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Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΜΠΨηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΜΠ

• DSpace@NTUA και συλλογές της
– Ελληνική Επιστημονική και Τεχνική Βιβλιογραφία η ή ημ ή χ ή β γρ φ

(1830-1940)
– Ελληνικά Επιστημονικά ΠεριοδικάΕλληνικά Επιστημονικά Περιοδικά

• Προμηθεύς
• Αρχιμήδης• Αρχιμήδης

– Ιδρυματικό Αποθετήριο
Μ δ λ έ έ δ δ έ• Με διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές 
διατριβές (βλ. εργασίες)



Τα 2500 τεκμήρια μέχρι σήμεραΤα ~ 2500 τεκμήρια μέχρι σήμερα

• ~ 400 βιβλία της Ελληνικής Επιστημονικής και 
Τεχνικής Βιβλιογραφίαςχ ής β γρ φ ς

• 12 τ. (1899-1947) του περιοδικού Αρχιμήδης, 
ήτοι 959 άρθραήτοι 959 άρθρα

• 1 τ. (1890, 1891, 1892) του περιοδικού 
Προμηθέας, ήτοι 780 άρθρα

• ~ 450 εργασίες στο Ιδρυματικό Αποθετήριο• ~ 450 εργασίες στο Ιδρυματικό Αποθετήριο
(πιλοτική εφαρμογή Ιούλιος 2007) 



Το αποθετήριο: έναρξη υλοποίησηΤο αποθετήριο: έναρξη, υλοποίηση

ό λή ( / / )• Απόφαση Συγκλήτου ΕΜΠ (24/02/2006)
• Προσδιορισμός στόχωνρ ρ μ ς χ

– Λογισμικό, πολιτικές, μεταδεδομένα, κ.ά.
• Διλλήματα και αποφάσεις• Διλλήματα και αποφάσεις
• Υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής 

β λή ( β ό )υποβολής (το βασικότερο)



Τι υποβάλλεταιΤι υποβάλλεται

• Για την ώρα, διπλωματικές, μεταπτυχιακές και 
διδακτορικές εργασίες, από τρεις Σχολές ΕΜΠρ ς ργ ς, ρ ς χ ς
– Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών– Μηχανολόγων Μηχανικών

– Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών  



Διαδικασία υποβολής εργασιώνΔιαδικασία υποβολής εργασιών

όθ έ ξ ί ί• Προϋπόθεση να έχει εξεταστεί η εργασία
• Ηλεκτρονική υποβολή (υποχρεωτική)ρ ή β ή ( χρ ή)

– Κωδικός επιβεβαίωσης και email στο χρήστη
• Κατάθεση εντύπου και ηλεκτρονικού• Κατάθεση εντύπου και ηλεκτρονικού 
αντιγράφου (CD/DVD) στη Βιβλιοθήκη ΕΜΠ
Χ ή β β ί• Χορήγηση βεβαίωσης
– Απαραίτητη για την απόκτηση του διπλώματος



Σύστημα ηλεκτρονικής υποβολήςΣύστημα ηλεκτρονικής υποβολής

• Μηχανισμός αυτο-αρχειοθέτησης
• Εργαλείο επέκταση ΛΑΚ (Dspace)Εργαλείο, επέκταση ΛΑΚ (Dspace)
• Ξεχωριστή διαδικτυακή εφαρμογή
• Δρα ως ενδιάμεσος τελικού χρήστη –
συστήματος (proxy)συστήματος (p oxy)



Τεχνικά χαρακτηριστικάΤεχνικά χαρακτηριστικά

• Τεχνολογίες JAVA (πλαίσιο JSF)
– Συμβατότητα, συντήρηση, επεκτασιμότητα και μβ η , ήρη η, μ η
διατήρηση

• Η βάση αποθήκευσης σε Postgres SQL (κοινόΗ βάση αποθήκευσης σε Postgres SQL (κοινό 
RDBMS με το DSpace)

• Ο εξυπηρετητής (server) εφαρμογής είναι SunΟ εξυπηρετητής (server) εφαρμογής είναι Sun 
Microsystems SunFire, με ΛΣ Sun Solaris 9

• Ο εξυπηρετητής εφαρμογών Διαδικτύου (webΟ εξυπηρετητής εφαρμογών Διαδικτύου (web 
application server) είναι Apache Tomcat 
5.5.12. 5.5. .



Για τον χρήστη (συγγραφέα)Για τον χρήστη (συγγραφέα)

• Τρία στάδια (έξι οθόνες)
– Δήλωση αποδέσμευσης (πνευματικά δικαιώματα) ή η μ ης ( μ μ )
και επιλογή πολιτικής πρόσβασης τεκμηρίου

– Υποβολή μεταδεδομένωνΥποβολή μεταδεδομένων
– Υποβολή του αρχείου της εργασίας (PDF)

• Δίγλωσση διεπαφή και βοήθεια σε κάθε βήμα 
(ελληνικά και αγγλικά)   ( η γγ )



Διαδικασία υποβολήςΔιαδικασία υποβολής



Διαδικασία υποβολήςΔιαδικασία υποβολής



Διαδικασία υποβολήςΔιαδικασία υποβολής



Διαδικασία υποβολήςΔιαδικασία υποβολής



Το αποτέλεσμα της υποβολήςΤο αποτέλεσμα της υποβολής



Αρχική σελίδα ΨΒΑρχική σελίδα ΨΒ



ΣυλλογέςΣυλλογές



Απλή αναζήτησηΑπλή αναζήτηση



ΑποτέλεσμαΑποτέλεσμα



Τα αρχείαΤα αρχεία



Η διδακτορική διατριβή σε PDFΗ διδακτορική διατριβή σε PDF



Όφελος πρόοδος μέχρι σήμεραΌφελος – πρόοδος μέχρι σήμερα

• Πιλοτική εφαρμογή και δημιουργία 
ιδρυματικού αποθετηρίου (07/2007)ρ μ ηρ ( )

• Αξιοποίηση και ανάδειξη γκρίζας 
βιβλιογραφίας του ΕΜΠβιβλιογραφίας του ΕΜΠ

• Μηχανισμός αυτο-αρχειοθέτησης
• Εργαλείο, επέκταση ΛΑΚ (Dspace)
Τ ί• Τεχνογνωσία 



Όφελος πρόοδος μέχρι σήμεραΌφελος – πρόοδος μέχρι σήμερα

ί ί• Δημιουργία υπηρεσίας
• Νέες ρουτίνες για την ακαδημαϊκή κοινότητας ρ ς γ η ημ ή η
• Πολιτικές πνευματικών δικαιωμάτων και 
πρόσβασηςπρόσβασης

• Διατήρηση ψηφιακού περιεχομένου
• Αξιολόγηση της υπηρεσίας

– Στατιστικά αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο



Διάγραμμα ροής πολιτικών πρόσβασηςγρ μμ ρ ής ρ β ης

Υποβολή εργασίας

Υπάρχει
περιορισμός; Έλλειψη πρόσβασηςΌχι ( 1> έτος) Ναι

>3 έτη; ΕΜΠ πρόσβασηΌχι

Ναι

Ελεύθερη πρόσβαση



Πολιτικές πρόσβασηςΠολιτικές πρόσβασης

Πολιτικές πρόσβασης
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Στατιστικά σε πραγματικό χρόνοΣτατιστικά σε πραγματικό χρόνο



Δημοσιεύσεις – προβολή του έργουΔημοσιεύσεις προβολή του έργου
• Koulouris, A., Kokkinos, D., Anagnostopoulos, A., Zidropoulos, S. (2008) “Evaluating the 

NTUA institutional repository”, Proceedings of the 11th International Symposium on p y , g f y p
Electronic Theses and Dissertations (ETD 2008), Aberdeen, Scotland, United Kingdom, June 
4-7, 2008

• Koulouris, A., Kokkinos, D., Anagnostopoulos, A., Tanti, M. (2007) “The institutional 
repository of NTUA: challenges, concerns, pilot implementation and perspectives”, 
Proceedings of the 10th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations 
(ETD 2007), Uppsala, Sweden, June 13-16, 2007

• Κουλούρης Α Κόκκινος Δ Αναγνωστόπουλος Α (2007) “Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: μια• Κουλούρης, Α., Κόκκινος, Δ., Αναγνωστόπουλος, Α. (2007) Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: μια 
υπηρεσία σε εξέλιξη”, Συνεργασία: επίσημο ηλεκτρονικό περιοδικό της Οργανωτικής 
Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών, (4), Δεκέμβριος 2007.

• Κουλούρης, Α., Κόκκινος, Δ., Αναγνωστόπουλος, Α., Ζιδρόπουλος, Σ. (2008) “Αξιολόγηση ουλούρης, ., ό ινος, ., ναγνωστόπουλος, ., ιδρόπουλος, . ( 008) ξιολόγηση
της υπηρεσίας ιδρυματικού αποθετηρίου του ΕΜΠ”, Πρακτικά του 17ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 24-26 
Σεπτεμβρίου 2008

• Κουλούρης, Α., Κόκκινος, Δ., Αναγνωστόπουλος, Α. (2007) “Ανάπτυξη ψηφιακής 
βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ”, Πρακτικά του 
16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 
1-3 Οκτωβρίου 2007 σσ 378-3921-3 Οκτωβρίου 2007, σσ. 378-392



Μελλοντικά σχέδιαΜελλοντικά σχέδια

• Επέκταση υπηρεσίας σε όλες τις Σχολές ΕΜΠ
• Σεμινάρια χρήσης (tutorials)Σεμινάρια χρήσης (tutorials)
• Σχέδιο διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου
• Αυτόματη εισαγωγή μεταδεδομένων
• Αναζήτηση στο πλήρες κείμενο των εργασιών• Αναζήτηση στο πλήρες κείμενο των εργασιών
• Αναβάθμιση του λογισμικού (DSpace)
• Συγκέντρωση του συνόλου της γκρίζας 
βιβλιογραφίας του Ιδρύματοςβιβλιογραφίας του Ιδρύματος



ΛογότυποΛογότυπο

Υποστήριξη – πρόγραμμαΥποστήριξη πρόγραμμα

Το έργο συν-χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από ργ χρημ ρ μ
Εθνικούς πόρους – (ΕΠΕΑΕΚ II)
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