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Περίληψη 
 
Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης περιγράφεται η αρχιτεκτονική του Συστήµατος 
Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΣΨΒ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών (ΕΚΠΑ), που αναπτύσσεται από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών (ΥΚΒ). 
Οι ψηφιακές συλλογές του ΕΚΠΑ παρουσιάζουν ιδιαίτερο πολιτιστικό και επιστηµονικό 
ενδιαφέρον και χαρακτηρίζονται από µεγάλη ετερογένεια. Αποτελούνται από 
διαφορετικού τύπου υλικό (έντυπα και χειρόγραφα έγγραφα, πάπυροι, εικόνες και 
φωτογραφίες, ηχητικά ντοκουµέντα, βίντεο, µουσειακά αντικείµενα καθώς και 
διαφόρων ειδών χειροτεχνήµατα) το οποίο είναι είτε αµιγώς ψηφιακό είτε 
ψηφιοποιηµένο. Ταυτόχρονα, είναι επιθυµητό η πρόσβαση και πλοήγηση στο 
περιεχόµενο των συλλογών να γίνεται µε εύκολο και προσιτό τρόπο εξυπηρετώντας 
αποτελεσµατικά τους διαφορετικούς στόχους κάθε κατηγορίας χρηστών. Για λόγους 
διαλειτουργικότητας, ολοκλήρωσης και αποδοτικότερης διαχείρισης των ψηφιακών 
συλλογών αποφασίστηκε να υλοποιηθεί ένα κεντρικό σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 
στο οποίο αποθηκεύονται όλες οι συλλογές. Η διαχείριση τους πραγµατοποιείται 
κεντρικά, µε ενιαίο τρόπο, διατηρώντας όµως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 
Αρχικά παρουσιάζονται οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των ψηφιακών συλλογών, 
οι οποίες θεωρήθηκαν σηµαντικότερες σύµφωνα µε τις ανάγκες του ΕΚΠΑ. Με βάση 
αυτές τις προδιαγραφές, επελέγησαν τρία σύγχρονα ΣΨΒ, ευρέως διαδεδοµένα και 
διαθέσιµα υπό καθεστώς ανοιχτού κώδικα: το DSpace, το Fedora και το Greenstone. 
Μέσα από την αξιολόγηση των συστηµάτων αυτών προέκυψε η ανάγκη της περαιτέρω 
µελέτης του DSpace και του Fedora, καθώς κάλυπταν σε σχέση µε το Greenstone τις 
σηµαντικότερες απαιτήσεις των ψηφιακών συλλογών του ΕΚΠΑ. Η περαιτέρω 
σύγκριση των δύο συστηµάτων βασίστηκε στη συλλογή Λαογραφίας, µία από τις 
απαιτητικότερες συλλογές του ΕΚΠΑ, που παρουσιάζει ιδιαίτερα σύνθετη δοµή και 
ετερογένεια. Συγκεκριµένα, µελετήθηκε σε πιλοτικό επίπεδο η πληρότητα στην κάλυψη 
των ιδιαίτερων αναγκών της συλλογής Λαογραφίας από τα δύο συστήµατα και το 
κόστος υλοποίησης που απαιτείται από το καθένα. Η µελέτη, σε συνδυασµό µε τις 
γενικότερες απαιτήσεις και προδιαγραφές για το ΣΨΒ του ΕΚΠΑ, κατέληξε στην 
επιλογή του Fedora, λόγω της ευελιξίας και τις επεκτασιµότητας που το χαρακτηρίζουν. 
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Η παρούσα εισήγηση ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του υπό 
ανάπτυξη συστήµατος, επεκτείνοντας τη βασική λειτουργικότητα του Fedora. 
 
Λέξεις κλειδιά: Αρχιτεκτονική συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης, διαχείριση 
ετερογενών συλλογών, Fedora, DSpace. 
 

Abstract  
 
This paper presents the architecture of the Digital Library System (DLS) of the 
University of Athens (UοA), developed by Libraries Computer Center (LCC). UoA 
digital collections exhibit exceptional cultural and scientific interest, and are 
characterized as highly heterogeneous. They comprise of different types of material 
(printed documents, manuscripts, scrolls, pictures, photographs, audio tracks, videos, 
museum pieces, as well as various artifacts) which are either born digital or digitized. 
At the same time, it is desirable to access and browse through the content of the 
digital collections in such a manner, to cater efficiently for the demands of different 
user groups. To sustain interoperability, integration and efficient administration of the 
digital collections, it was decided to implement an integrated DLS to support all the 
collections. Collection management is performed in a uniform manner, while at the 
same time their individual characteristics are fully supported. 
Most important specifications and requirements for all the collections are presented. 
Based on these specifications, three DLSs were chosen that are contemporary, well 
known, and distributed under an Open Source License: DSpace, Fedora, and 
Greenstone. The evaluation of these systems, led us to further investigate DSpace and 
Fedora since they provided a more complete coverage of the requirements of UOA’s 
digital collections than Greenstone. This thorough comparison was based on the 
Folklore Collection, one of the most demanding of collections in terms of complexity 
of structure and variety of form. A pilot study was carried out regarding coverage of 
the collection’s special requirements and cost of implementation for each of the two 
systems. The aforementioned study in combination with the general requirements and 
specifications of UOA’s DLS, pointed out to choose Fedora over the “competition” 
mainly due to its advanced flexibility and expandability. The paper concludes with the 
presentation of the architecture of the DSL under development which extends 
Fedora’s basic functionality.  
 
Keywords: Digital library architecture, heterogeneous collection management, 
Fedora, DSpace. 
 

Εισαγωγή 
 
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ξεκίνησε ένα 
πρόγραµµα ανάπτυξης Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για την υποδοχή εννέα διαφορετικών 
συλλογών µε σκοπό την βελτίωση και τον εµπλουτισµό των εκπαιδευτικών του 
υπηρεσιών. Οι συλλογές αυτές χαρακτηρίζονται από µεγάλη ετερογένεια και 
περιλαµβάνουν ποικίλο υλικό, όπως κείµενα, παπύρους, φωτογραφίες, κοσµήµατα, 
έργα λαογραφικής παράδοσης, πετρώµατα, ακουστικό υλικό, αρχειακό υλικό κ.α. Το 
επιστηµονικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν είναι αρκετά µεγάλο, 
ώστε να υπαγορεύει τη διατήρηση τους και την προβολή του περιεχοµένου αυτών στο 
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κοινό µέσω του διαδικτύου. Οι συλλογές που θα ψηφιοποιηθούν προέρχονται από 
διαφορετικά τµήµατα του Πανεπιστηµίου (Κλασσικής Φιλολογίας, Γεωλογίας, 
Θεατρικών Σπουδών κ.α.) γεγονός που από τη µία εξηγεί την ποικιλία και 
ετερογένεια του υλικού και από την άλλη καθιστά ιδιαίτερα απαιτητική τη διαδικασία 
της ψηφιοποίησης και της περιγραφής του.  
Το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών (ΥΚΒ) του ΕΚΠΑ έχει σχεδιάσει και 
αναπτύσσει ένα ενιαίο Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΣΨΒ), για να υποστηρίξει 
όλες τις ψηφιακές συλλογές του Πανεπιστηµίου Αθηνών, κυρίως για λόγους 
διαλειτουργικότητας, ολοκλήρωσης και αποδοτικότερης διαχείρισης τους. Το 
σύστηµα έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του υλικού και τις προδιαγραφές 
που τέθηκαν ώστε η πρόσβαση και η πλοήγηση στο περιεχόµενο των συλλογών να 
γίνεται µε εύκολο και προσιτό τρόπο για κάθε ενδιαφερόµενο, εξυπηρετώντας 
αποτελεσµατικά τους διαφορετικούς στόχους κάθε κατηγορίας χρηστών. 
Στόχος της εισήγησης αυτής είναι να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική του ΣΨΒ και να 
τεκµηριώσει τις σηµαντικές επιλογές που έγιναν κατά το σχεδιασµό του. Αρχικά 
παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των συλλογών του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών και δίνεται ιδιαίτερη βάση στα χαρακτηριστικά της Συλλογής Λαογραφίας, η 
οποία είναι µία από τις πιο απαιτητικές συλλογές του ΕΚΠΑ. Ακολουθεί η αναφορά 
των προδιαγραφών του ΣΨΒ του Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπως αυτές καθορίστηκαν 
από το ΥΚΒ, µε κύρια βάση τη συλλογή της Λαογραφίας. Στη συνέχεια, γίνεται µια 
σύντοµη παρουσίαση των τριών συστηµάτων Ψηφιακής βιβλιοθήκης που 
επιλέχθηκαν και συγκρίθηκαν µε βάση τις προδιαγραφές αυτές και τεκµηριώνεται η 
επιλογή του Fedora για την ανάπτυξη του ΣΨΒ του ΕΚΠΑ. Η εισήγηση 
ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του συστήµατος 
ακολουθούµενης από τα σχετικά συµπεράσµατα. 
 

Χαρακτηριστικά των συλλογών του ΕΚΠΑ 

Γενικά 
 
Σε γενικές γραµµές οι συλλογές που θα ψηφιοποιηθούν και θα υποστηρίζονται από το 
ΣΨΒ χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω σηµεία:  

• Στην πλειοψηφία τους, οι συλλογές δεν έχουν καταγραφεί ούτε και 
καταχωρηθεί σε κάποιο ηλεκτρονικό σύστηµα. Το γεγονός αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα το υλικό να είναι δύσκολα προσιτό από το ευρύ κοινό, εφόσον η 
χρήση αυτού γίνεται µόνο επιτόπου και συνήθως µετά από σχετική άδεια από 
τον υπεύθυνο φορέα της κάθε συλλογής. 

• Οι συλλογές του ΕΚΠΑ χαρακτηρίζονται από ευρεία ανοµοιογένεια και 
µεγάλη ποικιλία υλικού. Όπως ειπώθηκε, πρόκειται για συλλογές που 
αποτελούνται από διάφορα είδη υλικού: έντυπα και χειρόγραφα έγγραφα, 
παπύρους, εικόνες και φωτογραφίες, ηχητικά ντοκουµέντα, βίντεο, µουσειακά 
αντικείµενα, διαφόρων ειδών χειροτεχνήµατα κ.α. Έτσι, το υλικό, σε ότι 
αφορά στην ψηφιακή του µορφή, µπορούµε να πούµε ότι θα είναι είτε αµιγώς 
ψηφιακό (born digital) είτε ψηφιοποιηµένο (digitized). 

• Επίσης, οι περισσότερες συλλογές χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα στη 
δοµή. Η κάθε συλλογή έχει τη δική της εσωτερική δοµή και ιεραρχία, ενώ 
διαµορφώνονται διαφορετικές συσχετίσεις µεταξύ των αντικειµένων της. 
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• Λόγω του ότι οι συλλογές προέρχονται από διαφορετικά τµήµατα του ΕΚΠΑ 
είναι εύλογο να καλύπτουν πολλές κατηγορίες χρηστών µε ξεχωριστά 
ενδιαφέροντα και απαιτήσεις. 

• Τέλος η ξεχωριστή φύση και αξία κάθε πηγής ορίζει κάθε συλλογή να 
διέπεται από διαφορετικές πολιτικές πρόσβασης και χρήσης του περιεχοµένου 
αυτής, που πολλές φορές προκύπτει και από το πλαίσιο του κανονισµού 
λειτουργίας του Τµήµατος στο οποίο ανήκει. 

 
Στη συνέχεια ακολουθεί µια εκτενής παρουσίαση της συλλογής Λαογραφίας, που 
φαίνεται να υπερκαλύπτει σε απαιτήσεις τις υπόλοιπες συλλογές και ουσιαστικά 
χρησιµοποιήθηκες ως πρότυπη συλλογή τόσο στον καθορισµό των προδιαγραφών 
του ΣΨΒ όσο και στο σχεδιασµό του. 
 

Συλλογή Λαογραφίας 

∆οµή και χαρακτηριστικά 
 
Η συλλογή Λαογραφίας αποτελεί πολύτιµη πηγή µελέτης, εξερεύνησης και 
αξιολόγησης της παράδοσης της Ελλάδας, δεδοµένου ότι αποτελείται από ανόθευτα 
και πηγαία εγχώρια εθνοχαρακτηριστικά διαφόρων χωριών και περιοχών της χώρας. 
Η συλλογή απαρτίζεται από ποικίλα είδη υλικού, ενώ το περιεχόµενό της παραµένει 
στην πλειοψηφία του µη καταγεγραµµένο σε κάποιο υπολογιστικό σύστηµα. Το 
γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα η πρόσβαση σε αυτό να γίνεται µόνο µε επιτόπια 
επίσκεψη και έτσι να αποκλείεται ένας µεγάλος αριθµός χρηστών, που θα µπορούσαν 
να βρουν πολύτιµα στοιχεία µελέτης και έρευνας. 
Η συλλογή Λαογραφίας αποτελείται από δύο κύρια µέρη: α) εργασίες φοιτητών που 
έχουν εκπονηθεί ύστερα από επίσκεψη σε διάφορα µέρη της Ελλάδας και β) 
αντικείµενα που εκτίθενται στη βιβλιοθήκη του  Τοµέα Λαογραφίας του Τµήµατος 
Κλασσικής Φιλολογίας. Οι εργασίες αποτελούνται κυρίως από γραπτό κείµενο, το 
οποίο συνήθως συνοδεύεται από χάρτες ή φωτογραφίες της περιοχής που 
επισυνάπτονται καθώς και από µικρά αντικείµενα όπως είδη υφάσµατος, σπόρους κα. 
Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις όπου οι εργασίες συνοδεύονται από κασέτες που 
περιέχουν ηχογραφήσεις και συνεντεύξεις. Αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία που αποτελούν 
µια εργασία θα πρέπει να αντιµετωπιστούν ως ξεχωριστά αντικείµενα τα οποία 
ανήκουν σε συγκεκριµένες υπο-συλλογές. Αυτές είναι: 

• Υπο-συλλογή εργασιών. Η κάθε εργασία αποτελείται από συγκεκριµένα 
κεφάλαια και  υποκεφάλαια και τον πίνακα περιεχοµένων, καθώς και από 
φωτογραφίες και αντικείµενα προερχόµενα από την περιοχή την οποία έχει ως 
θέµα µελέτης. 

• Υπο-συλλογή φωτογραφιών. Αποτελείται από τις φωτογραφίες που 
βρίσκονται στις εργασίες των φοιτητών 

• Υπο-συλλογή ηχητικού υλικού. Αποτελείται από κασέτες µε συνεντεύξεις, 
τραγούδια, µύθους κ.α. τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες των φοιτητών. 

• Υπο-συλλογή αντικειµένων που εκτίθενται στη βιβλιοθήκη. 
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Απαιτήσεις συλλογής 
 
Οι απαιτήσεις που υπαγορεύονται από την ιδιαίτερη φύση και την ετερογένεια του 
υλικού της συλλογής, µε κύριο γνώµονα τη διευκόλυνση του χρήστη της, είναι οι 
παρακάτω: 
Α) Περιγραφή σε επίπεδο συλλογής: Είναι σηµαντικό για το χρήστη της συλλογής να 
διαθέτει τη γενική περιγραφή της συλλογής, ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτηση 
και ανάκτηση πληροφοριών για το περιεχόµενο της (Dempsey 1999). Ο χρήστης µε 
αυτό τον τρόπο µπορεί να δει τι περιέχει η συλλογή, να τη συγκρίνει µε άλλες και να 
αποφασίσει αν ενδιαφέρεται περαιτέρω για τα αντικείµενα αυτής. Η περιγραφή της 
συλλογής θα πρέπει να περιέχει στοιχεία για τα θέµατα που πραγµατεύεται, το 
µέγεθος αυτής, το σκοπό αυτής κα.  
Β) Υποστήριξη υποσυλλογών: Λόγω της µεγάλης ποικιλίας του υλικού και των 
πολύπλοκων συσχετίσεων των πηγών λαογραφίας θα πρέπει να γίνει διαχωρισµός της 
συλλογής σε υπο-συλλογές µε βάση διάφορα κριτήρια. Με αυτό τον τρόπο η 
πλοήγηση στο περιεχόµενο της συλλογής γίνεται πιο εύκολη από το ένα επίπεδο στο 
άλλο και παράλληλα ορίζονται τα στοιχεία που κληρονοµούνται από τη συλλογή στις 
υπο-συλλογές και στα αντικείµενα. 
Γ) Παρουσίαση σύνθετων αντικειµένων: Στην τωρινή κατάσταση ο χρήστης είναι 
υποχρεωµένος να διαβάζει ολόκληρη την εργασία προκειµένου να βρει τις 
πληροφορίες που θέλει. Βασικός στόχος στη σχεδίαση του ΣΨΒ είναι η 
ελαχιστοποίηση αυτού του φαινοµένου, όπου αυτό είναι εφικτό, για τη «ψηφιακή 
µορφή» της συλλογής. ∆εδοµένου ότι η συλλογή θα καταχωρηθεί στο σύστηµα µε τη 
µορφή εικόνων και όχι κειµένου, ο χρήστης δεν θα έχει τη δυνατότητα ελεύθερης 
αναζήτησης κειµένου (free text search). Για το λόγο αυτό, θα πρέπει η παρουσίαση 
κάθε εργασίας / αντικειµένου της συλλογής να εµπλουτιστεί µε όσο το δυνατόν 
περισσότερη πληροφορία για τη δοµή και τα περιεχόµενά της. Κάθε εργασία, 
εποµένως, θεωρείται ένα σύνθετο αντικείµενο αποτελούµενο από διάφορα επιµέρους 
τµήµατα (κεφάλαια, υποκεφάλαια, φωτογραφίες κλπ) τα οποία σχετίζονται µεταξύ 
τους µε κάποιον κανόνα (δοµή ιεραρχείας, σελίδα – φωτογραφία κλπ). Κάθε ένα από 
αυτά τα αντικείµενα θα πρέπει να περιγράφεται και να χαρακτηρίζεται ξεχωριστά µε 
τα κατάλληλα µεταδεδοµένα ώστε ο χρήστης να παραπέµπεται απευθείας σε αυτό 
που ψάχνει. 
∆) Περιγραφή συσχετίσεων: Είναι απαραίτητο να περιγραφούν όλες οι συσχετίσεις 
που πιθανόν υφίστανται ανάµεσα στα αντικείµενα µιας συλλογής αλλά και 
συγκριτικά µε τις υπόλοιπες συλλογές. 
Ε) Υποστήριξη διαφόρων ειδών µεταδεδοµένων: Λόγω της ετερογένειας της 
συλλογής, η περιγραφή του υλικού θα πρέπει να γίνεται βάσει διαφόρων σχηµάτων 
µεταδεδοµένων, ανάλογα µε την κάθε περίπτωση. Για παράδειγµα θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί το Dublin Core (Dublin Core Metadata Initiative 2003) για τη γενική 
περιγραφή των πηγών αλλά και το LOM (IEEE 2002) για την περιγραφή του 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα αυτών. Επίσης, θα µπορεί να γίνει χρήση µεταδεδοµένων 
για την περιγραφή των φωτογραφιών ή των αντικειµένων και για την περιγραφή των 
θεµάτων ή των τεχνικών διαδικασιών ψηφιοποίησης. Είναι σηµαντικό να αποδοθεί 
πλήρως και µε κάθε λεπτοµέρεια το περιεχόµενο των πηγών και οτιδήποτε έχει σχέση 
µε τη διατήρησή τους χωρίς να υπάρξει απώλεια πληροφορίας. 
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Προδιαγραφές του Συστήµατος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ 
 
Με βάση τα χαρακτηριστικά των συλλογών που αναφέρθηκαν παραπάνω και 
χρησιµοποιώντας τη συλλογή Λαογραφίας ως πρότυπο, οριοθετήθηκαν οι απαιτήσεις 
και τέθηκαν οι βασικές προδιαγραφές του ΣΨΒ του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Το ΣΨΒ πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλές ψηφιακές συλλογές, που αποτελούνται 
από διαφορετικές κατηγορίες αντικειµένων, µε ετερογενή και ανοµοιόµορφα 
χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά, το ΣΨΒ πρέπει να παρέχει µια ενιαία διεπαφή προς 
τους τελικούς χρήστες (που είναι η ευρύτερη ακαδηµαϊκή κοινότητα), µέσα από τον 
παγκόσµιο ιστό. Το σύστηµα, εποµένως, πρέπει να είναι παραµετροποιήσιµο σε 
µεγάλο βαθµό για να µπορεί να προσαρµοστεί στις ανάγκες της εκάστοτε συλλογής, 
υπάρχουσας ή µελλοντικής. Βασική απαίτηση είναι να υποστηρίζει ανοικτά πρότυπα 
σε όλους τους τοµείς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του, η δυνατότητα 
αναβάθµισης του από το ΥΚΒ, η µελλοντική µετάπτωση του σε άλλο σύστηµα και η 
συνεργασία του µε άλλες εφαρµογές λογισµικού ή ανάλογα συστήµατα ψηφιακής 
βιβλιοθήκης. 
Πρέπει να υποστηρίζεται οποιοδήποτε πρότυπο µεταδεδοµένων ή επεκτάσεις του, 
καθώς και τοπικά σύνολα µεταδεδοµένων που µπορεί να είναι απαραίτητα για µια 
συλλογή. Ένα βασικό πρότυπο που υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των ΣΨΒ και 
είναι επιθυµητό ως βασικό σύνολο µεταδεδοµένων για τις ψηφιακές συλλογές του 
ΕΚΠΑ είναι το Dublin Core. Επίσης απαιτείται η δυνατότητα περιγραφής της 
συλλογής µε κάποιο πρότυπο µεταδεδοµένων, όπως είναι το Dublin Core Collection 
Description Application Profile (2003).  
Είναι επιθυµητό, το ΣΨΒ του ΕΚΠΑ να είναι όσο το δυνατό πιο συµβατό µε τα 
υπάρχοντα πρότυπα διαλειτουργικότητας µεταξύ διαφορετικών Ψηφιακών 
Βιβλιοθηκών. Υπάρχει η προοπτική συνεργασίας της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του 
ΕΚΠΑ µε εκείνες άλλων Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων, όπως ήδη συµβαίνει και µε 
ανάλογες ψηφιακές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών. Γι' αυτό το λόγο, πρέπει να 
υποστηριχθεί το πρότυπο Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting 
(OAI-PMH) (Lagoze 2001), που επιτρέπει το διαµοιρασµό των µεταδεδοµένων 
µεταξύ Ψηφιακών Βιβλιοθηκών. 
Το ψηφιακό υλικό πρέπει να αποθηκεύεται σε διαφορετικές µορφές, ανάλογα µε τη 
χρήση για την οποία προορίζεται: υλικό υψηλής ποιότητας για λόγους εσωτερικής 
χρήσης από το Πανεπιστήµιο και χαµηλής ποιότητας για εύκολη πρόσβαση από το 
διαδίκτυο (McCray 2001). Ένας επιπλέον λόγος, για την ύπαρξη πολλών µορφών 
ψηφιακού υλικού, είναι η επίτευξη της διατηρησιµότητας (preservation). Αυτό 
σηµαίνει ότι για κάθε ψηφιακό υλικό πρέπει να εξασφαλίζεται η διάρκεια του στο 
χρόνο και αυτό επιτυγχάνεται µε την αποθήκευση του σε µια µορφή, η οποία έχει 
πολλές πιθανότητες να παραµείνει ενεργή στο µέλλον. Η συγκεκριµένη µορφή µπορεί 
να µη χρησιµεύει για την παρουσίαση του ψηφιακού υλικού στους χρήστες της 
Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, αλλά να αποτελεί το πρωτότυπο για τη δηµιουργία άλλων 
µορφών. Συνήθως για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται τύποι αρχείων που 
αποτελούν ανοικτά πρότυπα, παρέχουν υψηλή ποιότητα του ψηφιακού υλικού, είναι 
απλά στην υλοποίηση τους και έχουν αποδείξει την αντοχή τους στο χρόνο. Το 
ψηφιακό υλικό, που περιλαµβάνουν οι συλλογές του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
αποτελείται από αρχεία που ανήκουν σε ανοικτά πρότυπα µορφών αποθήκευσης. Πιο 
συγκεκριµένα, για την αποθήκευση φωτογραφιών πρόκειται να χρησιµοποιηθούν οι 
µορφές αρχείων TIFF για υψηλή ποιότητα και JPEG για χαµηλότερη. Για έντυπα 
έγγραφα, που θα υποστούν ψηφιοποίηση, θα χρησιµοποιηθούν οι τύποι αρχείων TIFF 
και JPEG, ενώ για αµιγώς ψηφιακά έγγραφα ο τύπος αρχείου PDF. Για την 
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αποθήκευση ηχητικού υλικού υψηλής ποιότητας  θα χρησιµοποιηθεί ο τύπος αρχείου 
WAV, ενώ για χαµηλότερη ποιότητα και χρήση από το ∆ιαδίκτυο ο τύπος αρχείου 
MP3. Τέλος, για video θα χρησιµοποιηθεί η κωδικοποίηση MPEG-1 και MPEG-2. 
Πρέπει να υποστηρίζονται διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας και πιστοποίησης των 
χρηστών, που καθορίζουν την πρόσβαση και τις ενέργειες που µπορεί να 
πραγµατοποιήσει ένας χρήστης. Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να ορίζονται δικαιώµατα 
σε επίπεδο ψηφιακού αντικειµένου, συλλογής και ολόκληρης της Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκης. Στο κάθε επίπεδο µπορεί να οριστεί ποιοι χρήστες ή οµάδες χρηστών 
έχουν πρόσβαση ή δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση. 
Το ΣΨΒ πρέπει να υποστηρίζει αρχιτεκτονική υπηρεσιών τριών επιπέδων: 
αποθήκευσης, διαχείρισης και παρουσίασης. Κάθε επίπεδο διαθέτει σαφώς 
διαχωρισµένες υπηρεσίες και ανάλογη προγραµµατιστική διεπαφή (API), για την 
επικοινωνία µε τα γειτονικά επίπεδα και τις εξωτερικές εφαρµογές. Η διεπαφή 
χρήστη πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργικότητα της εφαρµογής, έτσι 
ώστε να είναι προσιτή η ολοκλήρωση του ΣΨΒ µε τον υπάρχον δικτυακό τόπο των 
βιβλιοθηκών. 
Το ΣΨΒ πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες µε βασική την 
ελληνική. Για να υποστηρίζει ένα σύστηµα την ελληνική γλώσσα, πρέπει καταρχήν 
να δέχεται τη χρήση ελληνικών χαρακτήρων στα µεταδεδοµένα. Έπειτα, πρέπει να 
λειτουργεί σωστά η αναζήτηση µεταδεδοµένων που περιέχουν ελληνικούς 
χαρακτήρες. Τέλος, πρέπει οι πληροφορίες που προέρχονται από τα µεταδεδοµένα 
και περιέχουν ελληνικούς χαρακτήρες, να µπορούν να παρουσιαστούν σωστά, µέσω 
της διεπαφής, στον τελικό χρήστη. Εκτός αυτών, είναι επίσης απαραίτητο να 
παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης πολύγλωσσης διεπαφής. Η ιδανική λύση, που 
προτείνεται για την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής αλλά και των υπόλοιπων 
γλωσσών σε διεθνές επίπεδο, είναι η χρήση του προτύπου Unicode, στην 
κωδικοποίηση των µεταδεδοµένων. 
Το ΣΨΒ πρέπει να είναι ευέλικτο και επεκτάσιµο, έτσι ώστε να επιτρέπει την 
προσθήκη επιπλέον λειτουργικότητας και την παραµετροποίηση του µε 
προκαθορισµένο τρόπο. Ένα βασικό χαρακτηριστικό που προκύπτει από αυτή την 
απαίτηση είναι να διατίθεται ως λογισµικό ανοικτού κώδικα (Open Source Software 
2004), για να υπάρχει η δυνατότητα της ελεύθερης επέκτασης και προσαρµογής του. 
Ως προτιµότερη γλώσσα προγραµµατισµού για την ανάπτυξη του ΣΨΒ, είναι η Java, 
λόγω της ευκολίας ολοκλήρωσης του µε τα ήδη υπάρχοντα συστήµατα του ΥΚΒ. 
 

Σύγκριση Συστηµάτων Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 
 
Το θέµα της επιλογής του κατάλληλου συστήµατος για την υποδοχή και υποστήριξη 
των συλλογών του ΕΚΠΑ είναι θεµελιώδους σηµασίας για την επιτυχία της 
Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. ∆υστυχώς, οι απαιτήσεις των συλλογών του Παν/µίου, όπως 
προδιαγράφηκαν παραπάνω, δεν καλύπτονται από κανένα υπάρχον ΣΨΒ. Υπάρχουν 
διάφορα συστήµατα που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο καλύπτουν µικρό µέρος των 
προδιαγραφών σε σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά κανένα τους δεν φαίνεται να 
ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό, δίνεται µεγάλη βάση στην 
επεκτασιµότητα και ευελιξία που προσφέρει το κάθε σύστηµα, καθώς είναι βέβαιο ότι 
µεγάλο µέρος της απαιτούµενης λειτουργικότητας θα υλοποιηθεί από το ΥΚΒ. Τέλος, 
ένα ακόµα σηµαντικό σηµείο της διαδικασίας επιλογής ΣΨΒ, είναι η απαίτηση το 
σύστηµα να διατίθεται ως λογισµικό ανοιχτού κώδικα (Open Source Software), 
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καθώς σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, δεν προσφέρονται, ουσιαστικά, δυνατότητες 
επέκτασης. 
Σύµφωνα µε τη λίστα συστηµάτων Ψηφιακής Βιβλιοθήκης που προτείνει το Open 
Society Institute (2004) επιλέγονται δύο συστήµατα, τα οποία καλύπτουν τις 
περισσότερες προδιαγραφές που έχουν τεθεί: το DSpace (DSpace Federation 2004) 
(Smith 2003) και το Fedora (Fedora Project 2004) (Staples 2003). Παράλληλα, 
αξιολογήθηκε και το σύστηµα Greenstone (Greenstone DL Software 2004) (Witten 
2000), το οποίο είναι ευρέως διαδεδοµένο και χρησιµοποίειται από αρκετούς 
οργανισµούς. 
 

Greenstone 
 
Το Greenstone είναι ένα σύστηµα για την κατασκευή και διάθεση ψηφιακών 
συλλογών. Έχει δηµιουργηθεί από το University of Waikato στο πλαίσιο του New 
Zealand Digital Library Project. Το Greenstone είναι διαθέσιµο ως εφαρµογή 
ανοικτού κώδικα, µέσω του GNU General Public Licence, για λειτουργικά 
συστήµατα Unix/Linux και Windows και έχει υλοποιηθεί σε γλώσσα C και Perl. 
Βασική οντότητα στο Greenstone είναι η συλλογή. Κάθε συλλογή διαθέτει ορισµένα 
χαρακτηριστικά, όπως είναι το ψηφιακό υλικό που µπορεί να περιέχει, τα ευρετήρια 
που παρέχει και στοιχεία για την παρουσίαση του υλικού. Η εισαγωγή του ψηφιακού 
υλικού στο σύστηµα, γίνεται µε τη χρήση ειδικών φίλτρων (plugins), που 
µετατρέπουν το εισαγόµενο αρχείο σε ένα έγγραφο που διαθέτει τη µορφή 
Greenstone Archive Format. Αν το ψηφιακό υλικό περιέχει αρχεία εικόνων ή 
οτιδήποτε άλλο εκτός κειµένου, τότε τα αρχεία αυτά εισάγονται ως είναι και 
δηµιουργούνται σύνδεσµοι από το έγγραφο σε αυτά. Το βασικό πρότυπο 
µεταδεδοµένων που χρησιµοποιείται είναι το Dublin Core. 
Λόγω των ελλείψεων του Greenstone σε βασικά χαρακτηριστικά, το συγκεκριµένο 
ΣΨΒ κρίνεται ανεπαρκές, για την υποστήριξη των ψηφιακών συλλογών του ΕΚΠΑ. 
Συγκεκριµένα, το Greenstone δεν προβλέπει την υποστήριξη λειτουργιών για την 
επίτευξη της διατηρησιµότητας του ψηφιακού υλικού, αλλά αντίθετα όλο το υλικό 
αποθηκεύεται στη µορφή του Greenstone Archive Format. Επίσης, το Greenstone δεν 
διαθέτει επαρκείς µεθόδους για τη διαχείριση των µεταδεδοµένων και του ψηφιακού 
υλικού. ∆εν υποστηρίζει το πρωτόκολλο διαλειτουργικότητας OAI-PMH, που 
χρησιµοποιείται από τα περισσότερα ΣΨΒ, αλλά βασίζεται στο παλαιότερο Z39.50. 
Τέλος, το πιο σηµαντικό µειονέκτηµα του Greenstone, είναι οι ελάχιστες δυνατότητες 
παραµετροποίησης και η ελλιπής προγραµµατιστική διεπαφή που παρέχει. 
 

Επιλογή Συστήµατος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 
 
Η αξιολόγηση των δύο συστηµάτων, του DSpace και του Fedora, βασίστηκε στα 
χαρακτηριστικά της συλλογής Λαογραφίας. Συγκεκριµένα, µελετήθηκε κατά πόσο τα 
συστήµατα αυτά είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη συγκεκριµένη συλλογή «out of 
the box», χωρίς δηλαδή την παραµικρή επέκταση. Παρ’ όλο που το DSpace φαίνεται 
να προσφέρει περισσότερα λειτουργικά χαρακτηριστικά, το κόστος (από άποψη 
υλοποίησης και µελλοντικής συντήρησης) που απαιτείται για την πλήρη υποστήριξη 
όλων των συλλογών σε αυτό είναι τελικά κατά πολύ µεγαλύτερο από αυτό που 
απαιτείται από το Fedora. 
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DSpace 
 
Το DSpace είναι ένα σύστηµα ΨΒ για Πανεπιστήµια, που αναπτύχθηκε µε τη 
συνεργασία του MIT και της εταιρίας HP. Βασικός στόχος του DSpace είναι η 
παροχή υπηρεσιών προς τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας, για τη διαχείριση 
και διάθεση του ψηφιακού υλικού που παράγεται εντός του Πανεπιστηµίου. Η πρώτη 
έκδοση του λογισµικού ήταν διαθέσιµη το Νοέµβριο 2002, σύµφωνα µε τους όρους 
που διέπει το BSD open source licence. Έχει υλοποιηθεί σε γλώσσα Java και 
κυκλοφορεί για πλατφόρµες Unix/Linux και Windows. To DSpace βασίζεται στην 
αρχιτεκτονική των τριών διακριτών επιπέδων: εφαρµογής, λογικών διαδικασιών και 
αποθήκευσης. Κάθε ψηφιακό αντικείµενο (item στην ορολογία του Dspace) 
συνοδεύεται από ξεχωριστή Dublin Core εγγραφή και το περιεχόµενο του ορίζεται ως 
ένα σύνολο από bundles, που περιέχουν bitstreams. Τα bitstreams αντιστοιχούν σε 
αρχεία ενώ τα bundles χρησιµοποιούνται για την οµαδοποίηση τους. Κάθε bitstream 
αντιστοιχεί σε ένα bitstream format, το οποίο συνιστά έναν µοναδικό και συνεπή 
τρόπο για την αναπαράσταση των τύπων αρχείων (file formats).  
Το DSpace µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης 
αποτελούµενης από ανεξάρτητα ψηφιακά έγγραφα. Παρέχει βασικές, χρηστικές και 
αποτελεσµατικές λειτουργίες, όπως είναι η διαχείριση χρηστών, η διαχείριση απλών 
ροές εργασίας, η διατήρηση και ευρετηρίαση / αναζήτηση υλικού. Αυτές οι ευκολίες, 
σίγουρα επιταχύνουν και διευκολύνουν την ανάπτυξη µιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, 
αλλά, το σύστηµα δεν προβλέπει καθόλου ψηφιοποιηµένο περιεχόµενο, διασυνδέσεις 
και συσχετίσεις αντικειµένων ούτε και πρόσθετα σχήµατα µεταδεδοµένων σε 
ικανοποιητικό επίπεδο σαφήνειας και λεπτοµέρειας. Επιπρόσθετα, οι δυνατότητες 
παραµετροποίησης που προσφέρει περιορίζονται κυρίως σε α) αισθητικά 
χαρακτηριστικά διεπαφής χρήσης, β) συνολική (για όλες τις συλλογές) τροποποίηση 
του σχήµατος µεταδεδοµένων και γ) καθορισµό ροών εργασίας αποτελούµενες, το 
πολύ, από τρία βήµατα. 
Παρ’ όλο που, θεωρητικά, οι απαιτούµενες προσθήκες και τροποποιήσεις είναι 
δυνατό να γίνουν, το βασικό πρόβληµα είναι ότι το DSpace βασίζεται σε µια 
σχεσιακή βάση δεδοµένων για την αποθήκευση της πληροφορίας. Έτσι, παρ’ όλο που 
είναι δυνατό να τροποποιηθεί το σχήµα της βάσης δεδοµένων, µε την προσθήκη των 
απαιτούµενων πεδίων ή / και πινάκων, παρουσιάζονται δύο σηµαντικά ζητήµατα, τα 
οποία, σε βάθος χρόνου, καθιστούν µία τέτοια ενέργεια αναποτελεσµατική. Κατά 
πρώτο λόγο, η τροποποίηση του σχήµατος της βάσης δεδοµένων απαιτεί, εύλογα, τη 
συγγραφική τροποποίηση (σε επίπεδο πηγαίου κώδικα) των βασικών «συστατικών» ή 
«υποσυστηµάτων» του DSpace. Για να πραγµατοποιηθούν δραστικές αλλαγές στη 
λειτουργικότητα του συστήµατος απαιτούνται τροποποιήσεις τόσο στο σχήµα της 
βάσης δεδοµένων όσο και στον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα. Κατά δεύτερο λόγο, οι 
αλλαγές αυτές θα καταργήσουν τη συµβατότητα του συστήµατος µε µελλοντικές 
εκδόσεις του DSpace αλλά και µε τις υπόλοιπες Ψηφιακές Βιβλιοθήκες που 
βασίζονται σε αυτό, περιορίζοντας, ουσιαστικά, στο ελάχιστο τη δυνατότητα 
εκµετάλλευσης πιθανών µελλοντικών βελτιώσεων και επεκτάσεων. 
Το βασικό, εποµένως, σηµείο, το οποίο καθιστά το DSpace ανεπαρκές για τις 
ανάγκες του ΕΚΠΑ είναι ότι η υπάρχουσα αρχιτεκτονική του θα εµποδίσει παρά θα 
ωφελήσει στην ανάπτυξη των χαρακτηριστικών που έχουν προδιαγραφεί, καθώς αυτά 
δεν συµπεριλαµβάνονταν στον αρχικό του σχεδιασµό. 
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Fedora 
 
To σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Fedora βασίζεται στην αρχιτεκτονική Flexible 
Extensible Digital Object and Repository Architecture (FEDORA) (Payette 1998). Η 
ανάπτυξη του ξεκίνησε το 2001 από τα πανεπιστήµια University of Virginia και 
Cornell University. Η υλοποίηση του λογισµικού έχει πραγµατοποιηθεί σε γλώσσα 
Java και είναι διαθέσιµο σε πλατφόρµες Windows και Unix/Linux. Τα ψηφιακά 
αντικείµενα (digital objects), η βασική οντότητα του Fedora, είναι βασισµένα στη 
δοµή που ορίζει το πρότυπο Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) 
(2004). Το ψηφιακό αντικείµενο αποτελείται από έναν µοναδικό προσδιοριστή (PID), 
τα µεταδεδοµένα συστήµατος, ένα ή περισσότερα datastream (που αποτελούν τα 
µεταδεδοµένα ή το ψηφιακό υλικό) και τα disseminator που συνδέουν τα datastream 
µε κάποια συµπεριφορά. Υπάρχουν τριών ειδών ψηφιακά αντικείµενα: τα 
αντικείµενα δεδοµένων (data objects), τα αντικείµενα καθορισµού συµπεριφοράς 
(behavior definition objects) και τα αντικείµενα µηχανισµού συµπεριφοράς (behavior 
mechanism objects). Τα αντικείµενα δεδοµένων αποτελούν τις οντότητες που 
περιέχουν το ψηφιακό υλικό και τα µεταδεδοµένα ενώ τα υπόλοιπα δυο καθορίζουν 
και υλοποιούν τις µεθόδους για την παρουσίαση ή τη µετατροπή των datastream ενός 
αντικειµένου δεδοµένων. 
Το Fedora παρουσιάζει την πιο ευέλικτη αρχιτεκτονική από τα τρία συστήµατα και το 
µοντέλο ψηφιακών αντικειµένων που υποστηρίζει προσφέρει τεράστιες δυνατότητες 
επέκτασης. Αυτός είναι και ο σηµαντικότερος λόγος επιλογής του. Πιο συγκεκριµένα, 
οι περισσότερες επεκτάσεις βασίζονται στα datastreams από τα οποία απαρτίζεται 
κάθε ψηφιακό αντικείµενο του Fedora. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης 
σύνθετων αντικειµένων καθώς και η ενσωµάτωση ετερογενών και ποικίλων 
µεταδεδοµένων (περιγραφικά, τεχνικά, διαχειριστικά ή δοµικά). Επιπλέον, µε τη 
χρήση συµπεριφορών στα ψηφιακά αντικείµενα είναι δυνατό να υλοποιηθούν 
συσχετίσεις µεταξύ αντικειµένων µε δυναµικό και ενιαίο τρόπο. Υποστηρίζεται, 
επίσης, η δυνατότητα χρήσης προτύπων (templates) για τη δηµιουργία, επεξεργασία 
και παρουσίαση των ψηφιακών αντικειµένων. Τέλος, οι διαφορετικές συλλογές και 
υπο-συλλογές µπορούν να αναπαρασταθούν ως κανονικά ψηφιακά αντικείµενα, 
προσφέροντας ένα ενιαίο και κοµψό σχήµα αναπαράστασης στο προγραµµατιστικό 
επίπεδο. 
Η ευέλικτη αρχιτεκτονική του Fedora παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης πρόσθετης 
λειτουργικότητας, η οποία ούτε περιορίζει αλλά ούτε και περιορίζεται από την 
υπάρχουσα διάρθρωση του συστήµατος, καθώς κάθε «υποσύστηµα» µπορεί να 
λειτουργεί ξεχωριστά και αποµονωµένα από τα υπόλοιπα, διατηρώντας όµως την 
ικανότητα επικοινωνίας µέσω του βασικού Fedora API. Έτσι, επιτυγχάνεται η 
ανάπτυξη ενός ΣΨΒ «πάνω από» το Fedora, το οποίο µπορεί να λειτουργεί 
ανεξάρτητα σε ότι αφορά στην επιχειρησιακή του λογική, τα µεταδεδοµένα που 
χρησιµοποιεί και τη σηµασία που αυτά έχουν, παραµένοντας συµβατό µε τις νέες 
εκδόσεις του Fedora. 
 

Αρχιτεκτονική συστήµατος ΨΒ / Επεκτάσεις του Fedora 
 
Η αρχιτεκτονική του ΣΨΒ του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Pyrounakis 2004), 
διακρίνεται στο Σχήµα 1. Στο τελικό ΣΨΒ το Fedora παρέχει υπηρεσίες, που 
αντιστοιχούν στο επίπεδο αποθήκευσης και ένα ποσοστό του επιπέδου διαχείρισης. 
Υπάρχουν τέσσερις βασικές υπηρεσίες, που πρέπει να υλοποιηθούν σε επίπεδο 
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διαχείρισης προκειµένου να δίδεται η πλήρης απαιτούµενη λειτουργικότητα προς το 
επίπεδο παρουσίασης: η διαχείριση ψηφιακών αντικειµένων, η διαχείριση συλλογών, 
η διαχείριση χρηστών και η ευρετηρίαση/αναζήτηση των πρόσθετων µεταδεδοµένων, 
που δεν καλύπτεται άµεσα από το Fedora. Οι τέσσερις αυτές υπηρεσίες επικοινωνούν 
άµεσα µε το API διαχείρισης (API-M) του Fedora. Με αυτό τον τρόπο, τυχόν 
αλλαγές που προκύπτουν στο εσωτερικό σύστηµα του Fedora σε νεότερες εκδόσεις, 
δεν επηρεάζουν τις υπηρεσίες του επιπέδου διαχείρισης, εφόσον δεν µεταβληθούν οι 
µέθοδοι του API. Αυτή είναι µια βασική αιτία για την επιλογή χρήσης του Fedora, ως 
βασικού συστήµατος.  

 
Σχήµα 1: Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική του ΣΨΒ του ΕΚΠΑ 

Στη συνέχεια αναφέρεται η λειτουργικότητα που παρέχεται από κάθε υπηρεσία του 
επιπέδου διαχείρισης: 
 

∆ιαχείριση συλλογών 
 
∆εδοµένου ότι είναι αδύνατον να αναπτύσσονται νέες εφαρµογές όποτε πρόκειται να 
προστεθεί µια συλλογή στο ΣΨΒ, αναζητείται µια λύση που να αντιµετωπίζει το 
πρόβληµα µε ευελιξία και ελαχιστοποίηση κόστους. Η λύση που υιοθετήθηκε για τη 
συγκεκριµένη περίπτωση είναι ο παραµετρικός ορισµός των συλλογών, µε σκοπό την 
ανάπτυξη εφαρµογών, που εκτελούνται δυναµικά, µε βάση τα χαρακτηριστικά που 
έχουν οριστεί σε κάθε συλλογή. Για την πλήρη περιγραφή µιας συλλογής, µπορεί να 
οριστεί ένα XML σχήµα, όπου να καθορίζονται οι ιδιαιτερότητες και τα 
χαρακτηριστικά της.  
Το κυριότερο χαρακτηριστικό της συλλογής, που αφορά την παραµετρική υλοποίηση 
εφαρµογών, είναι τα πρότυπα (templates) που απαιτούνται για κάθε τύπο ψηφιακών 
αντικειµένων. Σε µια συλλογή µπορούν να οριστούν διαφορετικοί τύποι ψηφιακών 
αντικειµένων, ειδικότερα όταν η συλλογή αποτελείται από σύνθετα αντικείµενα. Για 
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παράδειγµα, στην περίπτωση των λαογραφικών εργασιών, έχουµε τρεις τύπους 
ψηφιακών αντικειµένων: εργασία, κεφάλαιο εργασίας και σελίδα. Κάθε τύπος 
ψηφιακού αντικειµένου διαθέτει ένα πρότυπο, σύµφωνα µε το οποίο δηµιουργείται 
κάθε νέο ψηφιακό αντικείµενο της συλλογής. Στο πρότυπο ορίζονται τα πεδία 
µεταδεδοµένων, οι τύποι του ψηφιακού υλικού που το αποτελούν, οι επιτρεπτές 
συσχετίσεις µε άλλα ψηφιακά αντικείµενα και οι µέθοδοι που καθορίζουν τη 
συµπεριφορά του ψηφιακού αντικειµένου.  
Κάθε συλλογή αναπαρίσταται ως ένα ψηφιακό αντικείµενο του Fedora, που περιέχει 
ένα datastream για τα περιγραφικά και διαχειριστικά µεταδεδοµένα της συλλογής και 
ένα datastream για τα πρότυπα των ψηφιακών αντικειµένων που δηµιουργούνται στο 
πλαίσιο της συλλογής. Τα datastream αποθηκεύονται ως XML ενσωµατωµένη στο 
ψηφιακό αντικείµενο.   
Η υπηρεσία διαχείρισης συλλογών παρέχει µεθόδους για τη δηµιουργία συλλογών και 
υποσυλλογών, όπως και την προσθήκη και ανάκτηση των µεταδεδοµένων της 
συλλογής. Επίσης, παρέχει µεθόδους για τη δηµιουργία και επεξεργασία του 
προτύπου ενός συγκεκριµένου τύπου ψηφιακού αντικειµένου, που διαθέτει η 
συλλογή. Για την ανάκτηση των επιµέρους χαρακτηριστικών, που περιέχονται στο 
πρότυπο (πεδία µεταδεδοµένων, αρχεία, συσχετίσεις, συµπεριφορές), διατίθενται 
επιπλέον µέθοδοι, οι οποίες είναι απαραίτητες κυρίως για τη δυναµική λειτουργία των 
διεπαφών διαχείρισης και χρήσης. Τέλος, είναι απαραίτητες µέθοδοι για τον 
καθορισµό και την ανάκτηση των χαρακτηριστικών παρουσίασης της συλλογής. 
 

∆ιαχείριση ψηφιακών αντικειµένων 
 
Η συγκεκριµένη υπηρεσία επεκτείνει τις µεθόδους διαχείρισης ψηφιακών 
αντικειµένων, που παρέχει το Fedora µέσω του API-M. Προσφέρει µεθόδους για τη 
δηµιουργία και διαγραφή ψηφιακών αντικειµένων, προσθήκη, διαγραφή και 
επεξεργασία των datastream και disseminator. Η κυριότερη διαφορά από το API-M 
είναι ότι οι µέθοδοι αυτές λαµβάνουν υπόψη τα πρότυπα ψηφιακών αντικειµένων 
προκειµένου να δηµιουργήσουν νέα datastream ή disseminator. Η διαχείριση 
ψηφιακών αντικειµένων επικοινωνεί µε τη διαχείριση συλλογών µέσω των ανάλογων 
µεθόδων. 
Επιπλέον, για την αναπαράσταση της λογικής δοµής ενός σύνθετου αντικειµένου, 
αλλά και τη συσχέτιση ανεξάρτητων ψηφιακών αντικειµένων που ανήκουν στην ίδια 
ή σε διαφορετικές συλλογές, είναι απαραίτητη η ύπαρξη συσχετίσεων. Για την 
υλοποίηση των συσχετίσεων χρησιµοποιείται σε κάθε ψηφιακό αντικείµενο ένα 
επιπλέον datastream που περιέχει δοµικά µεταδεδοµένα της µορφής: 
<relation type=’relation_type’>destinationPID</relation> 
Η τιµή ‘relation_type’ προσδιορίζει τον τύπο συσχέτισης µεταξύ του συγκεκριµένου 
ψηφιακού αντικειµένου και εκείνου µε µοναδικό προσδιοριστή destinationPID. Οι 
επιτρεπτές συσχετίσεις για ένα ψηφιακό αντικείµενο έχουν καθοριστεί στο ανάλογο 
πρότυπο, σε επίπεδο συλλογής. Για παράδειγµα οι τύποι συσχετίσεων µιας 
λαογραφικής εργασίας είναι: ‘previous’, ‘next’ για την πλοήγηση µεταξύ των 
σελίδων, ‘chapter’ και ‘main’ για τον καθορισµό του κεφαλαίου και της κύριας 
εργασίας αντίστοιχα. 
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∆ιαχείριση χρηστών 
 
Η διαχείριση χρηστών παρέχει µεθόδους για τη δηµιουργία και επεξεργασία χρηστών 
και οµάδων χρηστών, εφόσον µέχρι τη συγκεκριµένη έκδοση το Fedora δεν 
προσφέρει ανάλογες δυνατότητες. Παράλληλα, προσφέρει µεθόδους για τον 
καθορισµό δικαιωµάτων των χρηστών για κάθε συλλογή, όπως και την ανάκτηση 
πληροφοριών για τα δικαιώµατα κάθε χρήστη.  
 

Ευρετηρίαση και αναζήτηση πρόσθετων µεταδεδοµένων 
 
Εφόσον το Fedora υποστηρίζει την ευρετηρίαση και αναζήτηση µόνο των 
µεταδεδοµένων που ανήκουν στο πρότυπο Dublin Core, πρέπει να παρέχεται µια 
εξωτερική υπηρεσία για την ευρετηρίαση και αναζήτηση των πρόσθετων 
µεταδεδοµένων κάθε συλλογής. Οι µέθοδοι, που προσφέρει η συγκεκριµένη 
υπηρεσία, αφορούν τη δηµιουργία ευρετηρίου ανά συλλογή, όπως και την ενηµέρωση 
του µε τα µεταδεδοµένα συγκεκριµένου ψηφιακού αντικειµένου. Επίσης, διαθέτει 
µεθόδους για την απλή ή σύνθετη αναζήτηση λέξεων στα επιλεγµένα ευρετήρια. ∆ύο 
εφαρµογές ανοικτού κώδικα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τo συγκεκριµένo 
σκοπό είναι το Jakarta Lucene (2004) και το Apache Xindice (2004). 
Στο επίπεδο παρουσίασης, πρόκειται να αναπτυχθούν οι διεπαφές διαχείρισης και 
χρήσης. Η διεπαφή διαχείρισης αποτελείται από την εφαρµογή ψηφιοποίησης και 
καταλογογράφησης, καθώς και την εφαρµογή διαχείρισης συλλογών. Η διεπαφή 
διαχείρισης επικοινωνεί µε τις υπηρεσίες διαχείρισης ψηφιακών αντικειµένων και 
συλλογών στο επίπεδο διαχείρισης. Η διεπαφή χρήσης παρέχει πρόσβαση στον τελικό 
χρήστη µέσω του παγκοσµίου ιστού, όπου του δίνεται η δυνατότητα να 
πραγµατοποιήσει αναζητήσεις, να πλοηγηθεί στα αντικείµενα των συλλογών και να 
επεξεργαστεί το ψηφιακό υλικό. Η διεπαφή χρήσης επικοινωνεί µε την υπηρεσία 
ευρετηρίασης/αναζήτησης των πρόσθετων µεταδεδοµένων και µε το API πρόσβασης 
(API-A) του Fedora. Το API-A προσφέρει µεθόδους για την αναζήτηση στα βασικά 
µεταδεδοµένα (Dublin Core) και την ανάκτηση των συµπεριφορών, που διαθέτει 
κάθε ψηφιακό αντικείµενο, προκειµένου να παρουσιαστεί το ψηφιακό υλικό και να 
χρησιµοποιηθούν τα µεταδεδοµένα. 
 

Επίλογος / Μελλοντικά Σχέδια 
 
Στην παρούσα εισήγηση έγινε µια περιληπτική παρουσίαση του σχεδιασµού του 
ΣΨΒ, το οποίο αναπτύσσεται για να φιλοξενήσει τις ψηφιακές συλλογές του ΕΚΠΑ. 
Το σύστηµα αυτό σχεδιάστηκε µε στόχο να εξυπηρετήσει ετερογενείς ψηφιακές 
συλλογές που προέρχονται από διάφορες θεµατικές περιοχές και έχουν επιστηµονικό 
ή πολιτιστικό ενδιαφέρον για την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Η ανάπτυξη του έχει 
βασιστεί στο σύστηµα ανοικτού κώδικα Fedora, το οποίο παρέχει τη βασική 
λειτουργικότητα µιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την εύκολη 
παραµετροποίηση και επέκταση του. Η αρχιτεκτονική που προτάθηκε στην εισήγηση, 
επεκτείνει το Fedora, µε την υλοποίηση επιπλέον υπηρεσιών που καλύπτουν απόλυτα 
τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι ψηφιακές συλλογές του ΕΚΠΑ. 
Αυτό το διάστηµα πραγµατοποιείται η ανάπτυξη των βασικών τµηµάτων του ΣΨΒ 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Παράλληλα καθορίζονται οι µέθοδοι ψηφιοποίησης που 
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πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για κάθε συλλογή, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις 
ιδιαιτερότητες του κάθε υλικού. Στη συνέχεια θα υλοποιηθούν τα τµήµατα που 
προσδίδουν επιπλεόν λειτουργικότητα στο σύστηµα, όπως είναι η ευρετηρίαση των 
πρόσθετων µεταδεδοµένων, η διεπαφή χρήσης για τον τελικό χρήστη καθώς και η 
ανάπτυξη ροών εργασίας. Στόχος µας είναι να προστίθενται συνεχώς νέες λειτουργίες 
και ευκολίες στο σύστηµα, ώστε να αποτελέσει µια σύγχρονη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, 
τόσο για τους χρήστες του ΕΚΠΑ όσο και για την ευρύτερη ακαδηµαϊκή κοινότητα. 
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