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Σχετικά με τον οδηγό 
Το ΕΚΤ εκπληρώνοντας τον θεσμικό του ρόλο ως επιστημονική υποδομή εθνικής χρήσης που 
συλλέγει, οργανώνει και διαθέτει επιστημονικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, εφαρμόζει μία σταθερή 
πολιτική συνεργασιών με επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς με σκοπό την παραγωγή και 
διάθεση έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου προσβάσιμο από όλους. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει 
υπηρεσίες που υποστηρίζουν φορείς όπως μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες και ερευνητικά κέντρα να 
οργανώσουν και να διαθέσουν το περιεχόμενο τους μέσα από κατάλληλες υποδομές και την 
υλοποίηση προτύπων και προδιαγραφών ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία και επανάχρηση του. 

To EKT είχε συντάξει τη μελέτη «Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας για ανοικτό 
ψηφιακό περιεχόμενο»  [14], το οποίο περιελάμβανε τόσο τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας 
για τη διάθεση και τα μεταδεδομένα όσο και κάποιες συνοπτικές οδηγίες σχετικά με την 
ψηφιοποίηση. Η αρχική έκδοση της μελέτης και η 1η και 2η επικαιροποίηση της έλαβαν χώρα στο 
πλαίσιο του Έργου «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – 
Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες», ενώ η 3η επικαιροποίηση (2η έκδοση) υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του έργου «Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών 
Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου». Μέρος των προδιαγραφών της 2ης έκδοσης, 
ενσωματώθηκαν στο πλαίσιο των  Προσκλήσεων 31 και 31.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ψηφιακή Σύγκλιση», όπου 46  Πολιτιστικοί Φορείς που εντάχθηκαν στο έργο, ψηφιοποίησαν και 
διέθεσαν το περιεχόμενο τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχε θέσει το ΕΚΤ.   

Ο παρών οδηγός «Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας Ανοικτού Περιεχομένου», αποτελεί 
την 3η έκδοση και έχει προκύψει με την  ολοκλήρωση του παραπάνω έργου και από την εμπειρία 
που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης, οι οποίες 
εφαρμόστηκαν σε αυτούς τους 46 φορείς. 

Συγκεντρώνει τις προδιαγραφές έτσι ώστε το περιεχόμενο των φορέων να είναι 
διαλειτουργικό, δηλαδή τα  δεδομένα να διατίθενται με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται 
κατανοητά τόσο από τους ανθρώπους όσο και από τις υπολογιστικές μηχανές. Διαχωρίζει 
τη διαλειτουργικότητα σε τρία επίπεδα από τη διάθεση των μεταδεδομένων μεταξύ 
διαφορετικών συστημάτων και την απόδοση τους ως ανοικτά διασυνδεδεμένα δεδομένα 
μέχρι την αναπαράσταση του περιεχομένου στο σημασιολογικό ιστό. Η σύνταξη των 
συγκεκριμένων προδιαγραφών είναι το αποτέλεσμα της συσσωρευμένης εμπειρίας του ΕΚΤ στην 
εφαρμογή προτύπων και καλών πρακτικών σε ζητήματα διαλειτουργικότητας μεταδεδομένων και 
ψηφιακών αρχείων 

Οι Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας Ανοικτού Περιεχομένου, ολοκληρώνονται με ένα 
ακόμη οδηγό, τις «Προδιαγραφές Ψηφιοποίησης και Ψηφιακών Αρχείων», όπου 
περιγράφονται  οι προδιαγραφές και οι διαδικασίες που συστήνεται να εφαρμοστούν 
κατά τη διάρκεια παραγωγής ψηφιακών πόρων, ώστε να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν 
η μακροχρόνια διαφύλαξη τους και η απρόσκοπτη διάθεση τους στους χρήστες.  

Οι προδιαγραφές, υποστηρίζουν την υπηρεσία Πιστοποίησης Προδιαγραφών Περιεχομένου του ΕΚΤ, 
μια υπηρεσία SaaS. Οι υπηρεσίες SaaS είναι ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες με στόχο την 
ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας των φορέων. Αξιοποιούν σύγχρονα επιχειρησιακά μοντέλα, 
ολοκληρωμένες λύσεις και υποδομές και  επιτρέπουν την τεκμηριωμένη απόθεση, ασφαλή 
διαφύλαξη, οργάνωση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου. Bασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, 
όπως το μοντέλο SaaS (Software as a Service=Λογισμικό ως Υπηρεσία) και το Cloud Computing 
(Υπολογιστικό Νέφος), δηλαδή παρέχονται από το ΕΚΤ διαδικτυακά, χωρίς να χρειάζεται τοπική 
εγκατάσταση.  
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Η υπηρεσία Πιστοποίησης Προδιαγραφών Περιεχομένου προσφέρεται σε φορείς που επιθυμούν να 
ελέγξουν και να πιστοποιήσουν ότι το ψηφιακό τους περιεχόμενο πληροί ορισμένες προϋποθέσεις 
ώστε να μπορεί να διατεθεί ανοικτά και ευρέως. Πρόκειται για μία υπηρεσία, η οποία παρέχεται 
μέσα από διαδικτυακή εφαρμογή Validator [http://validator.ekt.gr], την οποία διαχειρίζονται 
εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Η υπηρεσία πραγματοποιεί μαζικούς αυτοματοποιημένους ελέγχους και 
παράγει αναλυτικές αναφορές υψηλού επιπέδου, οι οποίες πιστοποιούν την πληρότητα και την 
ποιότητα των μεταδεδομένων και των ψηφιακών αρχείων και διασφαλίζουν τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου των φορέων. Ο χρήστης έχει δυνατότητα να 
παρακολουθεί όλη τη διαδικασία μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα. Το σύστημα είναι εύκολα 
επεκτάσιμο για νέα σχήματα μεταδεδομένων, άλλους τύπους ψηφιακών αρχείων και επιπρόσθετες 
προδιαγραφές διαλειτουργικότητας.  Μέσω της πλατφόρμας έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 
περισσότεροι από 200 έλεγχοι σε φορείς της Πρόσκλησης 31 και 31.2 ενώ νέοι φορείς προστίθενται 
συνεχώς στη διαδικασία ελέγχου. 

Στόχος της παρέμβασης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου φορέων, το οποίο 
θα συνδιαμορφώσει τη στρατηγική και τις προδιαγραφές για την αύξηση του έγκριτου 
ψηφιακού περιεχομένου της χώρας και την προώθηση της επανάχρησης και διαφύλαξης 
του. 

 

 

Σε ποιους απευθύνεται 

 Σε φορείς περιεχομένου: Μουσεία, Φορείς Πολιτισμού, Δημόσιες και δημοτικές 
Βιβλιοθήκες, Πανεπιστήμια / ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικούς Φορείς, Δημόσιους 
Φορείς για να ορίσουν τις προδιαγραφές των συστημάτων περιεχομένου τους στους 
αναδόχους που τα υλοποιούν. 

 Στο προσωπικό ψηφιοποίησης: το οποίο ψηφιοποιεί  και διαχειρίζεται  πολλές 
φορές ευαίσθητα αντικείμενα ιστορικής και πολιτιστικής αξίας όπως βιβλία, πίνακες, 
παρτιτούρες, έργα γλυπτικής, κινηματογραφικό υλικό, χάρτες, χειρόγραφα, παλαίτυπα κ.α. 

 Στο προσωπικό τεκμηρίωσης: το οποίο εμπλουτίζει τα ψηφιακά αρχεία με 
μεταδεδομένα  εξυπηρετώντας τον εντοπισμό, τη διαχείριση των αντικειμένων και την 
παροχή πρόσβασης σε αυτά. 

 Στους προγραμματιστές: οι οποίοι υλοποιούν τα συστήματα διαχείρισης και διάθεσης 
περιεχομένου, την πλατφόρμα πάνω στην οποία εργάζεται το προσωπικό του φορέα 
περιεχομένου και παράλληλα, διαθέτει αυτό τον όγκο πληροφορίας στον χρήστη και σε 
άλλα συστήματα συλλογής και διάθεσης περιεχομένου. 
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1 Βασικές έννοιες - διαδικασίες 
 

Οι σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού ανοίγουν νέες δυνατότητες γύρω από 
τη χρήση της ηλεκτρονικής πληροφορίας. Πολιτιστικά, ιστορικά και επιστημονικά τεκμήρια των 
επιτευγμάτων του ανθρώπινου πνεύματος, όπως βιβλία, χειρόγραφα, παρτιτούρες, χάρτες, 
μουσειακά εκθέματα, πίνακες ζωγραφικής, έργα γλυπτικής, ηχητικό και κινηματογραφικό υλικό, 
ψηφιοποιούνται και καθίστανται διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή στον παγκόσμιο ιστό. Κύρια 
αποστολή των βιβλιοθηκών, των αρχείων και των μουσείων είναι η συλλογή, συντήρηση, διαχείριση 
και η διάθεση της πληροφορίας αυτής στο κοινό.  
 
Επιπλέον με την ψηφιοποίηση των πολιτιστικών και ιστορικών τεκμήριων εξυπηρετείται ο 
στόχος της μακροχρόνιας διατήρησης του περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή, κάτι 
που είναι ζητούμενο και συζητείται σε διεθνές επίπεδο .  
 
Παράλληλα όμως, οι πληροφορίες συλλέγονται από δικτυακές πύλες συσσώρευσης περιεχομένου, 
παρέχοντας τη δυνατότητα ενιαίας αναζήτησης και οπτικοποίησης  του περιεχομένου.  
Επομένως, σημαντικός παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία είναι η διαλειτουργικότητα του 
περιεχομένου: τα  δεδομένα αυτά θα πρέπει να διατίθενται με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται 
κατανοητά τόσο από τους ανθρώπους όσο και από τις υπολογιστικές μηχανές.  
 
Καθοριστική λειτουργία στο κύκλο ζωής του ψηφιακού περιεχομένου αποτελεί η διαδικασία της 
τεκμηρίωσης, της καταγραφής δηλαδή των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των αντικειμένων, 
με συστηματικό τρόπο, σχετικά με τη μορφή, την προέλευση και την ερμηνεία τους. Η διαδικασία 
της τεκμηρίωσης ακολουθεί κανόνες και διεθνή πρότυπα με στόχο την παραγωγή των  
μεταδεδομένων, ενός συνόλου πληροφορίας που είναι αναγνωρίσιμη και αξιοποιήσιμη από 
ανθρώπους και μηχανές. Η δημιουργία των μεταδεδομένων εντάσσεται στις κύριες εργασίες 
διαχείρισης και ανάδειξης του υλικού των φορέων και αποτελούν βασικό εργαλείο για την 
ουσιαστική αξιοποίηση του. Η εμπλοκή εξειδικευμένου προσωπικού στη διαδικασία της 
επεξεργασίας και τεκμηρίωσης του υλικού βελτιστοποιεί τις δυνατότητες επανάχρησης τους από 
συστήματα και υποδομές και κατ’ επέκταση του περιεχομένου που περιγράφουν. 
 
Ταυτόχρονα, η παραγωγή των μεταδεδομένων συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη έγκριτης 
επιστημονικής γνώσης για τα τεκμήρια, την προέλευση και την ερμηνεία τους και δημιουργεί έναν 
όγκο πληροφορίας που εμπλουτίζει το επιστημονικό και πολιτιστικό απόθεμα που διατίθεται στο 
κοινό των ειδικών και μη και ενεργοποιεί διαδικασίες έρευνας, εκπαίδευσης, πληροφόρησης και 
ψυχαγωγίας προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. 
 
Κεντρικός πυρήνας όλης της διαδικασίας, είναι το Σύστημα Διαχείρισης και Διάθεσης 
Περιεχομένου, η πλατφόρμα στην οποία φιλοξενούνται τα ψηφιακά αρχεία και το προσωπικό του 
φορέα τεκμηριώνει και διαχειρίζεται όλο τον όγκο της πληροφορίας. Το σύστημα αυτό, παρέχει 
λειτουργίες προστιθέμενης αξίας για τη διάθεση του περιεχoμένου στους χρήστες και 
διαλειτουργεί με άλλα συστήματα, τα οποία συσσωρεύουν τα μεταδεδομένα και 
τα ψηφιακά αρχεία, παρέχοντας υπηρεσίες  ενιαίας αναζήτησης και 
οπτικοποίησης. 
 
Η ολοκληρωμένη διαδικασία από την παραγωγή του ψηφιακού αρχείου, στην τεκμηρίωση και τη 
διάθεση προς τον χρήστη παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.  
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διαφορετικά σ
ανταλλάσουν 
επίπεδο, κάθ
δηλωμένη, σα
πεδίο date, τ
δημιουργίας, 
φιλοξενεί ή ει
σημασίας κάθ
αναπαράστασ
προτύπου όπ
αντίστοιχου.  

_____________

χαρακτηριστικά

λειτουρ
είναι επιτυχ
αι διάθεσης
τας. Ειδικότε
τις παρακάτω 

ργικότητα 
εταδεδομένω
ο παρέχει α
τικής διεπαφ
διάθεσης. Η 
τησης/συγκομ
οκαθορισμέν
ποίηση σε άλλ
ανακτώνται μό
 διαλειτουργ
δικοποίηση (π

ργικότητα 
ά συστήματα 
την ιδανική πε
ση κοινής γλ
ακτικό επίπεδ
ση κοινών σχη
 κλπ.) 
ικοποίηση τω
παράδειγμα, 
τα συστήματα

ργικότητα
συστήματα να
μεταξύ τους

θε πεδίο μετ
αφή σημασία.
τι ακριβώς εν
πρώτης έκθε
ισαγωγής στη
θε στοιχείου 
σης γνώσης 
πως EDM (E

_____________

ά διαλειτουργικό

ργικότητ
ής η διαδικα
ς περιεχομέ
ερα, η διαλειτ
 τρεις διαστά

σε επίπεδ
ων ενός αποθε
ανά πάσα σ
φής που υ
διάθεση μπ
μιδής (harve
να υποσύνολ
λλες εφαρμογ
όνο εγγραφέ
γικότητα σε ε
π.χ. Unicode) τ

σε επίπε
να «διαβάζο
ερίπτωση, αυ
λώσσας για τ
δο (π.χ. XML)
ημάτων μεταδ

ων τιμών των δ
οι ημερομηνί
α. 

α σε σημ
α «κατανοού
ς. Για την πλ
ταδεδομένων
. Για παράδε
ννοούμε με 
εσης στο κο
ην ψηφιακή β
να πραγματ
όπως RDF

Europeana D

_____________

τητας για ανοικτ

τας 
ασία συλλογή
ένου να υπο
τουργικότητα 
σεις  [2]: 

δο συστη
ετηρίου σε τρί
στιγμή τα με
υλοποιείται 
ορεί να πραγ
sting), όπου 
λα) των εγγρ
ές, είτε σε επ
ς που ταιριάζ
επίπεδο συστ
των μεταδεδο

δο σύντα
ουν» σωστά τ
τό προϋποθέτ
την κωδικοπο

δεδομένων (π

δεδομένων σύ
ίες να αναγρ

ασιολογικ
ύν» σωστά τη
ήρη διαλειτο
ν που ανταλ
ιγμα, όταν γι
αυτό (π.χ. π
ινό, πρόσκτη
βιβλιοθήκη;). 
οποιείται μέσ
ή OWL και

Data Model), 

_____________

τό ψηφιακό περ

ής και συσσώ
οστηρίζουν 
στο πεδίο τω

μάτων. Επ
ίτες εφαρμογ
εταδεδομένα 
βάσει ενός
γματοποιηθεί
πρακτικά με

ραφών ενός 
πίπεδο μετά-α
ζουν με συγκε
τημάτων περι
ομένων που α

ξης και δ
τα δεδομένα 
τει τα εξής: 
οίηση των με

π.χ. Dublin Co

ύμφωνα με έν
άφονται με τ

κό επίπεδ
 σημασία τω

ουργικότητα σ
λλάσσεται χρ
α ένα έργο τ
πρόκειται για
ησης από το 
Το ιδανικό εί
σω μιας κατά
ι κατάλληλου

CIDOC-CRM

__________ 

ριεχόμενο 

ώρευσης είνα
τα απαραί

ων μεταδεδομ

πιτρέπει την o
γές και συστήμ

του μέσω 
ς συγκεκριμ
ί είτε σε επί
εταφορτώνετα
αποθετηρίου

αναζήτησης (m
εκριμένα κριτ
ιλαμβάνει κα
ανταλλάσσοντ

ομής. Επιτρ
που ανταλλά

εταδεδομένω

ore, MODS, CD

να κοινό πρότ
τον ίδιο τρόπ

δο. Επιτρέπε
ων δεδομένων
σε σημασιολο
ρειάζεται να 
τέχνης έχουμε
α την ημερομ
μουσείο πο

ίναι η δήλωσ
άλληλης γλώ
υ εξειδικευμ

M, LIDO, CER
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ματα. 
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μένου 
ίπεδο 
αι το 
υ για 
meta-
τήρια 
αι την 
ται.  

ρέπει 
άσουν 

ων σε 

DWA, 

τυπο. 
πο σε 

ει σε 
ν που 
ογικό 
έχει 

ε ένα 
μηνία 
ου το 
η της 

ώσσας 
μένου 
RIF ή 
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_____________

ροδιαγραφές & χ

αυτού του
ειτουργικότ

φές διάθεσ
οποίο περιγ
οποίες διασ
η διαθεσιμό

_____________

χαρακτηριστικά

Εικό

υ οδηγού, 
τητας και τι

ης ανοικτού
γράφονται 
σφαλίζουν 
ότητα τους σ

 

_____________

ά διαλειτουργικό

όνα 2: Δομή Οδ

παρουσιάζ
ις Προδιαγρ

ύ περιεχόμε
Προδιαγρα
την μακρο

σε όσο το δ

_____________

τητας για ανοικτ

δηγού 

ζουμε τις 
ραφές Διάθ

ενου, συμπ
αφές Ψηφι
οχρόνια δι
υνατόν περ

_____________

τό ψηφιακό περ

Προδιαγρα
θεσης προς 

ληρώνοντα
οποίησης κ
ιαφύλαξη τ
ρισσότερου

__________ 

ριεχόμενο 

 

αφές για κ
τον Χρήστη

αι με ένα ακ
και Ψηφια
των ψηφια
ς χρήστες.  
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πρω
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|  Validator: Πρ

Διαλε
συστ

1ο επίπεδο δια
κτηση των μ
ιεχομένου. Πα
ες εφαρμογές

αποθετήριο π
παφής που υλ
γματοποιηθεί
αφορτώνεται 
ναχρησιμοποί
κτώνται μόνο
λειτουργικότη
code) των μετ

 Εξασφ

 τη
 τη

eu
 τη

 Δεν εξ

 ό
τ
σ
π

 ό
τ
π
υ

αυτό το επίπεδ
σφαλίζει ότι τ
ρμογές. Σε αυ

 Διάθε1
πρωτόκολλο 
τόκολλο που 

_____________

ροδιαγραφές & χ

ειτουρ
ημάτω
αλειτουργικότ
μεταδεδομένω
αράλληλα, επ
ς και συστήμα

παρέχει ανά 
λοποιείται βάσ
ί είτε σε επί
το σύνολο (ή
ίηση σε άλλε
ο εγγραφές π
ητα σε επίπεδ
ταδεδομένων

φαλίζει: 

ην αύξηση της
η διάθεση το
uropeana, ope
η δυνατότητα 

ξασφαλίζ

ότι οι υπηρε
τελικά το περ
σαφείς απαιτ
πρέπει τουλάχ
ότι ο χρήστη
τεκμηρίωση 
πληροφορίας 
υπηρεσίες  στ

δο, ο φορέας
τα μεταδεδομ
υτό το επίπεδο

εση μετ
Open Archive
αναπτύχθηκε

_____________

χαρακτηριστικά

ργικότ
ων  (Επ
τητας αφορά 
ων για χρήσ
πιτρέπει την o
ατα.  

πάσα στιγμή
σει ενός συγκ
ίπεδο πλήρο
ή προκαθορισ
ες εφαρμογές
που ταιριάζου
δο συστημάτω
 που ανταλλά

ς επισκεψιμότ
ου περιεχομέν
enAire, search
ευρεσιμότητα

ζει: 

σίες συσσώρ
ριεχόμενο. Ο
τήσεις σχετικά
χιστον να ικαν
ης θα βρει τ
ή η μη χρή
από τις μηχα

τον χρήστη. 

ς απλά υλοπο
μένα του μπο
ο, περιλαμβάν

ταδεδομ
es Initiative P
ε για τη συγκ

_____________

ά διαλειτουργικό

τητα σ
πίπεδ
την υλοποίη

ση από άλλε
online διάθεσ

ή τα μεταδεδ
κεκριμένου πρ
υς ανάκτηση
σμένα υποσύν
ς, είτε σε επί
υν με συγκε
ων περιλαμβά
άσσονται. 

τητας του δικτ
νου σε δικτυ

hCulture.gr, o
ας του περιεχ

ρευσης περιε
ι περισσότερ
ά με τα πρότ
νοποιούνται ο
τελικά εύκολα
ήση προτύπω
ανές αναζήτη

οιεί τα απαρα
ρούν τα διατ
νονται οι παρ

μένων μ
Protocol for M
κομιδή (συλλο

_____________

τητας για ανοικτ

σε επίπ
δο 1) 

ση των διαδι
ες εφαρμογέ
η των μεταδε

δομένα του μ
ρωτοκόλλου δ
ης/συγκομιδής
νολα) των εγγ
ίπεδο μετά-αν
κριμένα κριτή
άνει και την κ

τυακού χώρου
υακές πύλες 
penarchives.g
χομένου από μ

χομένου θα 
ες δικτυακές
τυπα διάθεση
οι Προδιαγρα
α αυτό που 
ων δεν ευνο
ησης, ώστε να

αίτητα πρωτό
τεθούν στην π
ρακάτω προδι

μέσω OA
Metadata Ha
ογή) μεταδεδο

_____________

τό ψηφιακό περ

πεδο 

κασιών ώστε 
ές και πλατφ
εδομένων ενό

μέσω μιας π
διάθεσης. Η δ
ς (harvesting
γραφών ενός
ναζήτησης (m
ήρια αναζήτη
κατάλληλη κω

υ του φορέα 
συλλογής πε

gr) 
μηχανές μετά

δεχθούν και
πύλες έχουν

ης του περιεχ
φές 2ου Επιπ
ψάχνει. Η μ

οεί  τη διαχ
α παρέχουν τ

κολλα διαλειτ
πιο απλή τους
ιαγραφές: 

AI-PMH 
rvesting (OAI-
ομένων με τη

__________ 

ριεχόμενο 

να είναι εφι
φόρμες συλλ
ός αποθετηρίο

προγραμματισ
διάθεση μπορ
g), όπου πρα
ς αποθετηρίο
meta-search) 
ησης. Επιπλέο
ωδικοποίηση

εριεχομένου 

ά-αναζήτησης.

ι συλλέξουν 
ν πλέον πιο 
χομένου και 
πέδου 
μη επαρκής 
χείριση της 
τις βέλτιστες 

τουργικότητα
ς μορφή σε ά

-PMH)  είνα
ην μορφή αρχ
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κτή η 
λογής 
ου σε 

στικής 
ρεί να 
κτικά 
υ για 
όπου 
ον, η 
 (π.χ. 

(π.χ. 

. 

ας και 
άλλες 

ι ένα 
χείου, 
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|  Validator: Πρ

ώστε οι υπηρ
εία. Το πρωτό
λοφόρησε το 2

1ο επίπεδο δ
μεταδεδομέν

H.  

περισσότερα σ
H, οπότε το μό

 

γίες 
ποίησης:  

//www.openar
AI/openarchiv
tml 

 Διάθε2

 Search/R

 http://w

να  1: Αρχιτεκτ
ζήτησης (από W

_____________

ροδιαγραφές & χ

ρεσίες να μπο
όκολλο OAI-P
2002, το έγγρ

ιαλειτουργικό
νων σε σχήμα

συστήματα δι
όνο που χρειά

Με

rchives
esprot

1) Β
 
2) Ω

σ
 
3) Ε







4) Β
τ

εση μετ

Retrieve via U

www.loc.gov/s

ονική Μετά-
Wikipedia) 

_____________

χαρακτηριστικά

ορούν να κατα
PMH χρησιμο
αφο ενημερώ

ότητας, η εφα
α Dublin Core

ιάθεσης και δ
άζεται είναι να

ερικές συ

Βεβαιωθείτε ό

Ως πρώτο βήμ
στο σχήμα oa

Ελέγξτε ότι υπ
 Identify 
 ListIdentifi
 ListRecord
 ListSets 
 GetRecord
 ListMetada

Βεβαιωθείτε 
τεκμήρια και 

ταδεδομ
Μια μ
που χ
αναζήτ
διαδίκ
από έν
μηχανέ
συγκεν
χρήστη

Στο 1ο

περιεχ
αναζήτ
μετά-α

 

Τα πι
μπορο

URL (SRU) 

standards/sru

_____________

ά διαλειτουργικό

ασκευαστούν 
ποιεί XML μέ
ώθηκε για τελε

αρμογή του O
e το οποίο εί

διαχείρισης πε
α γίνει κάποια

υμβουλές

ότι το OAI-PM

μα θα πρέπει
i_dc 

ποστηρίζοντα

ers 
s 

d 
ataFormats 

ότι δουλεύε
κάνετε ListRe

μένων γ
μηχανή μετά-α
χρησιμοποιεί
τησης για να 
κτυο. Οι μηχ
ναν χρήστη κα
ές αναζήτηση
ντρώνονται, δ
η. 
ο επίπεδο δια
χομένου, θα 
τησης, η οπο
αναζήτησης να

ιο συνήθη π
ούν να χρησιμ

/ 

_____________

τητας για ανοικτ

χρησιμοποιώ
έσω HTTP. Η 
ευταία φορά 

OAI-PMH πρέπ
ίναι υποχρεω

εριεχομένου, 
α διαδικασία γ

ς.... 

MH του αποθε

να δίνονται τ

αι όλα τα verb

ι το resumpt
ecords 

ια μετά
αναζήτησης  ε
ί δεδομένα 
παράγουν τα

χανές μετά-αν
αι ταυτόχρονα
ης τρίτων για α
διαμορφώνον

αλειτουργικότ
πρέπει να 

οία θα δώσε
α ανακτήσει τ

ρωτόκολλα γ
μοποιηθούν, ε

_____________

τό ψηφιακό περ

ώντας μεταδεδ
έκδοση 2.0 τ
το 2015.  

πει να υποστ
ωτικό από το 

περιέχουν το
για την ενεργο

ετηρίου έχει ε

τα μεταδεδομ

bs του OAI-PM

tion token ότ

ά-αναζήτ
είναι ένα εργ
από κάποι

α δικά τους α
ναζήτησης λα
α στέλνουν ερ
αποτελέσματα
νται και παρ

τητας, το σύσ
λειτουργήσε

ει τη δυνατό
το περιεχόμεν

για μετά-αναζ
είναι τα εξής: 

__________ 

ριεχόμενο 

δομένα από π
του πρωτοκό

τηρίζει τη διά
πρωτόκολλο 

ο πρωτόκολλο
οποίηση του. 

ενεργοποιηθε

μένα  

MH: 

όταν έχετε πο

τηση  
γαλείο αναζήτ
ια άλλη μη
αποτελέσματα
αμβάνουν εί
ρωτήματα προ
α. Τα στοιχεία
ρουσιάζονται 

στημα διαχείρ
ει ως τη μη
ότητα στη μη
νο της.  

ζήτηση, τα ο
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πολλά 
όλλου 

άθεση 
OAI-

ο OAI-

εί  

ολλά 

τησης 
ηχανή 
α στο 
ίσοδο 
ος τις 
α που 
στον 

ρισης 
ηχανή 
ηχανή 

οποία 
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______________

|  Validator: Πρ
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http://ww
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http://ww

 

 

 Ευρε3
αναζ

1ο επίπεδο δ
αδεδομένων α
ζήτησης συνή
ή"meta-tag")  

επώς, για να α
σελίδα προβ

ML σελίδας (m

παράδειγμα: 

✗ 

✔ 
_____________

ροδιαγραφές & χ

Retrieve via W

ww.loc.gov/sta

ww.niso.org/st

Με

1) Β
δ
 

2) Π
ο
 

3) Δ
μ
 

τηρίαση
ήτησης 
διαλειτουργικ
από συνήθεις
θως χρησιμοπ
για να ευρετη

αυξηθεί η ευρ
ολής του τεκ
eta-tag). 

 
 
<head>  
<title>ΕΣ
του έργου
</head> 

<head> 
<title>ΕΣ
του έργου
<link rel
<link rel
<meta nam
/> 

_____________

χαρακτηριστικά

Web Service (S

andards/sru/co

andards/resou

ερικές συ

Βεβαιωθείτε ό
διάθεσης περι

Παραμετροπο
οποία θα είνα

Δοκιμάστε κά
μεταδεδομένα

η από σ
 
ότητας, θα π
ς διαδικτυακέ
ποιούν λέξεις
ηριάσουν το π

ρεσιμότητα το
κμηρίου να π

ΣΜΑ/ΥΣΜΑ: Η 
υ. Τόμος ΙΙ.

ΣΜΑ/ΥΣΜΑ: Η 
υ. Τόμος ΙΙ.
l="schema.DC
l="schema.DC
me="DC.contr

_____________

ά διαλειτουργικό

SRW) 

ompanionSpecs

urces/Z39.50_R

υμβουλές

ότι το Open
ιεχομένου έχ

οιήστε, αν χ
αι ανακτήσιμα

άποιο όρο αν
α 

συνήθεις

πρέπει να υπο
ς μηχανές αν
ς κλειδιά και μ
περιεχόμενο τ

ου περιεχομέ
προστεθούν τα

αποκατάστασ
.</title> 

αποκατάστασ
.</title> 
CTERMS" href
C" href="htt
ributor" con

_____________

τητας για ανοικτ

s/srw.html 

Resources 

ς.... 

Search του 
ει ενεργοποιη

χρειάζεται, τ
α στην αναζή

ναζήτησης κα

ς διαδικ

οστηρίζεται η 
ναζήτησης (Go
μεταδεδομένα
τους.  

νου από τις μ
α μεταδεδομ

ση του Ερεχθ

ση του Ερεχθ

f="http://pu
tp://purl.or
ntent="Μαλλο

_____________

τό ψηφιακό περ

συστήματος 
ηθεί  

α πεδία μετ
τηση 

αι βεβαιωθείτ

κτυακές 

ευρετηρίαση
oogle, Bing, Ya
α των HTML σ

μηχανές αναζή
ένα του ως μ

είου (1979-

είου (1979-1

rl.org/dc/te
g/dc/element
ύχου, Φανή" 

__________ 

ριεχόμενο 

ς διαχείρισης

ταδεδομένων

τε ότι επιστρ

μηχανέ

η τουλάχιστον
ahoo). Οι μηχ
σελίδων (meta

ήτησης, θα πρ
μεταδεδομένα

1987). Η από

1987). Η από

erms/" /> 
ts/1.1/" /> 
xml:lang="e
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ς και 

ν τα 

έφει 

ές 

ν των 
χανές 
adata 

ρέπει 
α της 

όδοση 

όδοση 

el" 
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<meta name="DC.contributor" content="Mallouchou, F." xml:lang="en" /> 
<meta name="DC.contributor" content="Μπούρας, Χαράλαμπος" 
xml:lang="el" /> 
<meta name="DC.contributor" content="Bouras, Charalambos" 
xml:lang="en" /> 
<meta name="DC.creator" content="Παπανικολάου, Αλέξανδρος" 
xml:lang="el" /> 
<meta name="DC.creator" content="Papanikolaou, Alexandros" 
xml:lang="en" /> 
<meta name="DC.date" content="2012-10-1" xml:lang="*" 
scheme="DCTERMS.W3CDTF" /> 
<meta name="DCTERMS.dateAccepted" content="2016-01-13T11:46:02Z" 
scheme="DCTERMS.W3CDTF" /> 
<meta name="DCTERMS.available" content="2016-01-13T11:46:02Z" 
scheme="DCTERMS.W3CDTF" /> 
<meta name="DC.identifier" content="rn: 144136" /> 
<meta name="DC.identifier" content="an: B1215.2" /> 
<meta name="DC.identifier" 
content="http://hdl.handle.net/11638/10867" scheme="DCTERMS.URI" /> 
<meta name="DC.language" content="gre" /> 
<meta name="DC.language" content="eng" /> 
<meta name="DC.title" content="Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-
1987). Η απόδοση του έργου. Τόμος ΙΙ." xml:lang="*" /> 
<meta name="DC.title" content="The restoration of the Erechtheion 
(1979-1987). Final report on the work. Volume II." xml:lang="*" /> 
<meta name="DC.relation" content="Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων 
Ακρόπολης" xml:lang="el" /> 
<meta name="DC.relation" content="Acropolis Restoration Service" 
xml:lang="en" /> 
<meta name="DC.relation" content="Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων 
Ακροπόλεως" xml:lang="el" /> 
<meta name="DC.relation" content="Committee for the Conservation of 
the Acropolis Monuments" xml:lang="en" /> 
<meta name="DC.relation" content="fair_use_licence" /> 
<meta name="citation_date" content="2016-01-13T11:46:02Z" /> 
<meta name="citation_authors" content="Παπανικολάου, Αλέξανδρος; 
Papanikolaou, Alexandros" /> 
<meta name="citation_title" content="Η αποκατάσταση του Ερεχθείου 
(1979-1987). Η απόδοση του έργου. Τόμος ΙΙ." /> 
<meta name="citation_abstract_html_url" content="http://repository-
ysma.ekt.gr/ysma/handle/11638/10867" /> 
 
</head> 
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1ο Επίπεδο:  
Απαιτήσεις Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο συστημάτων   

Α/Α Απαίτηση Οδηγίες υλοποίησης 

1 

Για την κωδικοποίηση των 
μεταδεδομένων χρησιμοποιείται το 
πρότυπο UTF-8. 

- 

2 

Θα πρέπει να υποστηρίζεται ανάκτηση των 
μεταδεδομένων βάσει του πρωτοκόλλου 
OAI-PMH, έκδοση 2.0, με υποστήριξη σε 
όλα τα verbs του πρωτοκόλλου και σε 
μόνιμη πρόσβαση.  

Ενότητα 2.1 

 

3 

Θα πρέπει να υποστηρίζεται η διάθεση 
των μεταδεδομένων μέσω τουλάχιστον 
ενός πρωτοκόλλου διάθεσης / μετά-
αναζήτησης, συγκεκριμένα ένα εκ των 
SRU/SRW, Ζ39.50. Η συγκεκριμένη 
λειτουργία θα πρέπει να διατίθεται 
δημόσια, χωρίς περιορισμούς πρόσβασης 
για τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό 
πεδίων. 

Ενότητα 2.2 

 

4 

Πρέπει να υποστηρίζεται η ευρετηρίαση 
τουλάχιστον των μεταδεδομένων από 
συνήθεις διαδικτυακές μηχανές 
αναζήτησης (Google, Bing, Yahoo).  

- 

Πίνακας 1: Απαιτήσεις για το 1ο Επίπεδο Διαλειτουργικότητας (σε επίπεδο συστημάτων) 
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3 Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο 
σύνταξης και δομής  (Επίπεδο 2) 

Το 2ο επίπεδο διαλειτουργικότητας δίνει έμφαση στον τρόπο τεκμηρίωσης και διαχείρισης της 
πληροφορίας. Ο φορέας δεν υλοποιεί απλώς τις διαδικασίες ώστε να καταστεί εφικτή η ανάκτηση 
των μεταδεδομένων για χρήση από άλλες εφαρμογές και πλατφόρμες συλλογής περιεχομένου, αλλά 
διαθέτει τα μεταδεδομένα του σε  σχήματα που υποστηρίζουν οι διεθνείς  δικτυακές πύλες 
συλλογής περιεχομένου (π.χ. Europeana, OpenAire κλπ.). Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, δίνει 
έμφαση στον τρόπο τεκμηρίωσης με την χρήση προτύπων, στην ομογενοποίηση των μεταδεδομένων 
του και στη χρήση καλών πρακτικών.  

Η διαδικασία αυτή είναι πρωτίστως χρήσιμη για τις εσωτερικές λειτουργίες του φορέα 
περιεχομένου.  Η άρτια τεκμηρίωση και η χρήση προτύπων διευκολύνει τον ευκολότερο εντοπισμό 
και τη διαχείριση των αντικειμένων του, παρέχοντας δυνατότητες ενιαίας πλοήγησης και 
οπτικοποίησης του περιεχομένου. Παράλληλα, διασφαλίζει τη μακροχρόνια διαφύλαξη των 
μεταδεδομένων και την εύκολη διαχείριση και μετάπτωση τους σε διαφορετικά συστήματα (ή 
διαφορετικές εκδόσεις). 

 
Παράλληλα, η αποδοχή  του περιεχομένου από διεθνείς διαδικτυακές πύλες, αυξάνει την 
επισκεψιμότητα  και την αναγνωρισιμότητα του φορέα. Επιτρέποντας τη διάθεση των 
δεδομένων τους από έγκριτες διεθνείς δικτυακές πύλες συσσώρευσης περιεχομένου, οι φορείς 
αυξάνουν τα κανάλια μέσω των οποίων οι χρήστες φτάνουν στο περιεχόμενό τους, μεγιστοποιώντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο την επισκεψιμότητα και την αναγνωρισιμότητα τους.  
 
Τέλος, η διάχυση του δομημένου  περιεχομένου διευκολύνει την επανάχρησή του από νέες 
υπηρεσίες οι οποίες συμβάλουν στη διάχυση και αναδιανομή της γνώσης σε ένα ευρύ περιβάλλον  
και μπορούν να υπηρετούν διάφορους σκοπούς όπως την εκπαίδευση, τη διασκέδαση, την 
επιμόρφωση κλπ. 
 

 

 Εξασφαλίζει: 

 την online διάθεση ευρύτερου συνόλου μεταδεδομένων ως Ανοικτά Δημόσια 
Δεδομένα σε επίπεδο ιδιαίτερα κατάλληλο για ανάπτυξη εφαρμογών από 
τρίτους  

 την αποδοχή του υλικού από δικτυακές πύλες συσσώρευσης περιεχομένου (π.χ. 
europeana, openAire, searchCulture.gr, openarchives.gr) 

 την ευρεσιμότητα από τους χρήστες, καθώς η χρήση προτύπων ευνοεί  τη 
διαχείριση της πληροφορίας από τις μηχανές αναζήτησης 

 τη δυνατότητα να υλοποιηθούν βασικές υπηρεσίες ενιαίας πλοήγησης και 
οπτικοποίησης 

 την μακροχρόνια διαφύλαξη των μεταδεδομένων  
 την εύκολη μετάπτωση σε διαφορετικά συστήματα (ή διαφορετικές εκδόσεις)  
 την πολυγλωσσικότητα 
 την επανάχρηση του περιεχομένου για νέες εφαρμογές, πχ. Ηλεκτρονικά 

εκπαιδευτικά παιχνίδια. 
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✗ 

 
<record> 
<header> 
<identifier>oai:chaniamuseum-db.culture.gr:5</identifier> 
<datestamp>2015-06-30T12:55:30Z</datestamp> 
<setSpec>1</setSpec> 
</header> 
<metadata> 
<oai_dc:dc xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"> 
<dc:title>Κρεμαστό αγγείο με πώμα [Π 155 και Π 156]</dc:title> 
<dc:subject>Αγγείο</dc:subject> 
</oai_dc:dc> 
</metadata> 
</record> 
 

✔ 

 
<record> 
<header> 
<identifier>oai:chaniamuseum-db.culture.gr:5</identifier> 
<datestamp>2015-06-30T12:55:30Z</datestamp> 
<setSpec>1</setSpec> 
</header> 
<metadata> 
<oai_dc:dc xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"> 
<dc:title>Κρεμαστό αγγείο με πώμα [Π 155 και Π 156]</dc:title> 
<dc:subject>Αγγείο</dc:subject> 
<dc:subject>Συλλογή Μητσοτάκη</dc:subject> 
<dc:description> 
Κλειστό, κρεμαστό αγγείο με πώμα, με στιλβωτή επιφάνεια. Το αγγείο 
έχει σφαιρικό, έντονα πεπιεσμένο σώμα, με μικρή επίπεδη βάση και δύο 
διάτρητες αποφύσεις, εν είδει λαβών. Το πώμα είναι κυλινδρικό και 
έχει, επίσης, δύο διάτρητες αποφύσεις, που εξυπηρετούσαν στην 
πρόσδεση του με σχοινί επάνω στο αγγείο. Το εύρημα χρονολογείται στην 
υπονεολιθική περίοδο και ανήκει σε τύπο ιδιαίτερα διαδεδομένο στην 
Κρήτη, ο οποίος απαντά συνήθως σε ταφικά σύνολα. 
</dc:description> 
<dc:contributor>Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων</dc:contributor> 
<dc:date>2014-05-11</dc:date> 
<dc:type>Αγγεία-Σκεύη</dc:type> 
<dc:format>image/jpeg</dc:format> 
<dc:identifier>http://hdl.handle.net/11412/p_155_2d</dc:identifier> 
<dc:source>Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων</dc:source> 
<dc:language>grc</dc:language> 
<dc:relation>-</dc:relation> 
<dc:coverage>Υπονεολιθική περίοδος(3650-3500 π.Χ.)</dc:coverage> 
<dc:rights> 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el 
</dc:rights> 
</oai_dc:dc> 
</metadata> 
</record> 
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πεδία) 

oai_dc 

EDM ή 

_____________

τό ψηφιακό περ
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ριεχόμενο 

ωτηματικά
& qualifi
ου διατίθε
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ντιστοίχηση

ESE μ

dc:tit
dc:de
dcter
dcter
dc:da
dcter
dcter
dcter
dc:cre
dc:pu
dc:co
dc:so
dc:rig
διάθε
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ροδιαγραφές & χ
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ψηφι
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dc:co
ή/και
dc:typ
dc:for
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dc:lan
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υγλωσσι
τή η αναζήτη
ε δύο τουλάχι
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ά τη διάθεση τ
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χαρακτηριστικά

εσης και ε
ακού πόρου
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ι dcterms:tem
pe  
rmat ή/και
ι dcterms:med
nguage 
lation ή/και  d
ι dcterms:
ms:isreplaced
ms:requires
ms:isrequired
ms:ispartof
ms:haspart  

entifier 

χησης μεταδεδ

ικά μετα
ση του περιε
στον γλώσσες

μεταδεδομένα
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</dc:type> 
dc:type>  

</dc:type> 

gre”>κόσμημα
eng”>jewelry</

gre”>κόσμημα
eng”>jewelry</

μων προ
ιαρκούς διαλ
αδεδομένα κα
ιαδικτυακή δι
 σε αυτόν ανε
οχή των τεκμ
ervice για την
ριμένο σύστη
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ά διαλειτουργικό

επανάχρησης 

αι dcterms:s
mporal 

ι dcterms:e
dium 

dcterms:refer
:replaces
dby

dby

δομένων μεταξύ
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εχομένου σε δ
ς: Ελληνικά κα
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</dc:type> 
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dc:su
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dc:la
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να δηλώνετα
ρέπει να χρησ
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υ χρησιμοποιε
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ποθετήριο π
νίμων τοποθε
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Απα

Μόνιμες διευ
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υθύνσεις 
εκμηρίων 
dentifier) 
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2ο Επίπεδο:  
Απαιτήσεις Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής  

Α/Α Απαίτηση Οδηγίες 
υλοποίησης 

1 

Πληρότητα τεκμηρίωσης. Τα μεταδεδομένα κάθε εγγραφής είναι 
διαθέσιμα για ανάκτηση (harvesting) σε μορφή Dublin Core (ISO 
15836:2009). Τα δεκαπέντε (15) βασικά πεδία του Dublin Core 
namespace dc (http://purl.org/dc/elements/1.1) θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά για κάθε εγγραφή, όπου έχουν εφαρμογή. 

Ενότητα 3.1 

2 
Αποφυγή της χρήσης των κεφαλαίων κατά την τεκμηρίωση, όπου δεν 
είναι απαραίτητο. 

Ενότητα 3.2 

3 

Ομογενοποίηση του τρόπου γραφής των μεταδεδομένων. Ίδιες τιμές 
μεταδεδομένων θα πρέπει να γράφονται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε 
τεκμήριο 

Ενότητα 3.2 

4 

Διαχείριση πολλαπλών τιμών σε ένα πεδίο μεταδεδομένων. Όταν ένα 
πεδίο έχει παραπάνω από μια τιμές, συστήνεται η επανάληψη του 
πεδίου όσο είναι και το πλήθος των τιμών. 

Ενότητα 3.2 

5 

Η κωδικοποίηση του πεδίου dc.creator στα μεταδεδομένα εγγραφής 
που διατίθενται μέσω OAI-PMH θα πρέπει να ακολουθεί 
καθιερωμένο πρότυπο βιβλιογραφικών αναφορών σε ό, τι αφορά τη 
γραφή των ονομάτων δημιουργών. 

Ενότητα 3.2 

6 

Η κωδικοποίηση του πεδίου dc.language (αν υπάρχει) στα 
μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-PMH θα πρέπει 
να ακολουθεί το πρότυπο ISO 639-2, ενώ για τις περιπτώσεις 
γλωσσών που στο συγκεκριμένο πρότυπο έχουν δύο διαφορετικούς 
κωδικούς (ορολογίας και βιβλιογραφικό), θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ο βιβλιογραφικός κώδικας (ISO 639-2/B). Για μη 
λεκτικό περιεχόμενο (π.χ. φωτογραφίες από έργα τέχνης), 
συστήνεται η χρήση του κωδικού zxx (Non-linguistic content) 

Ενότητα 3.3 
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7 

Η κωδικοποίηση του πεδίων ημερομηνίας (dc.date & qualifiers, 
dcterms:temporal) στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθεται 
μέσω OAI-PMH θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ISO 8601, όπου 
αυτό υποστηρίζεται από το πρότυπο (δηλ. Ημερομηνίες μ.Χ., 
χρονολογικές περίοδοι οι οποίες μπορούν να αναπαρασταθούν 
χρονολογικά). 

Ενότητα 3.3 

8 

Για ημερομηνίες που υπάρχει αβεβαιότητα (π.χ. ερωτηματικά), η 
κωδικοποίηση του πεδίων ημερομηνίας (dc.date & qualifiers, 
dcterms:temporal) στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθεται 
μέσω OAI-PMH θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο EDTF-level1 και 
EDTF-level2, όπου υποστηρίζεται. 

Ενότητα 3.3 

9 

Θα πρέπει να υποστηρίζεται η πολυγλωσσικότητα στα 
μεταδεδομένα, συγκεκριμένα θα πρέπει να δίνονται οι τιμές σε δύο 
τουλάχιστον γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά. 

Επιπλέον, σε πολυγλωσσικά μεταδεδομένα, θα πρέπει να δηλώνεται 
η  γλώσσα της λεκτικής τιμής του πεδίου. Κατά τη διάθεση των 
μεταδεδομένων, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό 
(attribute) xml:lang, το οποίο θα υποδηλώνει την γλώσσα της 
λεκτικής πληροφορίας. 

Ενότητα 3.5 

10 

Τα μεταδεδομένα κάθε εγγραφής είναι μονίμως διαθέσιμα για 
ανάκτηση (harvesting) σε μορφή Europeana Semantic Elements 
(έκδοση 3.4.1). Θα πρέπει να παρέχεται ανά εγγραφή το σύνολο των 
πεδίων μεταδεδομένων που μπορούν να αναπαρασταθούν σε 
μορφή Europeana Semantic Elements (έκδοση 3.4.1) – όχι μόνο αυτά 
που προορίζονται κατά περίπτωση για διοχέτευση στη Europeana. 

Ενότητα 3.4 

11 

Στα Dublin Core μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-
PMH θα πρέπει να περιέχεται ένας τουλάχιστον μόνιμος 
προσδιοριστής (persistent identifiers) που να ταυτοποιεί την 
εγγραφή στο πεδίο dc.identifier. Ο μόνιμος προσδιοριστής δεν 
επιτρέπεται οποτεδήποτε στο μέλλον να αλλάξει ή να αποδοθεί σε 
άλλο ψηφιακό πόρο. Ο μόνιμος προσδιοριστής θα πρέπει να 
ακολουθεί το διεθνές πρότυπο Handle. 

Ενότητα 3.6 

12 

Θα πρέπει να παρέχονται κατά ελάχιστον η άδεια χρήσης διάθεσης 
μεταδεδομένων και θα πρέπει να δίνεται με κωδικοποιημένη μορφή 
ώστε να είναι κατανοητή  από τις υπολογιστικές μηχανές. 

Γι’ αυτό το σκοπό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν άδειες που 
υποστηρίζουν την κωδικοποίηση τους σε μορφή κατανοητή από 

Ενότητα 3.7 
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υπολογιστικές μηχανές, όπως:
 

1. Άδειες Creative Commons 
https://creativecommons.org  

2. Europeana Statements:  
http://pro.europeana.eu/share-your-data/rights-
statement-guidelines/available-rights-statements 

3. Rights Statements:  
http://rightsstatements.org/page/1.0/?language=en 

Σημείωση: Συστήνεται η χρήση ανοικτής άδειας για τα 
μεταδεδομένα, ώστε να δίνεται η δυνατότητα επανάχρησης. 
 

13 

Σε σχήματα μεταδεδομένων που το υποστηρίζουν (π.χ. edm, ese 
κλπ), θα πρέπει να παρέχονται κατ’ ελάχιστον η άδεια 
χρήσης/διάθεσης ψηφιακών αρχείων και θα πρέπει να δίνεται με 
κωδικοποιημένη μορφή ώστε να είναι κατανοητή από τις 
υπολογιστικές μηχανές. 

Γι’ αυτό το σκοπό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν άδειες που 
υποστηρίζουν την κωδικοποίηση τους σε μορφή κατανοητή από 
υπολογιστικές μηχανές, όπως: 
 

4. Άδειες Creative Commons 
https://creativecommons.org/ 

5. Europeana Statements:  
http://pro.europeana.eu/share-your-data/rights-
statement-guidelines/available-rights-statements 

6. Rights Statements:  
http://rightsstatements.org/page/1.0/?language=en 

 

Ενότητα 3.7 

14 

Στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-PMH θα 
πρέπει για κάθε ένα από τα ψηφιακά αρχεία που συνδέονται με την 
εγγραφή να περιέχεται λειτουργούσα διεύθυνση (URL) η οποία να 
επιτρέπει την ανάκτηση υλικού κατάλληλου για την 
προβολή/προεπισκόπιση του κάθε αρχείου. Παραδείγματα: εικόνα 
ανάλυσης επιπέδου thumbnail για εικόνες, εικόνα εξωφύλλου για 
βιβλία, εικόνα πρώτης σελίδας για άρθρα, κώδικας ενσωμάτωσης σε 
τρίτη ιστοσελίδα για streaming video. 

Ενότητα 3.8 

Πίνακας 5: Απαιτήσεις για το 2ο Επίπεδο Διαλειτουργικότητας (σε επίπεδο σύνταξης και δομής) 
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 Library of Congress Subject Headings (LCSH)  
http://id.loc.gov/authorities/subjects.html 

 Library of Congress Subject Classification  
http://id.loc.gov/authorities/classification.html 

 The European Language Social Science Thesaurus (ELSST) 
http://elsst.ukdataservice.ac.uk/ 

 EUROVOC – The EU's Multilingual Thesaurus  
http://eurovoc.europa.eu 

 Medical Subject Headings (MeSH) 
https://id.nlm.nih.gov/mesh/ 
 

Για χρονολογικές περιόδους 
Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η wikipedia για αναφορές, αφου η έρευνα στον παγκόσμιο ιστό δεν 
ανέδειξε καταγεγραμμένα λεξιλόγια που να υποστηρίζουν τη διάθεση ως linked data, δηλαδή με 
URIs. 

 

Για γεωγραφικές τοποθεσίες: 
 Geonames 

http://www.geonames.org/  
 The Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN) 

http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html   
 MARC List for Geographic Areas   

http://id.loc.gov/vocabulary/geographicAreas.html    
 Λεξιλόγιο Pleiades για αρχαία τοπωνύμια  

http://pleiades.stoa.org  
 

Για ανθρώπους: 
 The Union List of Artist Names (ULAN)  

http://www.getty.edu 
 LC Authorities  

http://id.loc.gov/authorities/names.html  
 Virtual International Authority File (VIAF)  

http://viaf.org 

 

Για οργανισμούς: 

 Virtual International Authority File (VIAF)  (Corporate Names) 
http://viaf.org 

 
 
Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο διαθέσιμο λεξιλόγιο/θησαυρός ευρείας χρήσης, το καθιερωμένο 
λεξιλόγιο μπορεί να οριστεί και από τον φορέα που πραγματοποιεί την τεκμηρίωση. Συνήθως αυτό 
είναι πιο σύνηθες στα λεξιλόγια/θησαυρούς για ανθρώπους, οργανισμούς και χρονολογικές 
περιόδους. Για θεματικές κατηγορίες, τύπους περιεχομένου και γεωγραφική κάλυψη συστήνεται να 
χρησιμοποιούνται διεθνή καθιερωμένα λεξιλόγια. 
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Στην περίπτωση που ο φορέας θέλει να ορίσει το δικό του λεξιλόγιο/θησαυρό,  θα πρέπει να οριστεί 
κάποια σημασιολογική κλάση, η οποία θα περιέχει πεδία μεταδεδομένων στα οποία θα 
αποθηκεύεται η πληροφορία.  Η πύλη συσσώρευσης πολιτιστικού περιεχομένου Europeana, έχει 
ορίσει μια σειρά  από σημασιολογικές κλάσεις  [10] για κάθε τύπο λεξιλογίου για το EDM μοντέλο, οι 
οποίες ικανοποιούν σε αρκετά μεγάλο βαθμό, την ποιότητα της πληροφορίας που δίνεται. Οι 
κλάσεις αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακας 6. 
 
 

Α/Α Τύπος λεξιλογίου/ 
θησαυρού 

Σημασιολογική κατηγορία 

 

Προτεινόμενη 
σημασιολογική κλάση 

1.  τύποι τεκμηρίων  

 

Λεξιλόγιο εννοιών skos:Concept 

2.  θεματικές 
κατηγορίες  

3.  χρονολογικές 
περίοδοι 

 

Λεξιλόγιο χρονολογικών 
περιόδων 

edm:Timespan 

4.  γεωγραφικές 
περιοχές/τοπωνύμια  

 

Λεξιλόγιο γεωγραφικών 
τοποθεσιών 

edm:Place 

5.  άνθρωποι 

 

Λεξιλόγιο ονομάτων και 
οργανισμών 

edm:Agent 

6.  οργανισμοί 

 

Πίνακας 6: Σημασιολογικές κλάσεις λεξιλογίων 
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Επιπλέον, θα πρέπει το λεξιλόγιο που θα δημιουργηθεί να ικανοποιεί ορισμένα χαρακτηριστικά, τα 
οποία παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά λεξιλογίων: 

1) Κάθε όρος θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό προσδιοριστή (URI). Ο μόνιμος 
προσδιοριστής είναι σταθερός και δεν αλλάζει ακόμα και όταν μεταβάλλεται το λογισμικό 
διάθεσης του ψηφιακού αντικειμένου, οι εξυπηρετητές διάθεσης ή το Domain Name του 
αντίστοιχου πόρου. Οι μόνιμοι προσδιοριστές αποτελούν απαραίτητη καλή πρακτική για 
τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τη μακροχρόνια διατήρηση του ψηφιακού αντικειμένου. Οι 
μόνιμοι προσδιοριστές θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένη δομή και  κωδικοποίηση 
τιμών, η οποία περιγράφεται στο  [9].  

2) Το URI, θα πρέπει να οδηγεί  στις πληροφορίες για τον όρο του λεξιλογίου, τόσο σε html 
μορφή όταν ζητείται με ‘Accept: text/html’ (κλήση από κοινό φυλλομετρητή) όσο και σε RDF 
μορφή όταν ζητείται από με ‘Accept: application/rdf+xml’ (rdf clients). 

3) Κάθε όρος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τη λεκτική πληροφορία σχετικά με το όνομα του 
όρου (prefLabel). 

4) Η δημιουργία του θησαυρού έχει νόημα μόνο αν παρέχονατι και άλλες πληροφορίες 
σχετικά με τον όρο του λεξιλογίου κι όχι απλώς μια λεκτική τιμή, συγκεκριμένα συστήνονται 
τα παρακάτω: 

o Πολυγλωσσικότητα λεξιλογίου: Θα πρέπει οι όροι να δίνονται σε τουλάχιστον δύο 
γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά 

o Αποφυγή χρήσης κεφαλαίων όπου δεν είναι απαραίτητο 
o Πληρότητα λεξιλογίου: Θα πρέπει να δίνεται όσο τον δυνατόν περισσότερη 

πληροφορία σχετικά με τον κάθε όρο (π.χ. ημερομηνία γέννησης/θανάτου ενός 
ανθρώπου, συντεταγμένες (σε χάρτη) μιας περιοχής κλπ) 

o Ιεραρχικές τιμές: Αν είναι αναγκαίο λόγω της δομής του λεξιλογίου, θα πρέπει να 
υπάρχουν ιεραρχίες μέσα στο λεξιλόγιο (π.χ. ο όρος ‘γλυπτική’, μπορεί να ανήκει 
στην ευρύτερη κατηγορία (broader)  ‘Τέχνη’ και να έχει πιο λεπτομερή κατηγορία 
(narrower) τον όρο ‘Γλυπτική σε μάρμαρο’ 

o Ομοιογένεια τιμών. Ο τρόπος τεκμηρίωσης του λεξιλογίου θα πρέπει να είναι ο 
ίδιος για όλες τις τιμές (π.χ. ίδιος τρόπος γραφής των ονομάτων σε ένα λεξιλόγιο 
ανθρώπων) 

o Χρήση προτύπων για την κωδικοποίηση της πληροφορίας.  Όπου είναι εφικτό, 
συστήνεται η χρήση προτύπων για την κωδικοποίηση των λεκτικών τιμών (Ενότητα 
3.3) 

o Αν κάποιος όρος έχει κάποια σχέση με τον όρο ενός διεθνές καθιερωμένου 
λεξιλογίου, θα πρέπει να δηλώνεται με αναφορά με URI. 

5) Το λεξιλόγιο που δημιουργείται θα πρέπει να διατίθεται σε μία τυποποιημένη μορφή 
(Simple Knowledge Organization System (SKOS), ISO 2788, ISO 5964, ISO 25964-1). 
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  <dc:rights>Copyright © British Library Boar</dc:rights> 
  <edm:rights rdf:resource="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/" /> 
 </edm:WebResource> 
 <skos:Concept rdf:about="http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008116061"> 
  <skos:prefLabel>London (England) – Maps</skos:prefLabel> 
 </skos:Concept> 
 <skos:Concept rdf:about="http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh87000184"> 
  <skos:prefLabel>London Bridge</skos:prefLabel> 
 </skos:Concept> 
 <skos:Concept rdf:about="http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh93001258"> 
  <skos:prefLabel>Map</skos:prefLabel> 
 </skos:Concept> 
 <skos:Concept rdf:about="http://purl.org/dc/dcmitype/Image"> 
  <skos:prefLabel>Image</skos:prefLabel> 
 </skos:Concept> 
 <edm:Agent rdf:about="http://providerX.gr/vocabularies/organizations/08083434"> 
  <skos:prefLabel>The European Library</skos:prefLabel> 
 </edm:Agent> 
 <edm:Agent rdf:about="http://providerX.gr/vocabularies/organizations/67367"> 
  <skos:prefLabel>The British Library</skos:prefLabel> 
 </edm:Agent> 
 <edm:Agent rdf:about="http://providerX.gr/vocabularies/people/23423"> 
  <skos:prefLabel>Cartographer : Ryther, Augustus</skos:prefLabel> 
 </edm:Agent> 
 <edm:Place rdf:about="http://www.geonames.org/2643743"> 
  <skos:prefLabel>London, City of London</skos:prefLabel> 
 </edm:Place> 
 <edm:TimeSpan rdf:about="http://semium.org/1633"> 
  <skos:prefLabel>1633</skos:prefLabel> 
 </edm:TimeSpan> 
</rdf:RDF> 
 

 

Παράδειγμα διάθεσης ανοικτών διασυνδεδεμένων μεταδεδομένων σε DC-DS-XML 
<?xml version="1.0"  standalone="yes"?> 
<dcds:descriptionSet xmlns:dcds="http://purl.org/dc/xmlns/2008/09/01/dc-ds-xml/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation="http://dublincore.org/schemas/xmls/2008/09/01/dc-ds-xml  
http://dublincore.org/schemas/xmls/2008/09/01/dc-ds-xml/dcds.xsd"> 
 <dcds:statement dcds:propertyURI="http://purl.org/dc/terms/contributor" 
  dcds:vesURI="http://providerX.gr/vocabularies/organizations"> 
  <dcds:valueString>The British Library</dcds:valueString> 
 
 <dcds:valueURI>http://providerX.gr/vocabularies/organizations/67367</dcds:valueURI> 
 </dcds:statement> 
 <dcds:statement dcds:propertyURI="http://purl.org/dc/terms/coverage" 
  dcds:vesURI="http://www.geonames.org"> 
  <dcds:valueString>London, City of London</dcds:valueString> 
  <dcds:valueURI>http://www.geonames.org/2643743</dcds:valueURI> 
 </dcds:statement> 
 <dcds:statement dcds:propertyURI="http://purl.org/dc/terms/creator" 
  dcds:vesURI="http://providerX.gr/vocabularies/people"> 
  <dcds:valueString>Cartographer : Ryther, Augustus</dcds:valueString> 
  <dcds:valueURI>http://providerX.gr/vocabularies/people/23423</dcds:valueURI> 
 </dcds:statement> 
 <dcds:statement dcds:propertyURI=http://purl.org/dc/terms/date 
dcds:vesURI="http://semium.org"> 
  <dcds:valueString>1633</dcds:valueString> 
  <dcds:valueURI>http://semium.org/1633</dcds:valueURI> 
 </dcds:statement> 
 <dcds:statement dcds:propertyURI="http://purl.org/dc/terms/description"> 
  <dcds:literalValueString>This map has been attributed to Augustus Ryther, an 
engrave …  </dcds:literalValueString> 
 </dcds:statement> 
 <dcds:statement dcds:propertyURI="http://purl.org/dc/terms/format"> 
  <dcds:literalValueString>jpeg</dcds:literalValueString> 
 </dcds:statement> 
 <dcds:statement dcds:propertyURI="http://purl.org/dc/terms/identifier"> 
  <dcds:literalValueString>007000000000001U00031000</dcds:literalValueString> 
 </dcds:statement> 
 <dcds:statement dcds:propertyURI="http://purl.org/dc/terms/language"> 
  <dcds:literalValueString>en</dcds:literalValueString> 
 </dcds:statement> 
 <dcds:statement dcds:propertyURI="http://purl.org/dc/terms/rights"> 
  <dcds:literalValueString>Copyright © British Library 
 Boar</dcds:literalValueString> 
 </dcds:statement> 
 <dcds:statement dcds:propertyURI="http://purl.org/dc/terms/subject" 
  dcds:vesURI="http://purl.org/dc/terms/LCSH"> 
  <dcds:valueString>London (England) – Maps</dcds:valueString> 
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 <dcds:valueURI>http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008116061</dcds:valueURI> 
 </dcds:statement> 
 <dcds:statement dcds:propertyURI="http://purl.org/dc/terms/subject" 
  dcds:vesURI="http://purl.org/dc/terms/LCSH"> 
  <dcds:valueString>London Bridge</dcds:valueString> 
  <dcds:valueURI>http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh87000184</dcds:valueURI> 
 </dcds:statement> 
 <dcds:statement dcds:propertyURI="http://purl.org/dc/terms/title"> 
  <dcds:literalValueString>the Cittie of London 31</dcds:literalValueString> 
 </dcds:statement> 
 <dcds:statement dcds:propertyURI="http://purl.org/dc/terms/type" 
  dcds:vesURI="http://purl.org/dc/terms/LCSH"> 
  <dcds:valueString>Map</dcds:valueString> 
  <dcds:valueURI>http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh93001258</dcds:valueURI> 
 </dcds:statement> 
 <dcds:statement dcds:propertyURI="http://purl.org/dc/terms/type" 
  dcds:vesURI="http://purl.org/dc/dcmitype"> 
  <dcds:valueString>Image</dcds:valueString> 
  <dcds:valueURI>http://purl.org/dc/dcmitype/Image</dcds:valueURI> 
 </dcds:statement> 
</dcds:descriptionSet> 
 

 
2) RDF: Το URI του τεκμηρίου, θα πρέπει να οδηγεί σε δικτυακή σελίδα (html μορφή) με τις 

πληροφορίες σχετικά με το τεκμήριο, όταν ζητείται με ‘Accept: text/html’ (κλήση από κοινό 
φυλλομετρητή) και σε RDF μορφή όταν ζητείται με ‘Accept: application/rdf+xml’ (RDF 
clients). 

 
3) SPARQL: Το SPARQL είναι ένα πρωτόκολλο σημασιολογικής αναζήτησης και ανάκτησης 

διασυνδεδεμένων μεταδεδομένων. Χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση αναζητήσεων 
και τη διατύπωση ερωτημάτων στα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα που είναι δομημένα με 
βάση την τυποποίηση RDF. (https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/). 
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3ο Επίπεδο:  
Απαιτήσεις Λειτουργικότητας σε σημασιολογικό επίπεδο 

Α/Α Απαίτηση Οδηγίες υλοποίησης 

1 

Πρωτότυπα δεσμευμένα λεξιλόγια, θησαυροί και 
συναφή εργαλεία ορολογίας που αναπτύσσονται 
στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης του αποθετηρίου θα 
πρέπει να διατίθενται για εξαγωγή σε μορφή 
συμβατή με ένα από τα παρακάτω πρότυπα: 
Simple Knowledge Organization System (SKOS), 
ISO 2788, ISO 5964, ISO 25964-1 

Ενότητα 4.1 

2 

Τα λεξιλόγια θα πρέπει να ακολουθούν ορισμένες 
προδιαγραφές, ώστε να έχει νόημα η ύπαρξη τους 
(βλ. Ενότητα 4.1 >> Βασικά χαρακτηριστικά 
λεξιλογίων) 

Ενότητα 4.1 

2 

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα εγγραφών σε 
θεματικές κατηγορίες θα πρέπει να περιέχει 
μοναδικό αναγνωριστικό σε διεθνές 
καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο ή/και 
θησαυρό.  

Ενότητα 4.1, Ενότητα 4.2 

3 

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα εγγραφών σε 
τύπους περιεχομένου θα πρέπει να περιέχει 
μοναδικό αναγνωριστικό σε διεθνές 
καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο ή/και 
θησαυρό.  

Ενότητα 4.1, Ενότητα 4.2 

4 

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα εγγραφών σε 
ονόματα ανθρώπων θα πρέπει να περιέχει 
μοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο 
ελεγχόμενο λεξιλόγιο / θησαυρό. Το 
τυποποιημένο λεξιλόγιο μπορεί να οριστεί και 
από τον φορέα που κάνει αν δεν υπάρχει 
αντίστοιχο διαθέσιμο λεξιλόγιο/θησαυρός 
ευρείας χρήσης. 

Ενότητα 4.1, Ενότητα 4.2 
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5 

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα εγγραφών σε 
τοπωνύμια θα πρέπει να περιέχει μοναδικό 
αναγνωριστικό τους σε διεθνές καθιερωμένο 
ελεγχόμενο λεξιλόγιο (π.χ. geonames) ή/και 
θησαυρό.  

Ενότητα 4.1, Ενότητα 4.2 

6 

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα εγγραφών σε 
ονόματα οργανισμών θα πρέπει να περιέχει 
μοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο 
ελεγχόμενο λεξιλόγιο ή/και θησαυρό. Το 
τυποποιημένο λεξιλόγιο μπορεί να οριστεί και 
από τον φορέα που κάνει την τεκμηρίωση αν δεν 
υπάρχει αντίστοιχο διαθέσιμο 
λεξιλόγιο/θησαυρός ευρείας χρήσης. 

Ενότητα 4.1, Ενότητα 4.2 

7 

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα εγγραφών σε 
χρονολογικές περιόδους θα πρέπει να περιέχει 
μοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο 
ελεγχόμενο λεξιλόγιο  ή/και θησαυρό. Το 
τυποποιημένο λεξιλόγιο μπορεί να οριστεί και 
από τον φορέα που κάνει την τεκμηρίωση αν δεν 
υπάρχει αντίστοιχο διαθέσιμο 
λεξιλόγιο/θησαυρός ευρείας χρήσης. 

Ενότητα 4.1, Ενότητα 4.2 

8 

Το σύστημα διαχείρισης και διάθεσης 
περιεχομένου διαθέτει τα μεταδεδομένα του 
μέσω OAI-PMH σε κάποιο σχήμα RDF μορφής 
(π.χ. EDM, DC-DS-XML, LIDO κλπ). 

Ενότητα 4.2 

9 

Τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου είναι διαθέσιμα 
ως Linked Data σε RDF clients (δίνεται η 
πληροφορία σε RDF μορφή όταν γίνεται κλήση 
του URI του τεκμηρίου με ‘Accept: 
application/rdf+xml’) 

Ενότητα 4.2 

10 
Το σύστημα διαχείρισης και διάθεσης 
περιεχομένου λειτουργεί  ως SPARQL endpoint 

Ενότητα 4.2 

Πίνακας 7: Απαιτήσεις για το 3ο Επίπεδο Λειτουργικότητας (σε σημασιολογικό επίπεδο) 
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5 Προδιαγραφές για διάθεση ανοικτού 
ψηφιακού περιεχομένου σε χρήστες 

Η παρουσίαση και διάθεση περιεχομένου σε τελικούς χρήστες αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμη 
παράμετρο στο σύγχρονο περιβάλλον. Απαραίτητη και βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική 
παρουσίαση περιεχομένου σε τελικούς χρήστες είναι η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του 
Πλαισίου Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων  [3].  

Ωστόσο, για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος απαιτείται η διαμόρφωση μιας ελκυστικής 
«εμπειρίας χρήστη» που είναι απαραίτητη για την ευρύτερη δυνατή διάχυση κάθε είδους 
περιεχομένου στο ενδιαφερόμενο κοινό αλλά και για την επαναχρησιμοποίηση της, με βάση τις 
πλήρης δυνατότητες της. 

Είναι απαραίτητο να σημειωθεί πως οι σχετικές προδιαγραφές είναι σε μεγάλο βαθμό 
συναρτώμενες με τον τύπο του ψηφιακού πόρου (π.χ. κείμενο, εικόνα, οπτικοακουστικό). Συνεπώς, 
οι προδιαγραφές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, (α) ανεξάρτητες του τύπου του υλικού, (β) 
εξειδικευμένες σε συγκεκριμένο τύπο ψηφιακού πόρου. 

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες με τις προδιαγραφές της κατηγορίας (α) (σε δύο 
επίπεδα) καθώς και ενδεικτικές προδιαγραφές για την κατηγορία (β) και ειδικότερα για τους τύπους 
υλικού κείμενο και εικόνα. Οι προδιαγραφές αυτές έχουν προκύψει με βάση την εμπειρία από τα 
υπάρχοντα συστήματα διάθεσης περιεχομένου καθώς και από ελληνικά αλλά και διεθνή καλά 
παραδείγματα υλοποίησης. 

Υποχρεωτικές προδιαγραφές παρουσίασης  
και διάθεσης για όλους τους τύπους υλικού (Επίπεδο 1) 

Α/Α Απαίτηση Προδιαγραφή 

1.  Προβολή του υλικού σε 
κατάλληλο context. 

Για κάθε τεκμήριο υπάρχει διαδικτυακή σελίδα 
παρουσίασης που περιλαμβάνει τα μεταδεδομένα του, ενώ 
γίνεται προβολή του ίδιου του ψηφιακού τεκμηρίου. Σε 
κάποιες περιπτώσεις στη σελίδα μπορεί να περιλαμβάνεται 
μόνο υπέρ-σύνδεσμος σε ξεχωριστή σελίδα προβολής του 
τεκμηρίου.  

2.  Εύκολος εντοπισμός και 
ανάκτηση του υλικού από 
το διαδικτυακό χρήστη. 

Δυνατότητα download των τεκμηρίων από τον τελικό 
χρήστη (όπου είναι εφικτό βάσει πνευματικών 
δικαιωμάτων) μέσω εμφανούς επιλογής / υπέρ-συνδέσμου 
στη σελίδα παρουσίασης του κάθε τεκμηρίου. 

3.  Προβολή του υλικού σε 
κατάλληλο context.  

Διασύνδεση του υλικού 
από εξωτερικές πηγές. 

Οι σελίδες παρουσίασης του τεκμηρίου καθώς και οι 
ξεχωριστές σελίδες προβολής του (όπου υπάρχουν) είναι 
απευθείας προσπελάσιμες (deep linking) μέσω φιλικών 
προς το χρήστη διαδικτυακών διευθύνσεων (URL). Οι 
διευθύνσεις των σελίδων παρουσίασης του τεκμηρίου 
διαθέτουν μοναδικούς, μόνιμους προσδιοριστές (persistent 
identifiers). 
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4.  Εύκολος εντοπισμός και 
ανάκτηση του υλικού από 
το διαδικτυακό χρήστη. 

Απλή και σύνθετη αναζήτηση στα μεταδεδομένα 
τεκμηρίων. Στον κατάλογο αποτελεσμάτων 
περιλαμβάνονται υπέρ-σύνδεσμοι στις σελίδες 
παρουσίασης των αντίστοιχων τεκμηρίων.  

Πίνακας 8: Προδιαγραφές παρουσίασης και διάθεσης για όλους τους τύπους υλικού  

(Επίπεδο 1) 

 
Προδιαγραφές παρουσίασης και διάθεσης για όλους τους τύπους υλικού (Επίπεδο 2) 

Α/Α Απαίτηση Προδιαγραφή 

1.  Πολυκαναλική διάθεση  Διαθεσιμότητα του περιεχομένου – με κατάλληλες 
προσαρμογές – για προβολή σε συσκευές εναλλακτικές των 
συνήθων desktop / laptop υπολογιστών όπως e-book 
readers, net-books, tablets, smart phones. 

Πίνακας 9: Προδιαγραφές παρουσίασης και διάθεσης για όλους τους τύπους υλικού  

(Επίπεδο 2) 

 
Υποχρεωτικές προδιαγραφές παρουσίασης και διάθεσης για κείμενα 

Α/Α Απαίτηση Προδιαγραφή 

1.  Βελτίωση εμπειρίας 
χρήστη. 

Παρουσίαση του κειμένου ως ενιαίου αρχείου – δεν αρκεί 
παράθεση υπέρ-συνδέσμων σε επιμέρους σαρωμένες 
σελίδες, προσβάσιμες με επιπλέον βήματα. 

2.  Βελτίωση εμπειρίας 
χρήστη. 

Δυνατότητα online ανάγνωσης του κειμένου μέσω 
κατάλληλης εφαρμογής φυλλομέτρησης / παρουσίασης ως 
e-book. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται δυνατότητες 
μεγέθυνσης σε επίπεδο που η online ανάγνωση να είναι 
άνετη για τους διαδικτυακούς χρήστες ενώ δεν θα πρέπει 
να προτιμάται η υλοποίηση της λειτουργίας μέσω κλειστών 
εξωτερικών, από τον browser, συστημάτων. 

3.  Εύκολος εντοπισμός και 
ανάκτηση υλικού από το 
διαδικτυακό χρήστη. 

Αναζήτηση στο πλήρες κείμενο. Εξαιρούνται περιπτώσεις 
τεκμηρίων που προέρχονται από σάρωση και δεν είναι 
εφικτό να πραγματοποιηθεί οπτική αναγνώριση 
χαρακτήρων (OCR) με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. 

Πίνακας 10: Προδιαγραφές παρουσίασης και διάθεσης για κείμενα 
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Υποχρεωτικές προδιαγραφές παρουσίασης και διάθεσης για εικόνες 

Α/Α Απαίτηση Προδιαγραφή 

1.  Βελτίωση εμπειρίας 
χρήστη. 

Μεγέθυνση / σμίκρυνση πολλών επιπέδων με ταυτόχρονη 
δυνατότητα “pan”, όπου είναι εφικτό βάσει πνευματικών 
δικαιωμάτων. Συνιστάται η ταυτόχρονη παρουσίαση στην 
ίδια σελίδα τόσο του μεγεθυμένου τμήματος της εικόνας 
όσο και ολόκληρης της εικόνας. 

2.  Βελτίωση εμπειρίας 
χρήστη. 

Περιστροφή τουλάχιστον τριών επιπέδων κατά βήμα 90 
μοιρών και προς τις δύο κατευθύνσεις, όπου κρίνεται 
χρήσιμο για τους διαδικτυακούς χρήστες. 

3.  Βελτίωση εμπειρίας 
χρήστη. 

Υπέρ-σύνδεσμος για απευθείας προβολή της εικόνας στη 
μέγιστη ανάλυση που είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο. Ο 
προσδιορισμός της μέγιστης ανάλυσης που διατίθεται 
διαδικτυακά μπορεί να εξαρτάται από περιορισμούς 
πνευματικών δικαιωμάτων ή από την καλύτερη δυνατή 
διαμόρφωση της εμπειρίας του χρήστη, π.χ. χρειάζεται 
πολλές φορές πρακτικά συμβιβασμός μεταξύ προβολής σε 
υψηλή ανάλυση και διατήρησης του μεγέθους αρχείου σε 
λογικά επίπεδα. 

4.  Βελτίωση εμπειρίας 
χρήστη. 

Η υποστήριξη των προδιαγραφών 1, 2, 3 θα πρέπει να 
εισάγει τις μικρότερες δυνατές απαιτήσεις από τα 
λογισμικά πλοήγησης (browsers) διαδικτυακών χρηστών. 
Κατά προτίμηση θα πρέπει να υπάρχει έκδοση της 
παρουσίασης στην οποία απαιτείται μόνο υποστήριξη 
Javascript. Είναι επίσης αποδεκτό, αλλά δεν συνίσταται, οι 
λειτουργίες να βασίζονται αποκλειστικά σε τεχνολογίες 
Flash, Java, Silverlight ή αντίστοιχες. Μια βέλτιστη 
εναλλακτική είναι η διαθεσιμότητα τουλάχιστον δύο 
εκδόσεων, μία μικρών απαιτήσεων (javascript) και μία πιο 
απαιτητική (π.χ. Java ή Silverlight). 

5.  Βελτίωση εμπειρίας 
χρήστη. 

Συνιστάται οι προ-αναφερθείσες λειτουργίες να διατίθενται 
μέσα από τη σελίδα παρουσίασης του τεκμηρίου (με 
μεταδεδομένα και προβολή της εικόνας) ώστε να μη 
χρειάζεται αλλαγή σελίδας από το διαδικτυακό χρήστη. 

Πίνακας 11: Προδιαγραφές παρουσίασης και διάθεσης για εικόνες 
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