ 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

15 Τμήμα Ιστορίας http://www.ionio.gr/history/index.html 

16 Τμήμα Αρχειονομίας και 
Βιβλιοθηκονομίας 

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

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

17 Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας και http://www.ha.uth.gr/gr/ 
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Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

18 Τμήμα Φιλολογίας http://www.uoi.gr/schools/human/philology/ 

19 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας http://www.uoi.gr/schools/human/hist_arch/hist_arch.html 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

20 Τμήμα Φιλολογίας http://www.philology.uoc.gr/gr.htm 

21 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας http://www.history-archaeology.uoc.gr/ 

22 Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών 
Σπουδών 

http://www.fks.uoc.gr/greek/index.htm 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 

23 Τμήμα Βυζαντινών και 
Νεοελληνικών Σπουδών 

http://www.ucy.ac.cy/bneG/ 

24 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας http://www.ucy.ac.cy/isaG/ 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

25 Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας  

 

 
Πίνακας Ι.2 

Επιλεγμένα Τμήματα και Προγράμματα Νεοελληνικών σπουδών σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού 

α/α Τίτλος URL 

1 Columbia University - Program in Hellenic 
Studies 

http://www.columbia.edu/cu/classics/hellenic/ 

2 Freie Universitat Berlin Neograzistik http://www.fu-berlin.de/byzneogr/ 

3 Göteborg University - Modern Greek http://www.hum.gu.se/~klawww/MGhome.html 

4 King's College London - Byzantine and 
Modern Greek Studies Department 

http://www.kcl.ac.uk/kis/schools/hums/byzmodgreek/top.html 

5 Loyola Marymount University - The Basil P. 
Caloyeras Center for Modern Greek Studies

http://bellarmine.lmu.edu/moderngreek/ 

6 Ludwigs-Maximilians-Universität München - 
Institut für Byzantinistik, Byzantinische 
Kunstgeschichte und Neogräzistik  

http://www.fak12.uni-muenchen.de/byz/index.htm 

7 New York University Hellenic Studies http://www.nyu.edu/pages/onassis/index.html 

8 Oxford University - Sub-Faculty of Byzantine 
and Modern Greek 

http://www.mod-langs.ox.ac.uk/greek/index.html 

9 Princeton University - Program in Hellenic 
Studies 

http://www.princeton.edu/~hellenic/ 

10 Rutgers, the State University of New Jersey 
- Modern Greek Studies Program  

http://www.rci.rutgers.edu/~modgreek/ 

11 San Francisco State University - Center for 
Modern Greek Studies - The Nikos 
Kazantzakis Chair 

http://www.sfsu.edu/~modgreek/ 

12 Universidad de Zaragoza - Seccion De 
Griego Moderno  

http://www.unizar.es/idiomas/Griego/ 
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13 Universität Leipzig - Institut für Klassische 
Philologie - Abteilung für Byzantinische und 
Neugriechische Philologie 

http://www.uni-leipzig.de/~neograez/ 

14 Universitat Wien - Institut fur Byzantinistik 
und Neograzistik 

http://www.univie.ac.at/byzneo/ 

15 Universite de Geneve - Langue et Litterature 
Greques Modernes 

http://www.unige.ch/lettres/or/plandetu/plgrecmo.html 

16 Universite de Poitiers - Département 
d'Etudes Grecques 

Département d'Etudes Grecqueshttp://wwwlettres.univ-
poitiers.fr/formations/DUgrecques.html 

17 Universite Marc Bloch - Strasbourg - Etudes 
Neo-hellniques 

http://www-umb.u-
strasbg.fr/indexpagec2.php?Id=002004001002009012&cadre=
c1 

18 Universite Paris Sorbonne - Paris IV  http://www.paris4.sorbonne.fr/fr/article.php3?id_article=93&var
_recherche=grec 

19 University of Cambridge - Department of 
Other Languages, Modern Greek section 

http://www.mml.cam.ac.uk/greek/ 

20 University of Houston - Modern Greek 
Program 

http://www.hfac.uh.edu/mcl/ 

21 University of Illinois at Chicago - Department 
of Classics & Mediterranean Studies 

http://www.uic.edu/las/clas/ 

22 University of Maryland Department of 
Classics 

http://www.classics.umd.edu/ 

23 University of Michigan - C. P. Cavafy 
Professorship in Modern Greek Studies 

http://www.lsa.umich.edu/modgreek/ 

24 University of Missuri - St. Louis - Hellenic 
Government-Karakas Foundation 
Professorship in Greek Studies  

http://www.greekstudies.org/ 

25 University of New Hampshire - Greek 
Studies 

http://www.unh.edu/ur-grek.html 

26 University of Reading - Center of Hellenic 
Studies 

http://www.rdg.ac.uk/CHS/ 

27 University of South Florida - Interdisciplinary 
Center for Hellenic Studies 

http://www.cas.usf.edu/ICHS/ 

28 University of Sydney - Department of 
Modern Greek 

http://www.arts.usyd.edu.au/departs/moderngreek// 

29 Wayne State University - Department of 
Classics, Greek, and Latin 

http://www.cla.wayne.edu/CGL/CGLHome.html 

30 Yale University - Hellenic Studies Program http://www.yale.edu/ycias/hsp/owl.html 

31 Harvard University - Center for Hellenic 
Studies 

http://www.chs.harvard.edu/ 

 

 
Πίνακας Ι.3 

Επιλεγμένα Ευρετήρια και θεματικές πύλες σε θέματα ανθρωπιστικών σπουδών  

α/α Τίτλος URL 

1 Academic Info http://www.academicinfo.net/ 

2 BUBL Link - Humanities http://bubl.ac.uk/link/hum.html 

3 Google http://www.google.com/ 

4 Humbul Humanities Hub  http://www.humbul.ac.uk/ 
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5 INFOMINE http://infomine.ucr.edu/cgi-bin/search?liberal 

6 Internet Public Library http://www.ipl.org/ 

7 OAIster http://www.oaister.org/o/oaister/ 

8 The Virtual Library: Humanities http://vlib.org/Humanities.html 

9 yahoo http://www.yahoo.com/ 

 

 

Πίνακας Ι.4 

Επιλεγμένοι κόμβοι πληροφόρησης σε θέματα ελληνικών σπουδών, φιλολογίας και λογοτεχνίας 

α/α Τίτλος URL 

1 AΒnet Ο κόμβος της Ελληνικής Γλώσσας http://abnet.agrino.org/index.htm 

2 Diaspora http://diaspora-net.org/ 

3 Elpenor's Home of the Greek Word http://www.ellopos.net/elpenor/default.asp 

4 eλόγος - Ελευθερουδάκης http://www.elogos.gr/default.htm 

5 HEAL-Link http://www.heal-link.gr 

6 HELLAS_List http://www.greece.org/hellas/ 

7 Hellenic Electronic Center http://www.greece.org/ 

8 Hellenic Resources Network http://www.hri.org/ 

9 logotexnia.net http://www.logotexnia.net/ 

10 Pagina Philologiae http://www.philology.gr/index.html 

11 Perseus Digital Library http://www.perseus.tufts.edu/ 

12 Teach.gr  http://www.teach.gr/ 

13 UNESCO/IFLA Directory of Digitized 
Collections 

http://www.unesco.org/webworld/digicol/ 

14 Έδρα εκπαίδευσης http://www.edra.ipet.gr/ 

15 Λόγιος Ερμής http://logiosermis.phl.uoc.gr/ 

16 Σύγχρονη Ελληνική Ποίηση  http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/poetry.html 

 

 
Πίνακας Ι.5 

Φορείς σχετικοί με τα Ελληνικά γράμματα και τον πολιτισμό  

α/α Τίτλος URL 

1 American School of Classical Studies at 
Athens 

http://www.ascsa.edu.gr/ 

2 British School of Athens http://www.bsa.gla.ac.uk/index.html 

3 Ecole Francaise d'Athenes http://www.efa.gr/ 

4 Hellenic Studies Forum  http://avoca.vicnet.net.au/~hsfau/aims.html 

5 International Council on Archives http://www.ica.org/ 

6 Irish Institute of Hellenic Studies at Athens http://www.ucc.ie/iihsa/ 

7 Istituto Ellenico di Studi Bizantini e 
Postbizantini di Venezia 

http://www.istitutoellenico.org/ 

8 Modern Greek Studies Association  http://www.hnet.uci.edu/classics/MGSA/index.html 

9 National Center for Hellenic Studies and http://www.latrobe.edu.au/nhc/ 
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Research - Australia 

10 Society for the Promotion of Hellenic Studies http://www.sas.ac.uk/icls/Hellenic/ 

11 Ακαδημία Αθηνών http://www.academyofathens.gr/index.htm 

12 Ακαδημία Αθηνών / Κέντρο Ερεύνης της 
Ιστορίας του Νεότερου Πολιτισμού 

http://www.academyofathens.gr/page05_5.html 

13 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών http://www.eie.gr/ 

14 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών 
Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος 

http://www.venizelos-foundation.gr/ 

15 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης http://www.ekt.gr/ 

16 Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία http://www.eae.org.gr/ 

17 Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητας Αγίου 
Γεωργίου Βιέννης 

http://www.agiosgeorgios.at/ 

18 Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού http://www.hfc.gr/ 

19 Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Βερολίνου  http://www.griechische-kultur.de/ 

20 Ένωση Ελλήνων Συγγραφέων Αυστραλίας http://home.vicnet.net.au/~hwaa/ 

21 Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων http://www.edia.gr/index2.htm 

22 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών http://www.eens.org/start.asp 

23 Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη http://www.idrimaurani.gr/ 

24 Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη http://ins.phil.auth.gr/ 

25 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού http://www.fhw.gr/ 

26 Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη http://www.lrf.gr/ 

27 Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος 

http://www.nbg.gr/social.asp?P_ID=546 

28 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας http://www.greeklanguage.gr/ 

29 Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης http://www.onassis.gr/ 

30 Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος 

http://www.nbg.gr/social.asp?P_ID=545 

31 Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως 

http://www.patriarchate.org/ 

32 Οργανισμός για την Διεθνοποίηση της 
Ελληνικής Γλώσσας 

http://www.odeg.gr/index.htm 

33 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο http://www.pi-schools.gr/ 

34 Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού http://www.snhell.gr/ 

35 Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός http://www.lsparnas.gr/default.htm 

 

 
Πίνακας Ι.6 

Διεθνή και Ελληνικά λογοτεχνικά και φιλολογικά περιοδικά 

α/α Τίτλος URL/Διευθύνσεις 

1 Journal of Modern Greek Studies http://www.press.jhu.edu/journals/journal_of_modern_greek
_studies/ 

2 Γλώσσα Σόλωνος 77, Αθήνα, 10679, Τηλέφωνο: 210-3636007  

3 Γράμματα και Τέχνες Σπ. Τρικούπη 3-5, Αθήνα, 106 83, Τηλέφωνα: 210-3805520, 
210-3822732  

4 διαβάζω http://www.translatio.gr/diavazo_gr.html 
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5 Διαπολιτισμός http://www.diapolitismos.gr/ 

6 Εντευκτήριο http://www.translatio.gr/entefktirio_gr.html 

7 Η λέξη Διον. Αιγινήτου 46, 115 28, Αθήνα, Τηλ.: 210-7222855 

8 Θέματα Λογοτεχνίας http://www.govostis.gr/themata/index.htm 

9 ίαμβος Αριστείδου 10-12, 10559, Αθήνα,Τηλ: 2105058455 Fax: 
2105054674, 2105015550  

10 Ίνδικτος http://www.indiktos.gr/html/periodiko.htm 

11 Ίστρος http://www.flytoistros.com 

12 Κ: Περιοδικό κριτικής λογοτεχνίας και τεχνών Σόλωνος 133, 10677 Αθήνα,Τηλ: 210-3805520, 210-
3822732  

13 Νέα Εστία http://www.hestia.gr/estia_neaestia.asp 

14 Ο παρατηρητής Αλ Σταύρου 15, 546 44, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-938427, 
2310-927685 Fax: 2310-935922  

15 Παλίμψηστον Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου 712 02 Ηράκλειο, Τηλ.: 2810-
399237 Fax: 2810-399235  

16 Πανδώρα Μακεδονίας 26, 15669, Παπάγου, τηλ.: 210-6533023, e-
mail: g_romanos@yahoo.com 

17 Πόρφυρας Σπ. Βασιλείου 48α, τηλ.: 26610-31923 , 
dimKonidaris@yahoo.gr 

18 Στάχτες - Ο λόγος στο διαδίκτυο http://www.stachtes.com/ 

19 Το Δέντρο Δ. Αιγινήτου 34, Αθήνα 115 28, Τηλ. & fax: 210-7245553  

20 Το Δόντι Αλ. Υψηλάντου 229, 26222 Πάτρα, Τηλ: 2610623669, Φαξ: 
2610 240250 

21 Ύφος Αριστείδου 1, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα, 105 59, Τηλ. & 
fax: 210-3245771  

22 Φιλολογική Π.Ε.Φ., Νεφέλης 16, 118 53, Αθήνα, τηλ.: 210-3465752  

23 Φιλόλογος Προξένου Κορομηλά 51, Θεσσαλονίκη, 546 22, Τηλ - fax: 
2310-226603 και 2310-995092, filologos1962@yahoo.gr 

 

 
Πίνακας Ι.7 

Επιλεγμένες πρωτοβουλίες, έργα και ερευνητικοί φορείς σε θέματα ψηφιακών συλλογών 

α/α Τίτλος URL 

1 Canadian Initiative on Digital Libraries (CIDL) http://www.collectionscanada.ca/cidl/ 

2 Center for Electronic Texts in the Humanities - 
Rutgers University Libraries 

http://www.ceth.rutgers.edu/ 

3 Current Cites http://sunsite3.berkeley.edu/CurrentCites/ 

4 DELOS Network of Excellence on Digital 
Libraries 

http://www.delos.info/ 

5 Digital Libraries Research at Cornell http://www.infosci.cornell.edu/dl/ 

6 DLI2 - Digital Libraries Initiative Phase 2 http://www.dli2.nsf.gov/ 

7 Dlib Magazine http://www.dlib.org/ 

8 Library Digital Initiative - Harvard University 
Library 

http://hul.harvard.edu/ldi/ 

9 MINERVA - Ministerial Network for Valorising 
Activities in Digitization 

http://www.minervaeurope.org/ 
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10 New Zealand Digital Library http://www.sadl.uleth.ca/nz/cgi-bin/library 

11 OCLC Research http://www.oclc.org/research/ 

12 Open Archives Initiative http://www.openarchives.org/ 

13 Stanford Digital Library Technologies Project  http://www-diglib.stanford.edu/ 

14 TASI - Technical Advisory Service for Images http://www.tasi.ac.uk/ 

15 Ελληνομνήμων http://195.134.75.8/ 

 

16 Επιτροπή για την Ψηφιοποίηση του Ελληνικού 
Πολιτιστικού Αποθέματος – ΕΨΕΠΑ 

http://www.hdpweb.org/ 

17 Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων 
Υψηλών Επιδόσεων - Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & 
Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών 

http://www.hpclab.ceid.upatras.gr 
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