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Δπραξηζηίεο
Ζ νινθιήξσζε κηαο πηπρηαθήο εξγαζίαο απαηηεί εθηφο απφ ηελ πξνζσπηθή
πξνζπάζεηα ηνπ ζπγγξάθνληνο θαη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη βνήζεηα άιισλ
αηφκσλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ.
Έηζη ζε απηφ ην ζεκείν ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηελ
επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θπξία Αζπαζία Σφγηα θαη ην κέινο ΔΣΔΠ ηνπ Σκήκαηνο
Βηβιηνζεθνλνκίαο, Αξρεηνλνκίαο & πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο θπξία Μαξία
Επγνχξε γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλερή βνήζεηά ηνπο θαζ’φιε
ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο απηήο ηεο εξγαζίαο.
Δπίζεο ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο ζεξκέο καο επραξηζηίεο ζηελ
βηβιηνζεθνλφκν θπξία Ησάλλα Υαξαιακπίδνπ γηα ηελ βνήζεηα πνπ καο πξνζέθεξε
ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ Δχξεθα θαη ηηο πηπρηαθέο, θαζψο θαη ζηελ
βηβιηνζεθνλφκν θαη πξντζηακέλε ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο ηεο
ίλδνπ θπξία Σξηαληαθπιιηά Σζνχθα γηα ηελ ζηήξημε ηεο, ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο
ηεο θαη ηελ ακέξηζηε βνήζεηα πνπ καο πξνζέθεξε γηα ηελ αλαδήηεζε θαη εχξεζε ησλ
ζεκαηηθψλ επηθεθαιίδσλ.
Σέινο, λα επραξηζηήζνπκε ηδηαίηεξα θαη ηνλ Θνδσξή Γνχηζην, αδεξθφ ηεο
Γέζπνηλαο, γηα ηελ ζεκαληηθή βνήζεηα πνπ καο πξνζέθεξε κε ηηο γλψζεηο ηνπ ζηνπο
ππνινγηζηέο.
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Πεξίιεςε
Σα ειεθηξνληθά απνζεηήξηα είλαη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο πνπ παξέρνπλ ειεχζεξε θαη
ρσξίο πεξηνξηζκφ πξφζβαζε ζε επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ πιηθφ. Σα ηδξπκαηηθά
απνζεηήξηα, πινπνηνχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη απφ θάπνηνλ αθαδεκατθφ νξγαληζκφ ή
εξεπλεηηθφ θνξέα. Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ επεμεξγαζία θαη
θαηαρψξηζε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, φισλ ησλ ζρνιψλ ηνπ Γ.Η.Π.Α.Δ., ζην Ηδξπκαηηθφ
Καηαζεηήξην «Δχξεθα». Οη εγγξαθέο θαηαρσξήζεθαλ κε βάζε ηελ πνιηηηθή ηνπ
Ηδξπκαηηθνχ Καηαζεηεξίνπ, ελψ δφζεθε κεγάιε πξνζνρή ζηα πλεπκαηηθά
δηθαηψκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ, σο πξνο ηε δηάζεζε ηνπ πιήξνπο θεηκέλνπ ησλ
εξγαζηψλ. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα ζπκβάιεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ηδξπκαηηθνχ
θαηαζεηεξίνπ θαη λα βνεζήζεη ην δχζθνιν έξγν ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ηεο
βηβιηνζήθεο, ψζηε νη ηειηθνί ρξήζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο. Αξρηθά παξαηίζεληαη θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα Ηδξπκαηηθά
Καηαζεηήξηα θαη ηελ αλνηθηή πξφζβαζε. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζην
ινγηζκηθφ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ Dspace θαη ην πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ
DublinCore. Σέινο ππάξρεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Δχξεθα αιιά ηνπ ηξφπνπ
επεμεξγαζίαο θαη θαηαρψξηζεο ηνπ πιηθνχ.
Λέμεηο θιεηδηά: Δχξεθα, Ηδξπκαηηθά θαηαζεηήξηα, Αλνηθηή πξφζβαζε, Πηπρηαθέο
εξγαζίεο, Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδνο

Θεςςαλονίκη 2020

Σελίδα 3

Γοφτςιου, Ροφντθ

Abstract
Electronic repositories are digital libraries that provide free and unrestricted access to
scientific and research information. Institutional repositories are implemented and
supported by an academic organization or research institution. The purpose of the
present work was the processing of final year dissertations written by students at
International Hellenic University (Sindos Campus) and the creation of metadata for
the institutional repository Eureka. We begin by a general overview of institutional
repositories and their role in Open access, the open source repository software
DSpace and the Dublin Core metadata standard. Then, we go on presenting the
environment of Eureka and the entire process we followed for metadata creation and
document upload. The present work contributes to the enrichment of existing content
in Eureka, enabling access to more information by anyone interested in the
intellectual output of the specific institution.
Keywords: Eureka, Institutional repositories, Dspace, Dublin Core, Open Access,
Metadata, International Hellenic University
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Δηζαγσγή
Ζ παξνχζα εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο πηπρηαθήο ηνπ ηκήκαηνο
Βηβιηνζεθνλνκίαο, Αξρεηνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο. Σν ζέκα πνπ
πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία είλαη ε επεμεξγαζία θαη θαηαρψξεζε ζην Ηδξπκαηηθφ
Καηαζεηήξην «ΔΤΡΖΚΑ» πηπρηαθψλ εξγαζηψλ πνπ εθπνλήζεθαλ απφ θνηηεηέο ηνπ
Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο (πξψελ ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο). Ο αξηζκφο ησλ
πηπρηαθψλ πνπ εηζήρζεζαλ ζην ηδξπκαηηθφ θαηαζεηήξην είλαη 427.
Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηξία θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα
ηα ηδξπκαηηθά θαηαζεηήξηα θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Αλνηθηή Πξφζβαζε,
παξνπζηάδεηαη ελ ζπληνκία ην ηδξπκαηηθφ θαηαζεηήξην Δχξεθα!, ην ινγηζκηθφ
αλνηθηνχ θψδηθα Dspace ζην νπνίν βαζίδεηαη ην Δχξεθα! θαη ην πξφηππν
κεηαδεδνκέλσλ DublinCore. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο πνπ
εξγαζηήθακε θαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε. ην ηξίην θεθάιαην
παξαηίζεηαη έλαο αιθαβεηηθφο θαηάινγνο κε φιεο ηηο ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζεκαηηθή αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πηπρηαθψλ
εξγαζηψλ θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζην νπνία θαηαιήμακε.
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Κεθάιαην 1
1.1.Ιδρυματικά Καταθετήρια
Ζ αλάπηπμε ησλ ηδξπκαηηθψλ απνζεηεξίσλ μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ ’90
ζηηο ΖΠΑ, ε νπνία παξείρε δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά θαη εξεπλεηηθέο πεγέο.
Ηδξπκαηηθφ θαηαζεηήξην ελφο παλεπηζηεκίνπ νλνκάδεηαη ν δηθηπαθφο ηφπνο
κέζα ζηνλ νπνίν ζπιιέγεηαη, δηαθπιάζζεηαη θαη δηαδίδεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή,
ειεχζεξα θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ, ην επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ πιηθφ ηνπ (πιήξε
θείκελα θαη κεηαδεδνκέλα) (Μπάλνο, 2008, ζ. 4). Σα ηδξπκαηηθά θαηαζεηήξηα
αλαπαξηζηνχλ, ηεθκεξηψλνπλ θαη δηαλέκνπλ ζε ςεθηαθή κνξθή ηελ επηζηεκνληθή
παξαγσγή ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ αθαδεκατθψλ
ηδξπκάησλ, δηεπξχλνπλ ηελ πξφζβαζε, ρξήζε θαη επηξξνή ηεο εξεπλεηηθήο
παξαγσγήο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη αλαιακβάλνπλ ηε ζπλνιηθή επηκέιεηα
ηεο αθαδεκατθήο παξαγσγήο, ελψ ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα είλαη ππεχζπλα γηα ηε
δηαρείξηζε απηήο ηεο παξαγσγήο, δειαδή γηα ηε δηάδνζε θαη ηε δηαηήξεζή ηεο
(Γηακάθε, 2015).
θνπφο ησλ ηδξπκαηηθψλ θαηαζεηεξίσλ είλαη λα παξνπζηάζνπλ ζην επξχ
θνηλφ ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη γεληθφηεξα νιφθιεξε ηελ πλεπκαηηθή
παξαγσγή ησλ ηδξπκάησλ, λα δηαηεξήζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπο ζε κηα θεληξηθή
αζθαιή ηνπνζεζία, λα απνζεθεχζνπλ, λα δηαηεξήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ
ηεθκήξηα πνπ ήηαλ θαηαθεξκαηηζκέλα θαη δελ κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
απνηειεζκαηηθά.
Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη έλα ηδξπκαηηθφ θαηαζεηήξην ζηνπο εξεπλεηέο
είλαη ε ζπιινγή, νξγάλσζε θαη απνζήθεπζε εξεπλεηηθνχ θαη αθαδεκατθνχ πιηθνχ, ε
καθξνρξφληα ζπληήξεζε ηνπ πιηθνχ, αθνχ δελ ππφθεηηαη ζε θζνξέο, ζε αληίζεζε κε
ην έληππν, θαη ε δηαλνκή θαη ειεχζεξε πξφζβαζε, ρσξίο ρξνληθφ θαη γεσγξαθηθφ
πεξηνξηζκφ (Γηακάθε, 2015).
Σα ηδξπκαηηθά θαηαζεηήξηα ζπγθεληξψλνπλ, δηαθπιάηηνπλ θαη δηαδίδνπλ
θάζε είδνπο πιηθφ θαη ηεθκήξην κε επηζηεκνληθφ, εξεπλεηηθφ ή θαιιηηερληθφ
πεξηερφκελν, πνπ έρεη παξαρζεί απφ κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, ιεηηνπξγνχλ
ζαλ εξγαιεία ηθαλά λα θαηαδείμνπλ θαη λα πξνβάινπλ µε δνµεµέλν ηξφπν ηελ
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επηζηεµνληθή ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο ζην επξχ θνηλσληθφ
ζχλνιν.
Σν ηδξπκαηηθφ θαηαζεηήξην αλαιακβάλεη ηελ εμαζθάιηζε κίαο θεληξηθήο,
κφληκεο, ζηαζεξήο βάζεο δεδνκέλσλ κε ζπλερή δηαζεζηκφηεηα θαη πξφζβαζε ζην
ςεθηαθφ πιηθφ ζε ηνπηθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, ηελ ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο
θνηλφηεηαο γηα ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην πεξηερφκελν, ηελ ηήξεζε ησλ δηθαησκάησλ
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε δηεζλψλ πξνηχπσλ θαηαρψξεζεο θαη
απνζήθεπζεο ησλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεθκεξίσλ ζηε βάζε.

1.2.Ανοιχτή Πρόςβαςη και Ιδρυματικά Καταθετήρια
Με ηνλ φξν αλνηρηή πξφζβαζε (open access) (Τι Είναι η Ανοικηή Ππόζβαζη;, 2021)
ελλννχκε ηελ ειεχζεξε θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο online πξφζβαζε ζην επηζηεκνληθφ
πεξηερφκελν πεξηνδηθψλ, πξαθηηθψλ ζπλεδξίσλ, ηερληθψλ αλαθνξψλ, δηαηξηβψλ θαη
εξγαζηψλ.
θνπφο ηεο αλνηρηήο πξφζβαζεο είλαη ε αληαιιαγή επηζηεκνληθψλ
πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην πιηθφ γηα εξεπλεηηθνχο θαη
εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Ζ δεκνζίεπζε ησλ έξγσλ ζε πεξηνδηθά αλνηθηήο
πξφζβαζεο θαη ζε ηδξπκαηηθά απνζεηήξηα ηα θαζηζηά δηαζέζηκα ζε φινπο ηνπο
ρξήζηεο. Ζ αλνηρηή πξφζβαζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο κνξθέο
δεκνζηεπκέλσλ

εξεπλεηηθψλ

απνηειεζκάησλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

άξζξσλ

αθαδεκατθψλ πεξηνδηθψλ πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί απφ νκφηηκνπο θαη κε νκφηηκνπο,
άξζξα ζπλεδξίσλ, δηαηξηβέο, θεθάιαηα βηβιίσλ, κνλνγξαθίεο, θαη εηθφλεο (Open
Access, 2021).
εκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε ηηο πην γλσζηέο δηαθεξχμεηο αλνηθηήο
πξφζβαζεο πνπ είλαη:


Budapest Open Access Initiative (Διακηπύξειρ – Οδηγόρ Ανοικηήρ Ππόζβαζηρ,
2015)
ηε δηαθήξπμε απηή δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά ν φξνο open access (αλνηθηή
πξφζβαζε). θνπφο ηεο ήηαλ λα δνζεί ψζεζε ζηηο κεκνλσκέλεο δηεζλείο
πξσηνβνπιίεο ψζηε λα θαηαζηνχλ ηα εξεπλεηηθά άξζξα φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ
ηνκέσλ ειεχζεξα δηαζέζηκα ζην Γηαδίθηπν.



Bethesda Statement on Open Access Publishing(2006) (Διακηπύξειρ – Οδηγόρ
Ανοικηήρ Ππόζβαζηρ, 2015)
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Πξφζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο βηνταηξηθήο
εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ αλνηθηή πξφζβαζε θαη ε δεκηνπξγία ελφο
ζπλφινπ αξρψλ θαη θαλφλσλ αλνηθηήο πξφζβαζεο πνπ ζα απνηειέζνπλ πξφηππν
γηα ηελ εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη ζα εθαξκνζηνχλ
απφ φινπο ηνπο εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο, ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ηηο
βηβιηνζήθεο θαη ηνπο εθδφηεο.


Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and
Humanities (Διακηπύξειρ – Οδηγόρ Ανοικηήρ Ππόζβαζηρ, 2015)
Ζ Γηαθήξπμε θαιεί ηνπο εξεπλεηέο λα θαηαζηήζνπλ ην επηζηεκνληθφ ηνπο πιηθφ
(άξζξα πνπ έρνπλ ππνζηεί αμηνιφγεζε απφ θξηηέο θαη εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα)
ειεχζεξα δηαζέζηκν ζε φινπο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην πιηθφ κε
ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξνπλ ην δεκηνπξγφ ηνπ.
Ζ δηαθήξπμε ηνπ Βεξνιίλνπ ζπληάρζεθε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ σο
ιεηηνπξγηθνχ κέζνπ γηα κηα παγθφζκηα επηζηεκνληθή βάζε γλψζεσλ θαη
πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνλ άλζξσπν θαη γηα λα πξνζδηνξίζνπκε κέηξα πνπ πξέπεη
λα ιάβνπλ ππφςε νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο, ηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, νη
ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί, νη βηβιηνζήθεο, ηα αξρεία θαη ηα κνπζεία (Berlin
Declaration, 2021).
Ζ αλνηθηή πξφζβαζε ρσξίδεηαη ζε δπν θαηεγνξίεο, ζηελ πξάζηλε θαη ζηελ

ρξπζή αλνηθηή πξφζβαζε.
Πξάζηλε Αλνηθηή Πξόζβαζε
Ο ζπγγξαθέαο, ίδξπκα ή εθδφηεο, θαηαζέηεη κία έθδνζε ηνπ άξζξνπ ηνπ ζε έλα
απνζεηήξην ή ηζηνζειίδα, ζπλήζσο αθνχ απηφ εθδνζεί ζε έλα ζπλδξνκεηηθφ
πεξηνδηθφ. Σν άξζξν έηζη θαζίζηαηαη, αηειψο, δηαζέζηκν ζε φινπο.
Ζ Πξάζηλε Αλνηθηή Πξφζβαζε ζπρλά απαληάηαη κε ηνλ φξν «απηφαξρεηνζέηεζε». Οη πνιηηηθέο απηφ-αξρεηνζέηεζεο πνηθίινπλ αλάινγα κε ην πεξηνδηθφ
ή ηνλ εθδφηε θαη θαζνξίδνπλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο αλαθνξηθά κε (Οδηγόρ Για Την
Ανοικηή Ππόζβαζη, 2012):


Πνηα έθδνζε ηνπ άξζξνπ κπνξεί λα απην-αξρεηνζεηεζεί.



Πνπ (ηδξπκαηηθφ απνζεηήξην ή ηζηνζειίδα).



Πόηε (ακέζσο κεηά, κε ηε δεκνζίεπζε ή κεηά απφ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
πεξίνδν) κπνξεί ην άξζξν λα θαηαζηεί δηαζέζηκν.
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Φξπζή Αλνηθηή Πξόζβαζε
Ζ ηειηθή θαη δεκνζηεπκέλε έθδνζε ηνπ άξζξνπ θαζίζηαηαη ειεχζεξα πξνζβάζηκε
απφ φινπο, ακέζσο κεηά ηε δεκνζίεπζε ζε πεξηνδηθφ, κε πιήξε δηθαηψκαηα
επαλάρξεζεο.
Ζ Υξπζή Αλνηθηή Πξφζβαζε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αθνινπζεί ην κνληέιν
δεκνζίεπζεο επί πιεξσκή (pay-to-publish model). Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
είλαη (Οδηγόρ Για Την Ανοικηή Ππόζβαζη, 2012):


Σν άξζξν δεκνζηεχεηαη ζε πεξηνδηθφ Αλνηθηήο Πξφζβαζεο ή ζε πβξηδηθφ
(ζπλδξνκεηηθφ) πεξηνδηθφ.



Καηαβνιή ηειψλ δεκνζίεπζεο (Article Publication ή Processing Charges – APC)



Ζ πιεξσκή ησλ ηειψλ δεκνζίεπζεο ζπλήζσο αλαιακβάλεηαη απφ ηνπο
ρξεκαηνδφηεο έξεπλαο ή απφ ην ίδξπκα γηα ην νπνίν εξγάδεηαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ
άξζξνπ.



Σν άξζξν ζπλήζσο δεκνζηεχεηαη κε κηα απφ ηηο άδεηεο Creative Commons.



Σα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ζπλήζσο παξακέλνπλ ζηνλ ζπγγξαθέα.



Σν άξζξν κπνξεί λα κνηξαζηεί ακέζσο θαη ειεχζεξα ζε πξνζσπηθνχο,
ηδξπκαηηθνχο ή δεκφζηνπο ηζηφηνπνπο.



Σν άξζξν ζπλήζσο απηo-αξρεηνζεηείηαη ζε έλα απνζεηήξην.

Αλνηθηή Δπηζηήκε
Ζ Αλνηθηή Πξφζβαζε ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ Αλνηθηή Δπηζηήκε. Ζ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή νξίδεη ηελ Αλνηθηή Δπηζηήκε σο ηε ζπλερή εμέιημε ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο
ηεο έξεπλαο θαη νξγάλσζεο ηεο επηζηήκεο (Τι Είναι η ΑΠ, n.d.). Ζ Αλνηθηή Δπηζηήκε
επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε έξεπλα, ζπλεξγάδνληαη νη εξεπλεηέο,
δηακνηξάδεηαη ε γλψζε θαη νξγαλψλεηαη ε επηζηήκε. Με άιια ιφγηα επεξεάδεη
νιφθιεξν ηνλ θχθιν ηεο έξεπλαο, απφ ηε ζχιιεςε ηεο εξεπλεηηθήο ηδέαο κέρξη ην
ζηάδην ηεο δεκνζίεπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
ν θχθινο απηφο νξγαλψλεηαη.
Ζ Αλνηθηή Πξφζβαζε ζηηο δεκνζηεχζεηο θαη πην πξφζθαηα ε Αλνηθηή
Πξφζβαζε ζηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα απνηεινχλ ηηο πηπρέο εθείλεο ηεο Αλνηθηήο
Δπηζηήκεο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηέο. Δμίζνπ ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο Αλνηθηήο
Δπηζηήκεο είλαη επίζεο νη αλνηθηνί κεραληζκνί ρξεκαηνδφηεζεο (πιαηθφξκεο
crowdsourcing θ.α.), ε επηζηήκε ησλ πνιηηψλ, νη ε-ππνδνκέο (απνζεηήξηα, ςεθηαθέο
βηβιηνζήθεο θηι), νη κεραληζκνί αλνηθηήο αμηνιφγεζεο φπνπ ηφζν ε ηαπηφηεηα ηνπ
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αμηνινγεηή φζν θαη ηνπ ζπγγξαθέα είλαη γλσζηέο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε θαη ρξήζε
λέσλ δεηθηψλ απήρεζεο (Τι Είναι η Ανοικηή Επιζηήμη, n.d).
Ζ αλνηρηή πξφζβαζε ζην ηδξπκαηηθφ θαηαζεηήξην ελφο παλεπηζηεκίνπ
απνηειεί ηε βάζε γηα ηε δηαρξνληθή παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη απμάλεη ηελ
ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο. Δπίζεο, ε
δπλαηφηεηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία θαη ε επθνιία αλάθηεζεο
πιεξνθνξηψλ (αλαδήηεζε ζην πιήξεο θείκελν, ηελ επξεηεξίαζε, ηηο πεξηιήςεηο),
απμάλεη ηελ απήρεζε ηνπ έξγνπ ησλ ζπγγξαθέσλ ζπλεπψο θαη ην αλαγλσζηηθφ ηνπο
θνηλφ. Τπάξρεη, αθφκα θαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο, αθνχ νη
επηζηεκνληθέο έξεπλεο είλαη δηαζέζηκεο ρσξίο νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο.

1.3.Ιδρυματικό Καταθετήριο Εύρηκα!
1.3.1.Γενικέσ πληροφορίεσ

Σν Δχξεθα! είλαη ην Ηδξπκαηηθφ Καηαζεηήξην ηνπ ΓΗΠΑΔ, δειαδή κία ςεθηαθή
βηβιηνζήθε, κία online βάζε πνπ πεξηιακβάλεη ην πιήξεο θείκελν πηπρηαθψλ
εξγαζηψλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ Ηδξχκαηνο, δεκνζηεπκέλα άξζξα, έξεπλεο θαζεγεηψλ
θαη γεληθά ηελ πλεπκαηηθή παξαγσγή ηεο θνηλφηεηαο ηνπ ΓΗΠΑΔ. Απνηειεί ηε κλήκε
ηνπ ηδξχκαηνο (Βηβιηνζήθε ΑΣΔΗΘ, 2009). Δίλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ
απεπζχλεηαη θπξίσο ζε νιφθιεξε ηελ θνηλφηεηα ηνπ ΓΗΠΑΔ (θαζεγεηέο, θνηηεηέο,
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ). Ωζηφζν, νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη είλαη αλνηρηήο
πξφζβαζεο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ηελ
παξνρή

εμειηγκέλσλ

ππεξεζηψλ

πιεξνθφξεζεο,

έξεπλαο,

εθπαίδεπζεο

θαη

πνιηηηζκνχ ζε θάζε ρξήζηε (Ιδπςμαηικό Καηαθεηήπιο Εύπηκα, 2015).
Σν Δχξεθα! δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο
ςεθηαθήο ππφζηαζεο ησλ επηζηεκψλ (e-science), ηελ πξνζηαζία θαη αληαιιαγή ηνπ
επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη ηε δηάζσζε θαη ελίζρπζε ηεο πνιηηηζηηθήο
παξαγσγήο ηνπ ΓΗΠΑΔ.
1.3.2.Η ςυλλογή

Ζ ζπιινγή ηνπ Δχξεθα! κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:


Γεκνζηεχζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΓΗΠΑΔ



Σν πιήξεο θείκελν ησλ πηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ
φισλ ησλ ηκεκάησλ
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Δπηζηεκνληθά απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ
ΓΗΠΑΔ



πλέδξηα πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ ηκήκαηα/θνξείο θαη ηα πξαθηηθά ηνπο



Δθδφζεηο ηνπ ΓΗΠΑΔ



Οπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ: θσηνγξαθίεο θαη βίληεν εθδειψζεσλ πνπ έρνπλ
δηεμαρζεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΓΗΠΑΔ, θσηνγξαθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ, αλακλεζηηθέο θσηνγξαθίεο ηνπ ηδξχκαηνο θαη / ή ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ θιπ.



Δπίζεκεο εθδειψζεηο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΓΗΠΑΔ



Γεκνζηεχζεηο θαη αξρεία απνθνίησλ ηνπ ηδξχκαηνο



Αξρεία θάζε είδνπο θνηηεηηθψλ νξγαλψζεσλ



Οδεγνχο ζπνπδψλ φισλ ησλ ηκεκάησλ



Αξρηηεθηνληθά, κεραλνινγηθά θιπ. ζρέδηα ηνπ ΓΗΠΑΔ



Άιιεο αλαθνηλψζεηο θαη έξεπλεο

1.3.3.Οι υπηρεςίεσ που προςφέρει


Απιή θαη ζχλζεηε αλαδήηεζε ζην Δχξεθα!



Πξνζσπνπνηεκέλεο

ππεξεζίεο

(επηπιένλ

δηθαηψκαηα

ζηηο

ζπιινγέο,

newsletters θ.ά.)


Πινήγεζε αλά ζπγγξαθέα, ηίηιν, ζέκα θαη εκεξνκελία



Αληαιιαγή θαη πξνβνιή ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ
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1.3.4.Σύντομη πλοήγηςη ςτην ιςτοςελίδα του Εύρηκα!
1.3.4.1.Αρχική Σελίδα

Δηθόλα 1.1 Αξρηθή Σειίδα

ηελ Αξρηθή ειίδα ηνπ Απνζεηεξίνπ, φπσο βιέπνπκε ζηελ παξαπάλσ εηθφλα, ζην
πάλσ κέξνο εκθαλίδνληαη νη Κνηλφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ην Απνζεηήξην, απφ θάησ
καο εκθαλίδεη θάπνηεο πξφζθαηεο ππνβνιέο θαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά βιέπνπκε ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε νχησο ψζηε ε αλάθηεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ καο λα είλαη πην εζηηαζκέλε.
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1.3.4.2. Κοινότητεσ και Συλλογέσ

Δηθόλα 1.2. Κνηλόηεηεο θαη Σπιινγέο

Κάλνληαο θιίθ ζηελ επηινγή "Πινήγεζε" εκθαλίδεηαη ε παξαπάλσ θαξηέια, ε νπνία
καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε ζχκθσλα κε ην πνηά θαηεγνξία επηζπκνχκε
λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ αλαδήηεζή καο. Δπηιέγνληαο αξρηθά ηελ θαηεγνξία
¨Κνηλφηεηεο θαη πιινγέο¨ βιέπνπκε (εηθφλα 1.2) φηη καο κεηαθέξεη ζε κία ζειίδα
ζηελ νπνία ππάξρνπλ φιεο νη θνηλφηεηεο πνπ δηαζέηεη απηή ηε ζηηγκή ην Απνζεηήξην
θαη θάησ απφ θάζε θνηλφηεηα ππάξρνπλ νη ζπιινγέο πνπ δηαζέηεη ε θάζε κία.
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1.3.4.3.Ημερομηνία, Συγγραφέασ, Τίτλοσ, Θέμα, Τύποσ Τεκμηρίου

Δηθόλα 1.3. Ηκεξνκελία

Δηθόλα 1.4. Σπγγξαθέαο

Θεςςαλονίκη 2020

Σελίδα 16

Γοφτςιου, Ροφντθ

Δηθόλα 1.5. Τίηινο

Δηθόλα 1.6. Θέκα

Θεςςαλονίκη 2020

Σελίδα 17

Γοφτςιου, Ροφντθ

Δηθόλα 1.7. Τύπνο Τεθκεξίνπ

Οη ππφινηπεο πέληε επηινγέο ζηελ θαξηέια ¨Πινήγεζε¨ είλαη ε Ζκεξνκελία, ν
πγγξαθέαο, ν Σίηινο, ην Θέκα θαη ν Σχπνο ηνπ Σεθκεξίνπ. πσο απεηθνλίδεηαη θαη
ζηηο παξαπάλσ εηθφλεο παηψληαο ηηο επηινγέο Ζκεξνκελία, πγγξαθέαο, Σίηινο θαη
Θέκα κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ αλαδήηεζε καο βάδνληαο ηα αληίζηνηρα
ζηνηρεία πνπ γλσξίδνπκε ζην πεδίν ηεο αλαδήηεζεο γηα θάζε θαηεγνξία. ηελ
επηινγή ¨Σχπνο Σεθκεξίνπ¨ εκθαλίδνληαη πέληε θαηεγνξίεο φπνπ ζηελ θάζε κία
ππάξρνπλ θαη ηα αληίζηνηρα ηεθκήξηα.
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1.3.4.4.Σύνθετη Αναζήτηςη

Δηθόλα 1.8. Σύλζεηε Αλαδήηεζε

Σέινο επηιέγνληαο ηελ ¨χλζεηε Αλαδήηεζε¨ έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε
ζε πνηά θνηλφηεηα ηνπ Απνζεηεξίνπ ζέινπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ αλαδήηεζή
καο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 1.8 θαη ζηελ ζπλέρεηα λα γξάςνπκε ζην πεδίν
¨γηα¨, φπνηα επηπιένλ πιεξνθνξία γλσξίδνπκε (ηίηιν, ζπγγξαθέα, ζέκα, εκεξνκελία).

1.4.Dspace
Σν ηδξπκαηηθφ θαηαζεηήξην Δχξεθα! βαζίδεηαη ζηελ πιαηθφξκα αλνηθηνχ θψδηθα
DSpace. Σν DSpace είλαη έλα πξσηνπνξηαθφ ινγηζµηθφ αλνηρηνχ θψδηθα πνπ
ζρεδηάζηεθε γηα παλεπηζηεµηαθά απνζεηήξηα ή γεληθά γηα νξγαληζµνχο µε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ δηαρεηξίδνληαη ειεθηξνληθέο ζπιινγέο (About DSpace
- DSpace, 2018). Δίλαη έλα απφ θνηλνχ έξγν αλάπηπμεο ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπ MIT
(Massachusetts Institute of Technology – Ίδξπµα Σερλνινγίαο ηεο Μαζαρνπζέηεο)
θαη ηεο εηαηξείαο Hewlett-Packard (HP). Σν DSpace ζρεδηάζηεθε σο έλα ζχζηεκα
πνηφηεηαο παξαγσγήο πνπ πξνζθέξεη ην εχξνο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ απαηηείηαη
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γηα έλα καθξνπξφζεζκν ζεζκηθφ απνζεηήξην κε ζρεηηθά απιφ ηξφπν (Tansley et al.,
2003, p. 447). Με απηφ ην ινγηζµηθφ, ζέιεζαλ νη δπν απηνί θνξείο λα θηίζνπλ έλα
ζηαζεξφ θαη µαθξνπξφζεζµν ςεθηαθφ απνζεηήξην, ην νπνίν ζα ζπιιέγεη, ζα
ζπληεξεί θαη ζα δηαδίδεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηελ έξεπλα, πνπ παξάγεηαη είηε ζε
ηνπηθφ είηε ζε παγθφζµην επίπεδν (DSpace, 2021).
Δίλαη µηα πξνζπάζεηα γηα λα δνζεί ιχζε ζε έλα πξφβιεµα πνπ µάζηηδε ηηο
βηβιηνζήθεο αλά ηνλ θφζµν γηα πνιιά ρξφληα. Καζψο αλαπηχζζεηαη ζπλερψο λέν
ςεθηαθφ πιηθφ θαη δεµηνπξγνχληαη λέεο επηζηεµνληθέο δεµνζηεχζεηο ζε νινέλα θαη
απμαλφµελεο δηαθνξεηηθέο ςεθηαθέο µνξθέο, έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ε αλάγθε λα
ζπιιέμνπµε, λα δηαηεξήζνπµε, λα επξεηεξηάζνπµε αιιά θαη λα δηαλείµνπµε απηφ ην
πιηθφ πξνο φινπο ηνπο ελδηαθεξφµελνπο. Κάηη ηέηνην είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξν θαη
µε ηδηαίηεξα µεγάιν θφζηνο γηα λα ην αλαιάβεη θάζε ηλζηηηνχην ή θάζε ηµήµα απφ
µφλν ηνπ μερσξηζηά. Σν Dspace ινηπφλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ
εξεπλεηηθνχ απηνχ πιηθνχ θαη ησλ εθδφζεσλ, δηαηεξψληαο ηα ζην ςεθηαθφ ηνπ
απνζεηήξην πνπ παξέρεη µεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη θαιχηεξε πξνζβαζηµφηεηα, θαη ην
νπνίν µπνξεί λα απνηειέζεη πιαηθφξµα γηα µειινληηθή έξεπλα (Smith et al., 2003).
Σν DSpace δεµηνπξγήζεθε γηα λα ππνζηεξίδεη θάζε ιεηηνπξγία πνπ
ρξεηάδεηαη έλαο εξεπλεηηθφο νξγαληζµφο ψζηε λα εθηειέζεη, φζν ην δπλαηφλ πην
απιά, ηελ απνζήθεπζε µηαο παξαγσγήο ςεθηαθψλ δεµνζηεχζεσλ θαη έξγσλ. Σν
επίθεληξν ηνπ DSpace είλαη ε νηθνδφµεζε ελφο ζπζηήµαηνο πνηφηεηαο παξαγσγήο. Ο
ζηφρνο ηνπ είλαη λα δεµηνπξγεζεί έλα ζχζηεµα πνπ ζα είλαη άµεζα ρξήζηµν ζηα
δηάθνξα παλεπηζηήµηα θαη πνπ ζα µπνξνχζε λα επεθηαζεί θαη λα βειηησζεί µε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
Σν

DSpace

έρεη

ηέζζεξα

ηεξαξρηθά

επίπεδα

ρξεζηψλ:

ρξήζηεο,

ζπλεηζθέξνληεο, δηαρεηξηζηέο θνηλφηεηαο θαη δηαρεηξηζηέο δηθηχσλ / ζπζηεκάησλ
(Kurtz, 2010, p. 45).


Ο ρξήζηεο είλαη κέινο ηνπ θνηλνχ πνπ ζα αλαθηήζεη πιεξνθνξίεο απφ ην
απνζεηήξην κέζσ πεξηήγεζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ή δηεμαγσγήο δνκεκέλσλ
αλαδεηήζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο.



Ο ζπλεηζθέξσλ είλαη έλα άηνκν πνπ επηζπκεί λα πξνζζέζεη ην δηθφ ηνπ έξγν
ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Γηα λα γίλεη θάπνηνο ζπλεξγάηεο, πξέπεη λα εγθξηζεί
απφ έλαλ δηαρεηξηζηή θνηλφηεηαο DSpace θαη λα ιάβεη θσδηθφ πξφζβαζεο
Έλαο ζπλεξγάηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, λα αλεβάζεη θαη (αλάινγα κε ηα
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πξνλφκηα πνπ ηνπ παξέρεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο θνηλφηεηάο ηνπ), λα
επεμεξγαζηεί ή λα αθαηξέζεη ελεκεξσηηθά αξρεία. Σα δηθαηψκαηα
επεμεξγαζίαο θαη αθαίξεζεο πεξηνξίδνληαη ζηα δηθά ηνπο αξρεία.


Έλαο δηαρεηξηζηήο θνηλφηεηαο έρεη επίβιεςε ζηελ εμεηδηθεπκέλε πεξηνρή ηνπ
DSpace θαη θαηά ζπλέπεηα έρεη πεξηζζφηεξα πξνλφκηα εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο
απφ έλαλ ζπλεηζθέξνληα. Έλαο δηαρεηξηζηήο θνηλφηεηαο κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη, λα αλεβάζεη, λα επεμεξγαζηεί θαη λα αθαηξέζεη εγγξαθέο, αιιά
κπνξεί επίζεο λα επεμεξγαζηεί θαη λα αθαηξέζεη φιεο ηηο δηαζέζηκεο εγγξαθέο
ζηελ πεξηνρή ηεο θνηλφηεηαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ν δηαρεηξηζηήο
ηεο θνηλφηεηαο έρεη πξφζβαζε ζε νξηζκέλα κεηαδεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο
εγγξαθέο ηνπ απνζεηεξίνπ πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο
ζπλεξγάηεο θαη έρεη ηελ εμνπζία λα εγθξίλεη αηηήκαηα γηα λα γίλνπλ
ζπλεξγάηεο θαη λα παξαρσξήζεη πξφζβαζε κεηαθφξησζεο ζηε βάζε
δεδνκέλσλ.

Σέινο,

ν

δηαρεηξηζηήο

θνηλφηεηαο

νξίδεη

ηελ

πνιηηηθή

δηθαησκάησλ γηα φια ηα πιηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη
γξάθεη ηε δήισζε δηθαησκάησλ κε ηελ νπνία θάζε ζπλεηζθέξσλ πξέπεη λα
ζπκθσλήζεη ζε θάζε κεηαθφξησζε εγγξαθήο.


Ο δηαρεηξηζηήο δηθηχνπ / ζπζηεκάησλ δελ αζρνιείηαη κε ην πεξηερφκελν ηεο
βάζεο δεδνκέλσλ, εζηηάδεη ζηε δηαρείξηζε ινγηζκηθνχ θαη πξνζαξκνγή
θψδηθα
Σν DSpace ρηίζηεθε θαηά πιάηνο: ππνζηεξίδεη θάζε ιεηηνπξγία πνπ

ρξεηάδεηαη θάζε νξγαληζµφο γηα ηελ παξαγσγή ελφο ςεθηαθνχ απνζεηεξίνπ, θαη µε
θχξην άμνλα ηελ απιφηεηα. Δίλαη πξφγξαµµα αλνηθηνχ θψδηθα πνπ µπνξεί λα
βειηησζεί, λα πξνζαξµνζηεί θαη λα εμειηρζεί µε ηε βνήζεηα ησλ πξνγξαµµαηηζηψλ
ζηα ηδξχµαηα πνπ ην πηνζεηνχλ αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηέο
ηνπο. µσο νη δπλαηφηεηεο παξαµεηξνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη είλαη ειάρηζηεο απφ
ηελ ζηηγµή πνπ παξέρεη έηνηµν πεξηβάιινλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπιινγψλ, ησλ
ςεθηαθψλ αληηθεηµέλσλ θαη ρξεζηψλ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα παξαµεηξνπνηεζεί.
Κάπνηεο δπλαηφηεηεο δίλνληαη απφ ην ζχζηεµα γηα ηε δεµηνπξγία εθαξµνγψλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ θαηαρψξεζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε (µέζσ αλάινγεο δηεπαθήο
ρξήζηε) ησλ ςεθηαθψλ αληηθεηµέλσλ. Τπάξρεη δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο / ιήςεο
βνήζεηαο µέζσ µηαο αξθεηά θαιήο ηεθµεξίσζεο µε εγρεηξίδηα ρσξίο λα παξέρεηαη
επίζεµε ππνζηήξημε απφ θάπνηα εηαηξεία ή νξγαληζµφ (Βαζηιείνπ, 2014).
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Έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ DSpace είλαη ε online παξνπζίαζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ζε µία νξγαλσκέλε θνηλφηεηα. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ
πξφζβαζε ζε νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή κεηαδεδνκέλσλ αιιά θαη ζε αξρεία πνπ είλαη
δηαζέζηµα γηα ιήςε. Σν DSpace έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί ην αλεβαζκέλν
πεξηερφκελν ψζηε λα είλαη αλαδεηήζηµν ζε πιήξεο θείκελν. Απηφ ζεµαίλεη φηη δελ ζα
είλαη αλαδεηήζηµα µφλν ηα κεηαδεδνκέλα πνπ δίλνληαη αιιά θαη νιφθιεξν ην
θείκελν – αξρείν πνπ ζα είλαη ζηελ βάζε ηνπ. Απηφ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα
αλαδεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ εκθαλίδνληαη µφλν ζην πξαγκαηηθφ
πεξηερφκελν θαη φρη µφλν ζηελ παξερφκελε πεξηγξαθή. Ζ αλαδήηεζε απνηειεί έλα
βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ελφο αθαδεκατθνχ ςεθηαθνχ απνζεηεξίνπ.
Πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζηα πεξηερφκελά ηνπ θαζψο θαη δηεπθνιχλεη
ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ζηελ εχξεζε ησλ ηεθκεξίσλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Ζ επθνιία
ρξήζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαδήηεζεο θαζψο θαη ε πνηφηεηα θαη παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πξνζέιθπζεο ρξεζηψλ.
Σν DSpace δέρεηαη φιεο ηηο κνξθέο ςεθηαθνχ πιηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θεηκέλνπ, εηθφλσλ, βίληεν θαη αξρείσλ ήρνπ. Σν πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ κπνξεί
λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:


Έγγξαθα, φπσο άξζξα, πξνδεκνζηεχζεηο (preprints), έγγξαθα εξγαζίαο,
ηερληθέο εθζέζεηο, έγγξαθα δηαζθέςεσλ



Γηπισκαηηθέο/ Γηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο



Δηθφλεο, αξρεία ήρνπ θαη βίληεν



Αληηθείκελα εθκάζεζεο



Ηζηνζειίδεο



Γεκνζηεπκέλα βηβιία



Βηβιηνγξαθηθά ζχλνια δεδνκέλσλ

1.4.1.Μεταδεδομένα
Τπάξρνπλ 3 είδε κεηαδηδνκέλσλ γηα ην αξρεηνζεηεκέλν πεξηερφκελν:


Πεξηγξαθηθά Μεηαδεδνκέλα: Αλαθέξνληαη ζε ηδηφηεηεο ελφο ηεθκεξίνπ, πρ ν
ζπγγξαθέαο, δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαδήηεζε θαη επηηπγράλνπλ ηελ αλαθάιπςε
ηνπ ηεθκεξίνπ απφ ηνπο ρξήζηεο. Σν DSpace κπνξεί λα ππνζηεξίμεη
πνιιαπιά επίπεδα ζρεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο
ζηνηρείνπ. Απφ πξνεπηινγή ην DSpace ζε θάζε αληηθείκελν έρεη έλα
εγθεθξηκέλν αξρείν κεηαδεδνκέλσλ ζε Dublin Core κνξθή.
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Γηαρεηξηζηηθά Μεηαδεδνκέλα: Γηαθξίλνληαη µε ηε ζεηξά ηνπο ζε ηερληθά
κεηαδεδνκέλα πξφζβαζεο θαη ζε κεηαδεδνκέλα δηαηήξεζεο. Απφ ηελ µία
πιεπξά, ηα ηερληθά κεηαδεδνκέλα αλαθέξνληαη ζε ηερληθέο ηδηφηεηεο, πρ
κνξθφηππνο ελφο αξρείνπ ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα κεηαδεδνκέλα
δηαηήξεζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ καθξφρξνλε
δηαηήξεζε ελφο ηεθκεξίνπ. Πεξηιακβάλνπλ κεηαδεδνκέλα δηαηήξεζεο,
πξνέιεπζεο θαη πνιηηηθήο έγθξηζεο. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά θξαηνχληαη
ζην ζρεζηαθφ ζρήµα ηεο Βάζεο ∆εδνµέλσλ ηνπ Dspace. Δπηπιένλ, κεξηθά
άιια δηνηθεηηθά κεηαδεδνκέλα (π.ρ. ην µέγεζνο ησλ bitstreams) βξίζθνληαη
αληηγξακκέλα θαη ζηα αξρεία ηνπ Dublin Core, πξνθεηκέλνπ λα είλαη
πξνζβάζηµα θαη εθηφο Dspace.



∆νµηθά Μεηαδεδνκέλα: Πεξηγξάθνπλ ηελ δνµή ζχλζεησλ ηεθκεξίσλ πνπ
απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αξρεία, πρ. έλα βηβιίν ηνπ νπνίνπ ην
θάζε θεθάιαην είλαη απνζεθεπκέλν ζε δηαθνξεηηθφ αξρείν, βνεζψληαο µε
απηφλ ηνλ ηξφπν λα δηαηεξείηαη ε αθεξαηφηεηα ελφο ηεθκεξίνπ αθφµα θαη
φηαλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε είλαη απνζεθεπκέλα ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο.
Σα δεδνκέλα απηά πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πψο παξνπζηάδεηαη έλα
αληηθείµελν, ή ηα Bitstreams ελφο αληηθεηκέλνπ, ζε έλα ηειηθφ ρξήζηε, θαζψο
επίζεο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ απνηεινχλ ην θάζε αληηθείκελν
(Κπξηάθε-Μάλεζε & Κνπινχξεο, 2015, ζ. 114).

1.4.2.Dublin Core
1.4.2.1.Γενικέσ πληροφορίεσ

ζν ην θφζηνο ηεο θαηαινγνγξάθεζεο κεγαιψλεη, πνιινί πφξνη κέλνπλ
αθαηαινγνγξάθεηνη, αιιά θαη φζνη θαηαινγνγξαθνχληαη, εκθαλίδνπλ αζπλέπεηα θαη
πνιιά ιάζε. Έηζη, ελψ έρνπκε ήδε θαηαιήμεη ζε πιαίζηα κεηαδηδνκέλσλ, πνπ έρνπλ
γίλεη πξφηππα θαη έρνπλ πηνζεηεζεί ζηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο, πξνθχπηεη ε αλάγθε
ελφο επθνιφηεξνπ ζηελ εθαξκνγή πξνηχπνπ, αλάγθε ηελ νπνία ήξζε λα θαιχςεη ην
Dublin Core. Σν ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ ηνπ Dublin Core δεκηνπξγήζεθε κε ζηφρν
ηελ απιφηεηα ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ, φπνπ κε εηδηθνί λα
κπνξνχλ εχθνια λα δεκηνπξγνχλ πεξηγξαθηθέο εγγξαθέο γηα απνηειεζκαηηθή
αλάθηεζε ζε έλα δηθηπσκέλν πεξηβάιινλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα ζηνηρεία ηνπ
νξίδνληαη θαηάιιεια, ψζηε λα έρνπλ κηα θνηλά θαηαλνεηή ζεκαζηνινγία, ε νπνία
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πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθιηζε θνηλψλ ελλνηψλ ζε γεληθά ζηνηρεία. Έηζη, ηα
ζπγθεθξηκέλα κεηαδεδνκέλα, ηα πεξηερφκελα ησλ ζηνηρείσλ, έρνπλ απμεκέλε
νξαηφηεηα θαη πξνζβαζηκφηεηα. Καη κπνξεί λα κελ είλαη πνιχ ιεπηνκεξή, αιιά είλαη
θαηάιιεια αθφκε θαη γηα ηνλ κε εηδηθφ ηεο αλαδήηεζεο, πνπ δελ γλσξίδεη ηηο
ιεπηνκέξεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ρψξν πνπ αλαδεηεί (Καπηδάθεο, Λαδαξίλεο,
Σνξάθε, 2015).
Σν χλνιν ηνηρείσλ Μεηαδεδνκέλσλ Dublin Core, δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ
λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα ησλ πην πινχζησλ πξνηχπσλ. Έρεη δπν επίπεδα εθαξκνγήο,
ην απιφ (Dublin Core Simple), πνπ είλαη απηφ αθξηβψο πνπ ππνλνείηαη, φηαλ δειαδή
απιψο αλαθεξφκαζηε ζην Dublin Core ή ζην πξφηππν, θαη ζην εμεηδηθεπηηθφ (Dublin
Core Qualified), επέθηαζεο ηνπ απινχ, ην νπνίν παξέρεη δπλαηφηεηεο γηα πην
ιεπηνκεξείο αλάγθεο πεξηγξαθήο (Καπηδάθεο, Λαδαξίλεο, Σνξάθε, 2015).
Σν Dublin Core νλνκάζηεθε έηζη, επεηδή απνηειεί έλαλ ππξήλα ζηνηρείσλ πνπ
νξίζηεθαλ ζην Dublin ηνπ Οράην ησλ Ζ.Π.Α. Αθνινχζσο, δεκηνπξγήζεθε ν
νξγαληζκφο Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) σο ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμή
ηνπ θαη ππήξμαλ ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

Ζ απνζηνιή ηνπ DCMI είλαη λα

δηεπθνιχλεη ηελ εχξεζε πφξσλ απφ ην Γηαδίθηπν, κέζσ ησλ αθφινπζσλ
δξαζηεξηνηήησλ (Καπηδάθεο, Λαδαξίλεο, Σνξάθε, 2015):
 Αλάπηπμε

πξνηχπσλ

κεηαδεδνκέλσλ

γηα

αλαθάιπςε

κεηαμχ

δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ. Σέηνην πξφηππν είλαη ην Dublin
Core.
 Οξηζκφ

πιαηζίσλ

γηα

δηαιεηηνπξγηθφηεηα

ησλ

ζρεκάησλ

κεηαδεδνκέλσλ.
 Γηεπθφιπλζε

ηεο

αλάπηπμεο

εμεηδηθεπκέλσλ

ζρεκάησλ

κεηαδεδνκέλσλ γηα κηα θνηλσλία ή θιάδν. Φξνληίδνληαο παξάιιεια νη
δξαζηεξηφηεηεο απηέο λα είλαη ζπλεπείο κε ηηο αξρέο ηνπ Dublin Core,
κε ηελ απιφηεηα, ηε γεληθφηεηα θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα.
1.4.2.2.Κύρια χαρακτηριςτικά του Dublin Core

Σν Dublin Core απνηειείηαη απφ 15 πεδία κεηαδεδνκέλσλ, ηα νπνία θαινχληαη
ηδηφηεηεο ή ζηνηρεία θαη απνηεινχλ δηεπηζηεκνληθή νκνθσλία ζε απιά ζχλνια
ζηνηρείσλ γηα αλαθάιπςε πφξσλ. χκθσλα κε ην Dublin Core, φια ηα ζηνηρεία
κεηαδεδνκέλσλ ηνπ είλαη πξναηξεηηθά θαη επαλαιακβαλφκελα. Φπζηθά, επηκέξνπο
θαλφλεο θαηαινγνγξάθεζεο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ππνρξεσηηθά ζηνηρεία ή λα
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πεξηνξίδνπλ ηελ επαλαιεςηκφηεηα νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Σν Dublin Core δελ
πξννξίδεηαη γηα πεξηγξαθή πεξίπινθσλ πφξσλ – θαη δελ ππνθαζηζηά ηα πξφηππα πνπ
έρνπλ ζρεδηαζηεί γη’ απηνχο. Ζ αξρηθή ηδέα ηνπ Dublin Core ήηαλ ε πεξηγξαθή
«απιψλ πφξσλ», φπσο κεκνλσκέλσλ ηζηνζειίδσλ, ψζηε λα πεξηγξαθνχλ θαη απηά
ζαλ λα ήηαλ παξαδνζηαθά ηεθκήξηα, θαη λα ζπλππάξρνπλ νη εγγξαθέο ηνπο ζηα ίδηα
ζπζηήκαηα. Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ Dublin Core επηδηψθνπκε λα έρνπκε απιφηεηα ζηε
ζεκαζηνινγία θαη επθνιία ζηε ρξήζε – έηζη δελ έρνπκε ιάζε θαη παξαλνήζεηο. Σα 15
ζηνηρεία ηνπ Dublin Core έρνπλ επηιεγεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ην Dublin Core λα
παξέρεη βαζηθή «ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα», ηφζν κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
επηζηεκνληθψλ θιάδσλ φζν θαη κεηαμχ αλζξψπηλσλ γισζζψλ, φπνπ ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο ηα ζηνηρεία ηνπ κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή ζηελ πεξηγξαθή θαη ζε
απηά κπνξεί λα εληαρζνχλ ρσξίο (ζεκαληηθέο) ακθηβνιίεο νη επηζπκεηέο
πιεξνθνξίεο. Σν Dublin Core δελ παξέρεη ιεπηνκεξείο θαλφλεο θαηαινγνγξάθεζεο,
φπσο γηα ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ ηηκψλ πνπ απνδίδνληαη ζηα ζηνηρεία ηνπ. Δλψ, γηα
παξάδεηγκα, άιια πξφηππα κπνξεί λα νξίδνπλ πψο έλα φλνκα θπζηθνχ πξνζψπνπ ζε
ξφιν ζπγγξαθέα πξέπεη λα γξάθεηαη πάληα κε ην επίζεην πξψην, αθνινπζνχκελν απφ
έλα θφκκα θαη ην κηθξφ φλνκα, ην Dublin Core δελ βάδεη ηέηνηνπο πεξηνξηζκνχο,
αιιά ηνπο αθήλεη ζηνπο ηνπηθνχο θαλφλεο θαηαινγνγξάθεζεο, αλ ρξεηάδνληαη
(Καπηδάθεο, Λαδαξίλεο, Σνξάθε, 2015).
Έηζη, ην Dublin Core εκθαλίδεηαη σο έλα ζχλνιν απφ 15 ζηνηρεία,
πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί θάζε θνξά ην θαηάιιειν, κέζα ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ε
θάζε πιεξνθνξία πνπ πξέπεη λα θαηαγξαθεί. Σα 15 ζηνηρεία ηνπ Dublin Core
ρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην ηη αθνξά ε πιεξνθνξία πνπ πεξηγξάθεηαη
απφ απηά (Καπηδάθεο, Λαδαξίλεο, Σνξάθε, 2015):


Σν πεξηερφκελν: πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ ην πεξηερφκελν
ηνπ πφξνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ, ηηο πεξηγξαθέο ηνπ, ηε γιψζζα ηνπ, ην ζέκα ηνπ, ηε
ζρέζε ηνπ κε άιιν πεξηερφκελν, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν πνπ αθνξά θ.ιπ.



Σελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία: πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δεκηνπξγία, ηε δηάζεζε θαη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ πφξνπ.



Σν ζηηγκηφηππν: πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ ηχπν, ηελ
εηζαγσγή ζην ζχζηεκα, ηελ αλαπαξάζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πφξνπ.
Ζ ζεκαζηνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ είλαη αξθεηά γεληθή, γηα λα ηαηξηάδεη ζε

θάζε πεξίπησζε ηεθκεξίσλ, αιιά ηαπηφρξνλα αξθεηά επθνινλφεηε, ψζηε λα κελ
ρξεηάδεηαη εηδηθή εθπαίδεπζε ή κειέηε, λα είλαη φκσο ζρεηηθά πξνθαλήο γηα φπνηνλ
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έρεη θάλεη κηα κηθξή πξνεξγαζία ή έρεη πεξηζηαζηαθή πξνυπεξεζία πεξηγξαθήο
πφξσλ.
Ζ ζεκαζηνινγία θάζε ζηνηρείνπ πεξηγξάθεηαη ζχληνκα παξαθάησ, φπνπ γηα
θάζε ζηνηρείν πεξηγξάθεηαη ε νλνκαζία ηνπ ζηα Διιεληθά, θαη ην ζχκβνιφ ηνπ (ζηελ
αγγιηθή γιψζζα), μεθηλψληαο απφ ηα 7 ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ
(Καπηδάθεο, Λαδαξίλεο, Σνξάθε, 2015):
i.

Τίηινο / Title – πεξηέρεη έλα φλνκα πνπ έρεη δνζεί ζηνλ πφξν: θάζε ηίηιν ή
νλνκαζία πνπ αθνξά ηνλ πφξν. Δλψ θάπνηα είδε πφξσλ (βηβιία, άξζξα θ.ιπ.)
έρνπλ θαηά θαλφλα πάληα ηίηιν (θαη πηζαλψο παξαπάλσ ηίηινπο,
κεηαθξαζκέλνπο, ελαιιαθηηθνχο θ.ιπ.), άιια είδε, φπσο αγάικαηα ή πίλαθεο
δσγξαθηθήο, είλαη θπζηνινγηθφ λα κελ έρνπλ ηίηιν.

ii.

Θέκα / Subject – είλαη ην ζέκα ηνπ πφξνπ: θάζε ζεκαηηθφο ραξαθηεξηζκφο
ηνπ πεξηερνκέλνπ, φπσο ιέμεηο-θιεηδηά ή ηαμηλνκηθνί θσδηθνί. Μπνξεί λα
είλαη φξνη απφ θάπνηαο κνξθήο ειεγρφκελν ιεμηιφγην ή ειεχζεξν θείκελν θαη
κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη γηα λα δειψζεη δηαθνξεηηθφ ζεκαηηθφ
ραξαθηεξηζκφ.

iii.

Κάιπςε / Coverage – είλαη ην ρσξηθφ ή ρξνληθφ ζέκα ηνπ πφξνπ, ν ρψξνο
ηνλ νπνίν αθνξά ν πφξνο ή ηε ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηνλ νπνία ηζρχεη ν
πφξνο. Πεξηγξάθεη θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή ή ρξνληθή πεξίνδν πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηνλ πεξηγξαθφκελν πφξν. Ο ηξφπνο πεξηγξαθήο δελ αθνινπζεί
απαξαίηεηα θάπνην πξφηππν, αλ θαη είλαη αζθαιψο πξνηηκφηεξν λα κπνξεί λα
είλαη κεραλναλαγλψζηκνο.

iv.

Πεγή (ή Πξνέιεπζε) / Source – είλαη έλαο ζρεηηθφο πφξνο, απφ ηνλ νπνίν
παξάγεηαη ν πεξηγξαθφκελνο πφξνο: πεξηγξάθεη απφ πνχ θαηά θχξην ιφγν
πξνέξρεηαη ην πεξηερφκελν απφ ην νπνίν παξάρζεθε ν πφξνο. Οη πεγέο κπνξεί
λα είλαη άιινη ςεθηαθνί πφξνη, ή πεγέο πνπ δελ βξίζθνληαη ζε ςεθηαθή
κνξθή.

v.

Γιώζζα / Language – πεξηγξάθεη ηε γιψζζα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πφξνπ,
ηε γιψζζα πνπ πξέπεη λα μέξεη ν ρξήζηεο γηα λα θαηαλνήζεη ην πεξηερφκελν,
εθφζνλ ππάξρεη.

vi.

Σρέζε / Relation – πεξηέρεη έλαλ ζρεηηθφ πφξν: δειψλεη ηε ζρέζε ηνπ πφξνπ
κε άιινπο πφξνπο, ζε ςεθηαθή ή φρη κνξθή. Μπνξεί λα ππνδειψλεη ηε ζρέζε
ελφο θεθαιαίνπ πξνο ην ζχλνιν ελφο βηβιίνπ, ηε ζρέζε ελφο βηβιίνπ κε ην
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αληίζηνηρν ζεαηξηθφ έξγν, ηε ζρέζε ελφο πφξνπ κε ηε βηβιηνγξαθία ηνπ, ηελ
αληηθαηάζηαζε ελφο πφξνπ απφ θάπνηνλ άιιν θ.ιπ.
vii.

Πεξηγξαθή / Description – είλαη έλαο απνινγηζκφο ηνπ πφξνπ: πεξηέρεη
νηηδήπνηε άιιν πεξηγξάθεη ην πεξηερφκελν ελφο πφξνπ, φπσο ηελ πεξίιεςε
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, έλαλ πίλαθα πεξηερφκελσλ, ειεχζεξν θείκελν πνπ
πεξηγξάθεη ηνλ πφξν (π.ρ. κηαο εηθφλαο) ή πηζαλψο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πφξνπ
πνπ δελ πεξηγξάθνληαη θάπνπ αιινχ (π.ρ. ηε ρξεκαηηθή ηνπ αμία).
Ζ ζεκαζηνινγία θάζε ζηνηρείνπ απφ ηα 4 ηεο θαηεγνξίαο ηεο πλεπκαηηθήο

ηδηνθηεζίαο πεξηγξάθεηαη ζχληνκα παξαθάησ (Καπηδάθεο, Λαδαξίλεο, Σνξάθε,
2015):
i.

Γεκηνπξγόο / Creator – παξαπέκπεη ζηελ νληφηεηα (πξφζσπν, νξγαληζκφο ή
ππεξεζία) πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πφξνπ. πρλά είλαη
ζπγγξαθέαο, δσγξάθνο, γιχπηεο θ.ιπ.

ii.

Δθδόηεο / Publisher – παξαπέκπεη ζηελ νληφηεηα (πξφζσπν, νξγαληζκφ,
ππεξεζία) πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πφξνπ.

iii.

Σπληειεζηήο (ή «Σπλεξγάηεο» ή «Υπεύζπλνο ζπκβνιήο») / Contributor –
παξαπέκπεη ζην πξφζσπν, νξγαληζκφ ή ππεξεζία πνπ ζπκβάιιεη ζην
πεξηερφκελν ηνπ πφξνπ. Π.ρ. κεηαθξαζηήο, εηθνλνγξάθνο, θξηηήο θ.ιπ.

iv.

Γηθαηώκαηα / Rights – πεξηγξάθεη δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ φιν ή κέξνο ηνπ
πφξνπ (δειαδή θείκελν ζρεηηθά κε ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία).
Ζ ζεκαζηνινγία θάζε ζηνηρείνπ απφ ηα 4 ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ζηηγκηφηππνπ

πεξηγξάθεηαη ζχληνκα παξαθάησ (Καπηδάθεο, Λαδαξίλεο, Σνξάθε, 2015):
i.

Ηκεξνκελία / Date – είλαη κηα πεξίνδνο ή ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζπλδέεηαη κε
έλα γεγνλφο ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ πφξνπ. Μπνξεί λα είλαη εκεξνκελία
δεκηνπξγίαο, έθδνζεο, κεηάθξαζεο, πξφζθηεζεο, θαηαινγνγξάθεζεο θ.ιπ.

ii.

Τύπνο / Type – είλαη ε θχζε ή ην είδνο ηνπ πφξνπ (δειαδή θαηεγνξία,
ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν) Π.ρ. πνίεκα, ιεμηθφ, ινγηζκηθφ, home-page.

iii.

Μνξθόηππν / Format – είλαη ην κνξθφηππν ηνπ αξρείνπ, ην θπζηθφ κέζν ή νη
δηαζηάζεηο ηνπ πφξνπ. Π.ρ. Macintosh-software, pdf, html, δηαζηάζεηο πίλαθα
δσγξαθηθήο, δηάξθεηα βίληεν.

iv.

Αλαγλσξηζηηθό (ή Πξνζδηνξηζηήο ή Κσδηθόο Ταύηηζεο) / Identifier –
είλαη κηα ρσξίο αζάθεηα αλαθνξά ζηνλ πφξν, ζε έλα δεδνκέλν πεξηβάιινλ.
Οπνηνδήπνηε πξνζδηνξηζηηθφ, π.ρ. URL, ISBN, DOI.
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Σα

ειιεληθά

αλψηεξα

θαη

αλψηαηα

εθπαηδεπηηθά

ηδξχµαηα

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ εδψ θαη µεξηθά ρξφληα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεµηνπξγίαο
ηδξπµαηηθψλ απνζεηεξίσλ µε ζθνπφ λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζµαηηθά πξνπηπρηαθέο
θαη µεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο, επηζηεµνληθέο δεµνζηεχζεηο, γθξίδα βηβιηνγξαθία,
ηζηνξηθά αξρεία ή αθφµε θαη εθπαηδεπηηθά βνεζήµαηα. Με βαζηθφ ρξεµαηνδφηε ηα
πξνγξάµµαηα Α’ θαη Β’ ΔΠΔΑΔΚ ηνπ Γ’ ΚΠ θαζψο θαη άιιεο εξεπλεηηθέο δξάζεηο,
φπσο ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, αξθεηά αλψηεξα θαη αλψηαηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχµαηα πξνρψξεζαλ ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε δεµηνπξγία ππνδνµψλ
πιηθνχ θαη ινγηζµηθνχ πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ ηελ νξγάλσζε ηδξπµαηηθνχ
απνζεηεξίνπ µε ζθνπφ:
• λα παξνπζηάζνπλ ζην επξχ θνηλφ ηελ εξεπλεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη
γεληθφηεξα νιφθιεξε ηελ πλεπµαηηθή παξαγσγή ηνπο,
• λα δηαηεξήζνπλ ην πεξηερφµελφ ηνπο ζε µηα θεληξηθή αζθαιή ηνπνζεζία,
• λα απνζεθεχζνπλ, λα δηαηεξήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηεθµήξηα πνπ ήηαλ
θαηαθεξµαηηζµέλα θαη δελ µπνξνχζαλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ απνηειεζµαηηθά.
(Μπάλνο, 2008)
Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ειιεληθψλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ έρνπλ
δεκηνπξγήζεη ηδξπκαηηθά θαηαζεηήξηα γηα λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη λα
πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο, δηδαθηνξηθέο
δηαηξηβέο, ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ηνπο, ηε γθξίδα βηβιηνγξαθία θιπ. Ο ΔΑΒ,
ζε κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, θαηέγξαςε ζπλνιηθά
26 θαηαζεηήξηα, 23 απφ ηα νπνία ήηαλ ελεξγά. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά (18)
ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ινγηζκηθφ DSpace. Πεξίπνπ ηα κηζά είραλ αλαξηεκέλεο ηηο
πνιηηηθέο ηνπο ζην δηαδίθηπν, ελψ ην έλα ηξίην ησλ θαηαζεηεξίσλ είραλ εγθεθξηκέλεο
απφ ηε χγθιεην ηνπ Ηδξχκαηνο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Σέινο,
ζε 22 θαηαζεηήξηα, θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάζεζεο, σο άδεηα ρξήζεο πξνηείλνληαλ νη
άδεηεο CreativeCommons θαη ζε 20 θαηαζεηήξηα δηλφηαλ ε επηινγή ρνξήγεζεο άδεηαο
δεκνζίεπζεο θαη δηάζεζεο ηνπ έξγνπ (Αξαθά et al., 2018).
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Κεθάιαην 2
2.1.Μεθοδολογία εργαςίασ
2.1.1.Προεργαςία και προετοιμαςία υλικού

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο απηήο έγηλε επεμεξγαζία 427 εξγαζηψλ δηαθφξσλ
ηκεκάησλ ηνπ Ηδξχκαηνο. Οη εξγαζίεο απηέο είραλ εθπνλεζεί ηα έηε 2017-2018
(ρήκα 2.1, Πίλαθαο 2.1).

Σρήκα 2. 1. Πηπρηαθέο αλά Τκήκα

Πίνακασ 2.1. Πτυχιακέσ ανά Τμήμα

Τκήκα
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Γηνίθεζεο
Αγξνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
Αηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο
Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ
Πιεξνθφξεζεο
Βξεθνλεπηνθνκίαο
Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο
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Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Εσηθήο Παξαγσγήο
Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ
Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Μαηεπηηθήο
Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο
Μεραλνιφγσλ Ορεκάησλ
Ννζειεπηηθήο
Πνιηηηθψλ Έξγσλ Τπνδνκήο
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ
Φπζηθνζεξαπείαο
Φπηηθήο Παξαγσγήο

85
11
1
6
52
8
9
6
16
41
9
4
35
41

Αξρηθά παξαιάβακε ηα CD κε ην θείκελν ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ απφ ηελ
βηβιηνζήθε ηεο ίλδνπ. Οη πηπρηαθέο ήηαλ αξρεηνζεηεκέλεο ζε θιαζέξ ζχκθσλα κε
έλαλ αξηζκφ εηζαγσγήο πνπ δίλεη ζε θάζε πηπρηαθή ε βηβιηνζήθε.
Αθνινχζεζε ην ζηάδην ηεο πξνεξγαζίαο, θαηά ην νπνίν γηα θάζε πηπρηαθή
θαηαγξάθνληαλ ζε αξρεία word ηα ζηνηρεία πνπ έπξεπε λα πεξαζηνχλ ζηελ βάζε ηνπ
Δχξεθα. Σα ζηνηρεία απηά ήηαλ:


Σίηινο πηπρηαθήο εξγαζίαο (θαη ζηα αγγιηθά αλ ππήξρε)



Ολνκαηεπψλπκν ζπγγξαθέα



Ολνκαηεπψλπκν επφπηε θαζεγεηή



Ζκεξνκελία παξάδνζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο



ρνιή θαη Σκήκα



Άδεηα ρξήζεο (αξρεηαθή / ειεθηξνληθή ρξήζε)



Πεξηερφκελα



Πεξίιεςε (ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά αλ ππήξρε)



Λέμεηο θιεηδηά (ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά αλ ππήξραλ)
ηε ζπλέρεηα, αθνχ έγηλε καδηθή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, μεθίλεζε ε

δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη εχξεζεο ζεκαηηθψλ επηθεθαιίδσλ γηα θάζε πηπρηαθή.
Βαζηθή πεγή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζέκαηνο ή ησλ ζεκάησλ ήηαλ ν ηίηινο ησλ
πηπρηαθψλ εξγαζηψλ. ηαλ ν ηίηινο ήηαλ πνιχ γεληθφο, αζαθήο ή δπζλφεηνο,
ζπκβνπιεπφκαζηαλ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά, φπνπ ππήξραλ, ηελ πεξίιεςε, ηνλ πίλαθα
πεξηερνκέλσλ ή ηελ εηζαγσγή.
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Σα θχξηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ ζεκαηηθψλ
επηθεθαιίδσλ θαηά θχξην ιφγν ήηαλ νη θαζηεξσκέλνη φξνη ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ
Κνγθξέζνπ, θαζψο θαη ηα PDF αξρεία ησλ Θεκαηηθψλ Δπηθεθαιίδσλ ηεο
Βηβιηνζήθεο ηνπ Κνγθξέζνπ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ επηθεθαιίδεο ζηελ αγγιηθή θαη ηελ
ειιεληθή γιψζζα. Γηα ηελ απφδνζε ζηα ειιεληθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε βάζε
θαζηεξσκέλσλ φξσλ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδαο θαη ν θαηάινγνο ηεο
βηβιηνζήθεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
Έρνληαο ζπιιέμεη ινηπφλ φια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηελ θάζε εξγαζία,
φπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, ην επφκελν βήκα ήηαλ ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ
απηψλ ζην Δχξεθα.
Ζ

εηζαγσγή

ησλ

κεηαδεδνκέλσλ

ζην

ηδξπκαηηθφ

θαηαζεηήξην

πξαγκαηνπνηνχληαλ κε ηνλ εμήο ηξφπν: έρνληαο ζπλδεζεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ
Δχξεθα, κε ηνπο απαξαίηεηνπο θσδηθνχο, ππήξραλ νη εμήο δχν επηινγέο "Ξεθηλήζηε
κηα λέα ππνβνιή" θαη "Γείηε ηηο απνδεθηέο ππνβνιέο", φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ
παξαθάησ εηθφλα.

Δηθόλα 2. 1. Αξρηθή ζειίδα

Γηα λα μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο κηαο λέαο πηπρηαθήο ζην
ζχζηεκα επηιέγακε ην ΄Ξεθηλήζηε κηα λέα ππνβνιή΄. Δπφκελν βήκα ήηαλ λα
επηιέμνπκε ην ηκήκα ζην νπνίν αλήθε ε θάζε εξγαζία απφ έλα dropdown κελνχ πνπ
ππήξρε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν επηινγήο ηκήκαηνο (Δηθφλα 2.2).
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Δηθόλα 2. 2. Δπηινγή Τκήκαηνο θαη Σπιινγήο

Απφ εδψ θαη ζην εμήο μεθηλνχζε ε θαηαγξαθή ησλ κεηαδεδνκέλσλ γηα θάζε
εξγαζία. Ζ δηαδηθαζία ρσξίδεηαη ζε 4 ζηάδηα.
Σν πξψην ζηάδην αθνξά ηα αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία κηαο εξγαζίαο (Δηθφλεο
2.3 θαη 2.4), φπσο:


Δίδνο ηεθκεξίνπ (αλ ε εξγαζία είλαη Πξνπηπρηαθή/Γηπισκαηηθή εξγαζία,
Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Γεκνζίεπζε ζε ζπλέδξην,
Γεκνζίεπζε ζε πεξηνδηθφ, Κεθάιαην βηβιίνπ, Βηβιίν/Μνλνγξαθία, Σερληθή
αλαθνξά, Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ/ εκεηψζεηο δηαιέμεσλ, χλνιν δεδνκέλσλ,
Άιιν),



Σίηινο (έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο γιψζζαο ζε Διιεληθά, Αγγιηθά,
Γεξκαληθά, Γαιιηθά, Άιιε),



πκπιεξσκαηηθφο/ δεπηεξεχσλ ηίηινο (αλ ππάξρεη),



Πεξηγξαθή (φπνπ ζεκεηψλακε ηα εμήο ζηνηρεία κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά:
Δίδνο ηεο εξγαζίαο--ρνιή--Σκήκα,Έηνο--αξηζκφο εηζαγσγήο πηπρηαθήο),



Ολφκαηα δεκηνπξγψλ (ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα),



Θεκαηηθή θαηεγνξία (ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο νη νπνίεο πξνέθππηαλ κεηά ηελ
επεμεξγαζία ηνπ ηίηινπ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο),
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Λέμεηο-θιεηδηά (ιέμεηο νη νπνίεο πξνέθππηαλ κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηίηινπ,
ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ηεο πεξίιεςεο, εθφζνλ δελ ππήξραλ ήδε ζηελ
πηπρηαθή),



Αλαγλσξηζηηθά έξγνπ (είλαη ν αξηζκφο πνπ δίλνληαλ απφ ηελ βηβιηνζήθε γηα
θάζε πηπρηαθή),



Γιψζζα ηεθκεξίνπ (Με εθαξκφζηκν, Διιεληθά, Αγγιηθά, Γεξκαληθά,
Γαιιηθά, Άιιε),



Γηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζην ηεθκήξην (ππήξραλ 4 επηινγέο: Γεκφζην
Γηαζέζηκν, Γηαζέζηκν ζε ρξήζηεο κε ΗΡ ηνπ Ηδξχκαηνο, Γηαζέζηκν ζε
πηζηνπνηεκέλνπο DSpace ρξήζηεο, Υξνληθφο απνθιεηζκφο 6 κήλεο. Ζ επηινγή
δηθαησκάησλ πξφζβαζεο γηλφηαλ ζχκθσλα κε ην ηη είρε επηιέμεη ν θάζε
θνηηεηήο) ,



ρνιή/Σκήκα ή Σνκέαο ηνπ ππνβάιινληνο (επηινγή ηνπ Σκήκαηνο πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ πηπρηαθή).

Δηθόλα 2. 3. Πεξηγξαθή Τεθκεξίνπ/Αλαγλσξηζηηθά Σηνηρεία
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Δηθόλα 2. 4. Πεξηγξαθή Τεθκεξίνπ/Αλαγλσξηζηηθά Σηνηρεία

Να επηζεκάλνπκε πσο δίπια απφ θάζε πεδίν ππήξρε έλα εξσηεκαηηθφ ην
νπνίν αλέθεξε αλαιπηηθά ηη πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ζην εθάζηνηε πεδίν. Δπίζεο
ππήξρε

θαη

ε

επηινγή

"Πξνζζήθε"

δίπια

απφ

θάζε

πεδίν

(Σίηινο,

πκπιεξσκαηηθφο/δεπηεξεχσλ ηίηινο, Πεξηγξαθή, Ολφκαηα δεκηνπξγψλ, Θεκαηηθή
θαηεγνξία, Λέμεηο-θιεηδηά, Αλαγλσξηζηηθά έξγνπ, ρνιή/Σκήκα ή Σνκέαο ηνπ
ππνβάιινληνο), φπνπ ζε πεξίπησζε πνπ είρακε παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ έπξεπε λα
ζπκπιεξσζνχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ιέμεηο θιεηδηά ή νη ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο
πνπ ζπλήζσο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία, ππήξρε ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο επηπιένλ
πεδίσλ. Ωζηφζν ε ζπκπιήξσζε νξηζκέλσλ πεδίσλ είλαη ππνρξεσηηθή (Δίδνο
ηεθκεξίνπ, Σίηινο, Ολφκαηα δεκηνπξγψλ, Λέμεηο-θιεηδηά, Γηθαηψκαηα πξφζβαζεο
ζην ηεθκήξην,

ρνιή/Σκήκα ή Σνκέαο ηνπ ππνβάιινληνο). ε απηά ηα πεδία

εκθαλίδεηαη έλαο αζηεξίζθνο δίπια, νχησο ψζηε ν ρξήζηεο λα γλσξίδεη ηελ
ππνρξεσηηθή ζπκπιήξσζή ηνπο. Δπηπιένλ ζε θάζε πεδίν ππάξρεη ε επηινγή ηεο
γιψζζαο (Με εθαξκφζηκν, Διιεληθά, Αγγιηθά, Γεξκαληθά, Γαιιηθά, Άιιε), ε νπνία
γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ζε πνηα γιψζζα εκθαλίδεηαη ε εθάζηνηε πιεξνθνξία κέζα
ζην θείκελν.
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Σν δεχηεξν ζηάδην αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο (Δηθφλεο 2.5 θαη 2.6),
φπσο:


Ζκεξνκελία νινθιήξσζεο εξγαζίαο ( εκεξνκελία ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε
παξάδνζε ηεο πηπρηαθήο ζηελ βηβιηνζήθε),



Πεξίιεςε (ε πεξίιεςε ηεο πηπρηαθήο, ζε φζεο γιψζζεο ππάξρεη ζην
θείκελν),



Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ (ηα πεξηερφκελα ηεο πηπρηαθήο),



λνκα επηβιέπνληνο (ην φλνκα ηνπ θαζεγεηή πνπ είρε αλαιάβεη ηελ
επίβιεςε ηεο πηπρηαθήο),



Δμεηαζηηθή επηηξνπή (ηα νλφκαηα ησλ θαζεγεηψλ πνπ απνηεινχζαλ ηελ
εμεηαζηηθή επηηξνπή),



Δθδίδνλ ίδξπκα (επηινγή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ),



Δθδίδνλ ηκήκα / ηνκέαο (ην ηκήκα ζην νπνίν αλήθεη ε πηπρηαθή),



Αξηζκφο ζειίδσλ (ηνλ αξηζκφ ησλ ζειίδσλ ηεο πηπρηαθήο),



Βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά (θαηαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, ν ηίηινο
ηεο εξγαζίαο, ην Παλεπηζηήκην, ην ηκήκα θαη ην έηνο ζπγγξαθήο ηεο
πηπρηαθήο),



Γεληθή Πεξηγξαθή / ρφιηα (αλ ε εξγαζία είλαη Πηπρηαθή ή Μεηαπηπρηαθή).

Θεςςαλονίκη 2020

Σελίδα 35

Γοφτςιου, Ροφντθ

Δηθόλα 2. 5. Πεξηγξαθή Τεθκεξίνπ/Πεξηερόκελν Δξγαζίαο

Δηθόλα 2. 6. Πεξηγξαθή Τεθκεξίνπ/Πεξηερόκελν Δξγαζίαο
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Καη απηφ ην ζηάδην ιεηηνπξγεί φπσο θαη ην πξνεγνχκελν, ππάξρνπλ δειαδή
πεδία πνπ είλαη ππνρξεσηηθά (Ζκεξνκελία νινθιήξσζεο εξγαζίαο, Πίλαθαο
πεξηερνκέλσλ, λνκα επηβιέπνληνο, Δμεηαζηηθή επηηξνπή, Δθδίδνλ ίδξπκα, Δθδίδνλ
ηκήκα / ηνκέαο) θαη ηζρχεη ε επηινγή ηεο γιψζζαο δίπια απφ θάζε πεδίν (Με
εθαξκφζηκν, Διιεληθά, Αγγιηθά, Γεξκαληθά, Γαιιηθά, Άιιε), θαζψο επίζεο θαη ε
δπλαηφηεηα πξνζζήθεο επηπιένλ πεδίσλ.
ην ηξίην ζηάδην γηλφηαλ ε θφξησζε ηνπ αξρείνπ αλ θαη εθφζνλ ν
ζπγγξαθέαο/θνηηεηήο είρε επηιέμεη ε εξγαζία ηνπ λα είλαη δεκφζηα. Απηφ ην ζηάδην
κπνξνχζακε λα ην παξαιείςνπκε εάλ ν ζπγγξαθέαο/θνηηεηήο δελ επηζπκνχζε λα
δεκνζηεπηεί ε εξγαζία ηνπ (Δηθφλα 2.7).

Δηθόλα 2. 7. Φόξησζε Αξρείνπ
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ηε ζπλέρεηα ην επφκελν ζηάδην είρε λα θάλεη κε ηηο άδεηεο ρξήζεο, ηα
Creative Commons, ηα νπνία παξαβιέπακε (Δηθφλα 2.8).

Δηθόλα 2. 8. Φξήζε Άδεηαο Creative Common

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ήηαλ ε άδεηα ρξήζεο πνπ ρνξεγνχζακε ζην Dspace,
νχησο ψζηε λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο, κεηάθξαζεο θαη δηαλνκήο ηεο
ππνβνιήο καο (Δηθφλα 2.9).
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Δηθόλα 2. 9. Άδεηα Γηαλνκήο DSpace

2.1.2.Άδειεσ Creative Commons
Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζε παγθφζκην επίπεδν έρεη αιιάμεη ηα δεδνκέλα, ζρεηηθά κε
ηε δηαρείξηζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ έξγσλ
δηαηίζεηαη θαη/κφλν ζε ςεθηαθή κνξθή. Σα έξγα πνπ δηαλέκνληαη ςεθηαθά
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα ππφινηπα δεδνκέλνπ φηη ε δηαλνκή θαη ε επεμεξγαζία ηνπο
δελ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ. ε απηφ ην πιαίζην, ε
δηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηα ελ ιφγσ έξγα δηελεξγείηαη κέζσ
ηεο εθαξκνγήο αδεηψλ ζηα έξγα απηά. Οη άδεηεο «Creative Commons» απνηεινχλ ην
δεκνθηιέζηεξν ηχπν αδεηψλ, πνπ εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν δεκηνπξγφο ηνπ
έξγνπ δελ επηζπκεί λα δηαηεξήζεη αθέξαην ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα εκπνξηθήο
ρξήζεο πνπ δηαζέηεη (Τι Είναι Οι Άδειερ Creative Commons;, 2016).
ην Δχξεθα ππάξρνπλ 3 επηινγέο αδεηψλ απφ ηηο νπνίεο ν ζπγγξαθέαο κπνξεί
λα επηιέμεη φπνηα επηζπκεί.
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A. Παξαρσξψ ζηε Βηβιηνζήθε ην δηθαίσκα δεκνζίεπζεο ηεο ειεθηξνληθήο
κνξθήο ηεο εξγαζίαο ζην Ηδξπκαηηθφ Καηαζεηήξην ζην Γηαδίθηπν γηα
εθπαηδεπηηθή, εξεπλεηηθή θαη ηδησηηθή ρξήζε θαη φρη γηα εκπνξηθή
εθκεηάιιεπζε από ηελ εκέξα ηεο θαηάζεζήο ηεο
B. Παξαρσξψ ζηε Βηβιηνζήθε ην δηθαίσκα δεκνζίεπζεο ηεο ειεθηξνληθήο
κνξθήο ηεο εξγαζίαο ζην Ηδξπκαηηθφ Καηαζεηήξην ζην Γηαδίθηπν γηα
εθπαηδεπηηθή, εξεπλεηηθή θαη ηδησηηθή ρξήζε θαη φρη γηα εκπνξηθή
εθκεηάιιεπζε 6 κήλεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο
C. Παξαρσξψ ηελ παξνχζα εξγαζία ζηε Βηβιηνζήθε κόλν γηα αξρεηαθή ρξήζε
θαη δελ παξαρσξψ θαλέλα άιιν δηθαίσκα ρξήζεο ηεο
Ο ζπγγξαθέαο ινηπφλ είλαη εθείλνο ν νπνίνο επηιέγεη κία απφ ηηο παξαπάλσ 3
επηινγέο θαη είλαη ν ίδηνο ππεχζπλνο γηα ην αλ ζα παξαρσξήζεη ή φρη ηελ άδεηα
δεκνζίεπζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηεο εξγαζίαο ηνπ. Γίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζε
απηφ ην θνκκάηη θαη απφ ηελ βηβιηνζήθε θαη απφ ηνπο θνηηεηέο νη νπνίνη έρνπλ
αλαιάβεη λα επεμεξγάδνληαη θαη λα θαηαρσξνχλ ηα κεηαδεδνκέλα ησλ πηπρηαθψλ ζην
Δχξεθα, γη’απηφ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ νη θνηηεηέο είραλ επηιέμεη θαη ην A
θαη ην C ε πνιηηηθή ηεο βηβιηνζήθεο ήηαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή ζα κείλεη γηα
αξρεηαθή ρξήζε.
2.1.3.Προβλήματα που παρουςιάςτηκαν
Καηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο αληηκεησπίζακε
αξθεηά πξνβιήκαηα, νξηζκέλα είραλ λα θάλνπλ κε ην πιηθφ απηφ θαζεαπηφ πνπ
επεμεξγαζηήθακε θαη άιια κε ηε δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο ησλ ζηνηρείσλ ζην
Δχξεθα.


Πξόβιεκα κε ηηο ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο: εκαληηθφ λα αλαθέξνπκε είλαη
ην γεγνλφο φηη σο θνηηεηέο δελ έρνπκε πξφζβαζε εθηφο ηνπ Ηδξχκαηνο ζηελ
ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ClassificationWeb, αθνχ γηα ηελ πιήξε πξφζβαζε
απαηηείηαη ζπλδξνκή. Απηφ θαηέζηεζε πην δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα ηε
δηαδηθαζία εχξεζεο ζεακαηηθψλ επηθεθαιίδσλ γηα θάζε πηπρηαθή.



Πξόβιεκα κε ηελ άδεηα παξαρώξεζεο ρξήζεο: ε θάπνηεο άδεηεο νη
θνηηεηέο είραλ θπθιψζεη θαη ηηο δχν επηινγέο, δειαδή θαη λα «αλέβεη» ην PDF
αξρείν θαη λα κελ «αλέβεη». ηελ πεξίπησζε απηή, ε πνιηηηθή ηεο
βηβιηνζήθεο είλαη λα κελ εκθαλίδεηαη ην αξρείν PDF.
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Άγξαθα CD: Τπήξμαλ πηπρηαθέο ζηηο νπνίεο ηα CD ήηαλ άγξαθα. ηηο
ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθέο θαηαρσξήζεθαλ κφλν ηα βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία
ηνπο.



Έιιεηςε

πεξηιήςεσλ/εηζαγσγώλ/πεξηερνκέλσλ/ιέμεσλ

θιεηδηώλ:

Σν

πεξηερφκελν νξηζκέλσλ εξγαζηψλ πεξηιάκβαλε κφλν ην θχξην κέξνο ρσξίο
πεξίιεςε θαη πεξηερφκελα, ζε άιιεο ππήξρε κφλν πεξίιεςε θαη φρη εηζαγσγή,
ελψ ήηαλ ειάρηζηεο εθείλεο πνπ πεξηείραλ ιέμεηο θιεηδηά.


Πξόβιεκα κε ην Δύξεθα: Καηά δηαζηήκαηα ππήξμαλ κηθξνπξνβιήκαηα κε
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δχξεθα, φπσο ην γεγνλφο φηη ζηελ αξρή δελ κπνξνχζακε
λα αλεβάζνπκε ηα PDF αξρεία ησλ πηπρηαθψλ, θαζψο θαη ην φηη πνιιέο
θνξέο ε δηαδηθαζία ήηαλ πνιχ αξγή θαη ην ζχζηεκα δελ αληαπνθξηλφηαλ. Σν
πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα φκσο πνπ αληηκεησπίζακε φιν απηφ ην δηάζηεκα
ήηαλ ην γεγνλφο φηη έλα κήλα αθνχ αλαιάβακε ηελ πηπρηαθή, έπεζε ε
ηζηνζειίδα ηνπ Δχξεθα θαη κπήθε μαλά ζε ιεηηνπξγία κεηά απφ 2 κήλεο, κε
απνηέιεζκα λα δηαθφςνπκε ηελ εξγαζία καο. Ήηαλ έλα αλαπάληερν γεγνλφο
ην νπνίν καο θαζπζηέξεζε αξθεηά θαη καο έβγαιε εθηφο πξνγξάκκαηνο,
σζηφζν θαηαθέξακε λα θαιχςνπκε ην θελφ απηφ, λα μεπεξάζνπκε φια ηα
εκπφδηα πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη λα νινθιεξψζνπκε ηελ εξγαζία επηηπρψο.

Κεθάιαην 3
3.1.Συμπεράςματα
Με ην πέξαο ηεο εξγαζίαο απηήο δηαπηζηψζακε φηη νη πηπρηαθέο εξγαζίεο ησλ
πεξηζζφηεξσλ ηκεκάησλ, κε εμαίξεζε θάπνηα ηκήκαηα ηεο ζρνιήο Γηνίθεζεο θαη
Οηθνλνκίαο, είραλ πξνβιήκαηα ζηε κνξθή θαη ηε δνκή ηνπο. Απηφ ίζσο λα ζπκβαίλεη
ιφγσ απνπζίαο καζήκαηνο ζρεηηθνχ κε ηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ. ε
απηή ηελ θαηεχζπλζε κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ νη βηβιηνζήθεο ηνπ ηδξχκαηνο, νη
νπνίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηκήκαηα, κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ πξνδηαγξαθέο
ζπγγξαθήο πηπρηαθψλ θαη δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ, έληππνπο θαη online νδεγνχο,
θαζψο θαη πξφηππα έγγξαθα. Δπίζεο, πξέπεη λα πξνσζεζνχλ πξνγξάκκαηα
πιεξνθνξηαθνχ γξακκαηηζκνχ ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο, κία δξάζε
πνπ απφ φζν γλσξίδνπκε έρεη μεθηλήζεη ήδε απφ πνιιά ηκήκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο ζε
ζπλεξγαζία κε ηε Βηβιηνζήθε. ια ηα παξαπάλσ ζα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή βνήζεηα
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ζε φζνπο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ην εγρείξεκα ζπγγξαθήο εξγαζίαο θαη παξάιιεια
ζα ππάξρεη κηα ζπλέπεηα θαη νκνηνκνξθία ζηε κνξθή θαη ηε δνκή ησλ εξγαζηψλ.
Απφ ηηο 427 πηπρηαθέο πνπ επεμεξγαζηήθακε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο κφλν νη 63 ζπλνδεχνληαλ απφ άδεηα δεκνζίεπζεο ζην Ηδξπκαηηθφ
Καηαζεηήξην. Απ’φηη θαίλεηαη νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο δελ επηζπκνχλ λα
εκθαλίδεηαη ε εξγαζία ηνπο ζην Δχξεθα!, ίζσο γηαηί δελ έρνπλ αληηιεθζεί ηα νθέιε
ηεο αλνηθηήο πξφζβαζεο ζε απηέο. Κη εδψ ε Βηβιηνζήθε κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη
ζεκαληηθφ ξφιν, ελεκεξψλνληαο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηα πιενλεθηήκαηα
δεκνζίεπζεο ζην Δχξεθα!, πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ κφλν ηελ αχμεζε ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο πηζαλφηεηαο αλαθνξάο ηεο εξγαζίαο απφ
άιιεο αθαδεκατθέο εξγαζίεο, αιιά θαη ηελ θαηνρχξσζε ησλ πλεπκαηηθψλ
δηθαησκάησλ θαη ηελ απνηξνπή πηζαλήο θαθφβνπιεο ρξήζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
εξγαζηψλ.
Σέινο , φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ ηνπ Δχξεθα πηζηεχνπκε πσο ζα κπνξνχζε
λα γίλεη πνιχ πην εχρξεζην θαη ιεηηνπξγηθφ, σζηφζν θαη γηα απηφ γλσξίδνπκε πσο
ππάξρεη κηα νκάδα απνηεινχκελε απφ κέιε ΓΔΠ θαη βηβιηνζεθνλφκνπο ε νπνία έρεη
μεθηλήζεη ήδε πξνζπάζεηεο βειηίσζεο θαη αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ.

3.2.Κατάλογοσ θεματικών επικεφαλίδων
Abortion—Moral and ethical aspects
Academic achievement
Academic libraries--Europe--Research.
Academic libraries--Evaluation.
Accidents—Prevention
Accounting
Accounting--Standards—Greece
Acne—Phototherapy
Activity-based costing
Adolescent rheumatology
Adult education
Aeronautics, Commercial
Aggressiveness in children
Aging—Prevention
Agricultural innovations--Greece--Grevena (Perfecture)
Agricultural products—Marketing
Θεςςαλονίκη 2020

Σελίδα 42

Γοφτςιου, Ροφντθ
Agriculture – Accounting
Agriculture and state--Greece--Xanthi (Perfecture)
Agriculture--Economic aspects
Agriculture--Economic aspects--Greece—Pieria
Agriculture--Greece--Serres (Perfecture)
Agriculture--Organic farming
Agritourism--Greece--Kerkine Lake
Agritourism--Greece--Serres (Perfecure)
Airlines--Cost of operation.
Airlines—Rates
Airlines--Reservation systems
Airplane occupants--Services for
Alcoholic beverages—Greece
Alcohol—Pathophysiology
Alcohol--Physiological effect
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. Department of Business
Administration
Alexander Technological Educational Institution. Department of Accounting and Finance-Graduate students—Employment
Alexandrer Technological Educational Institute of Thessaloniki. Department of Civil
Engineering.
Amoeba
Amyotrophic lateral sclerosis
Amyotrophic lateral sclerosis--Physical therapy
Anatolia College—Libraries
Anemia—Etiology
Antioxidants
Apples
Apples--Diseases and pests
Arduino (Programmable controller)
Aromatic plants--Diseases and pests
Aromatic plants--Organic farming--Greece--Olympus (Mountain)
Art
Arthritis--Physical therapy
Asparagus growers--Greece--Pella--Economic conditions
Asparagus--Greece—Pella
Athletic injuries
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Athletic injuries—Prevention
Auditing, Internal
Auditors
Autodesk 3D Studio
Autoimmune diseases
Automated external defibrillation
Automobiles—Aerodynamics
Automobiles—Bearings
Automobiles--Design and construction
Automobiles--Electronic equipment
Autonomic nervous system
Ball-bearings.
Banks and banking, Cooperative--Greece
Banks and banking--Greece.
Basketball
Beans.
Beans--Harvesting.
Beauty culture
Beauty, Personal
Beauty, Personal
Beauty, Personal--History.
Beauty, Personal--Psychological aspects
Beauty, Personal
Bedsores
Bee products industry
Bees
Birth weight, Low--Diet therapy
Blood donors--Health and hygiene
Blood--Collection and preservation
Body art.
Brain--Wounds and injuries--Patients—Rehabilitation
Brand name products
Brand name products--Greece—Kozani
Bread
Bread—Greece
Breast milk
Breastfeeding
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Building—Estimates
Buildings, Reinforced concrete
Bullying in schools
Burn out (Psychology)
Burns and scalds in children—Nursing
Business consultants
Business enterprises—Finance
Business enterprises—Greece
Business enterprises—Greece--Finance.
Business enterprises--Taxation--Greece.
Business planning
C# (Computer program language)
Calves—Nutrition
Cancer vaccines.
Cancer—Hormone therapy.
Cancer--Nursing.
Cancer--Palliative treatment
Cancer--Patients—Psychology
Cancer--Patients--Social conditions
Capital movements
Cardiovascular system—Diseases
Cardiovascular system--Diseases--Risk factors
Carlet de Chamblain de MarivAux, Pierre, 1688 -1763--Criticism and interpretation
Cellulite--Etiology.
Cellulite—Treatment
Cement
Cement industries—Greece
Cerebral palsy--Physical therapy
Cerebral pulsied children—Rehabilitation
Cerebral pulsy—Treatment
Cesarean section
Cherry--Diseases and pests
Child rearing
Children of divorced parents—Psychology
Children with developmental difficulties—Psychology
Children with disabilities--Rating of
Children’s literature--Study and teaching (Preschool)
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Children--Books and reading
Children—Nutrition
Children's literature
Children's literature--Study and teaching
China--Trade—Greece
Chronic diseases—Psychological aspects
Chronically ill--Counseling of
City promotion--Greece—Thessaloniki
Civil service—Greece
Cloud computing--Security measures
Coffee mills--Greece—Finance
Collagen
College graduates--Employment—Greece
College students—Attitudes
Community health nursing
Compost
Computer games—Design.
Computer graphics
Computer network protocols.
Computer-asisted instruction
Computers--Study and teaching (Primary)
Conflict management.
Consumer behavior
Consumer behavior--Greece.
Consumer behavior--Greece--Thessaloniki.
Consumers' preferences--Greece--Thessaloniki.
Consumers’ preferences
Consumers--Decision making
Consumers--Decision making
Continuing education
Convention facilities—Greece—Thessaloniki
Cooking, Mediterranean
Cooperative societies—Greece
Coordinates
Corporate governance
Corporations – Greece – Finance
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Corporations—Finance
Cosmetics.
Cosmetics—History
Cost control
Costumer services
Cotton
Cotton--Diseases and pests
Cotton--Irrigation
Counseling
Cows—Greece—Thessaloniki
Creative ability
Crops
Cruise ships--Greece--Economic aspects
Customer relations—Management
Dairy cattle--Greece--Rodopi—Reproduction
Data mining
Dementia
Depression in women
Depression, Mental.
Dermatology
Detectors
Diabetes
Diabetes in children
Diabetes in pregnancy
Diabetes—Albania
Diabetes--Greece
Diabetes--Nursing
Diabetes—Pathophysiology
Diabetic neuropathies
Diabetic retinopathy
Diabetic retinopathy--Patients—Treatment
Diabetics
Diabetics—Education
Diabetics—Psychology
Diesel motor
Dietary supplements
Dietary supplements--Greece—Thessaloniki
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Diet--Mediterranean Region.
Directed blood donations
Distance learning
Divorce--Psychological aspects
Dog
Dogs—Diseases
Dogs—Nutrition
Drug factories--Diseases and pests
Earthquake resistant design
Eating disorders
Echinochloa
Eco-labeling--European Union countries
Economic consequences
Ecotourism
Eczema
Education and state
Education and state--Greece--Florina (Perfecture)--History--20th century
Education, Elementary--Computer assisted instruction
Education, Higher--Effect of technological innovation on
Education, Higher—Evaluation
Education, Higher—Greece
Education, Preschool
Education, Preschool--Activity programs
Education, Primary—Greece
Education, Secondary
Education, Secondary--Greece—Thessaloniki
Education, Secondary--Greece--Trikala (Perfecture)--Computer-assisted instruction
Educational counseling
Educational evaluation
Educational games.
Educational innovations
Educational innovations—Greece
Educational leadership
Educational leadership—Greece
Educational technology
Education—Evaluation
Education--Experimental methods
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Education--Greece—Administration
Educators—Attitudes
Educators--In-service training—Greece
Educators--Job satisfaction
Educators--Training of
Electric circuits
Electric inverters
Electric machines
Electronic commerce
Empathy
Employee motivation.
Energy policy--Environmental aspects—Greece
Engineering
Enterprise resource planning
Entrepreneurship
Environmental education
Environmental literature
Environmental protection—Citizen participation
Environment--Protection.
Epoxy resins
Essences and essential oils—Physiological effect
Excellence
Exchange rate.
Exports—Greece
Extremities, Lower
Eyelashes—Diseases
Eyelids—Diseases
Families—Greece
Family violence
Family violence--Law and legislation
Family-owed business enterprises--Greece—Management
Family-owned business enterprises—Greece
Farm management
Farm produce—Marketing
Farm produce--Storage--Diseases and injuries
Farmers
Feeds
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Ferritin
Film makeup
Finance
Financial crises—Greece
Financial statements
Financial statements--Greece—Pella
Financial statements—Standards
Fingernails--Care and hygiene
Fish as food
Flocculants
Flour
Food habits
Food storage pests—Control
Food tourism--Greece—Macedonia
Foodborne diseases
Food--Greece—Ptolemaida
Food--Greece—Veroia
Food—Labeling
Food—Microbiology
Food—Storage
Food—Toxicology
Football players
Frozen yogurt
Frozen yogurt—Analysis
Fuel cells
Gastronomy—Greece
Genetic disorders in children
Global Positioning System
Grandparent and child
Greece-Antiquities.
Greece--Trade—China
Greek language, Modern--Computer assisted instruction
Greek language, Modern—History
Greek language—History
Green products
Greenhouse gardening
Hair--Care and hygiene.
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Hair—Diseases
Harbors--Design and construction
Health behavior in children
Health resorts—Greece
Heart failure--Exercise therapy.
Heart--Diseases--Diet therapy
Hedge funds.
Hemodialysis
Hemodialysis—Patients
Hemolytic anemia, Autoimmune
Hepatitis—Vaccination
Herbal cosmetics.
Herbicides
Herbs—Therapeutic use
Heritage tourism--Greece.
Honey plants
Horses—Breeding
Horses--Therapeutic use
Hospitality
Hospitals
Hospitals--Greece--Thessaloniki
Hospitals--Waste disposal.
Hot springs
Hot springs--Greecee-History
Hotel management
Housing--Economic aspects—Greece
Housing—Greece
Hydrotherapy
IEEE 802.11 (Standard)
IEEE 82.15.4
Image processing.
Immigrants--Education (Elementary)--Greece--Lesbos (Island)
Immunologic diseases
Income tax--Accounting--Law and legislation—Greece
Income tax—Greece
Index numbers (Economics)
Industrial management—Evaluation
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Influenza--Vaccination.
Information analysis.
Information technology
Information technology--Social aspects
Insect pests
Insect traps
Insects—Breeding
Insurance.
Intensive Care Units
Internal combustion engine engines
Internal combustion engines--Study and teaching
International Hellenic University
Internet
Internet advertising
Internet in political campaigns.
Internet marketing
Internet of things
Internet--Political aspects
Investments—Greece
Iron
Joints--wound and injuries
Keratinization
Kerkine Lake (Greece)
Kidneys—Biopsy
Kidneys—Diseases
Kidneys--Diseases--Psychological aspects
Kinesiology
Knee--Wounds and injuries--Exercise therapy.
Knee--Wounds and injuries--Physical therapy
Knee--Wounds and injuries—Treatment
Labor (Obstetrics)
Labor market—Greece
Learning disabled children--Rating of
Leases—Greece
Leishmaniasis
Local government—Greece—Volos
Associations, institutions, etc.
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Lettuce
Lettuce – Diseases and pests
Libraries
Libraries—Automation
Libraries--Data processing
Libraries--User satisfaction—Research
Libraries--User satisfaction--Research--Greece—Thessaloniki
Library administration
Library education--Greece--Thessaloniki.
Liver—Cirrhorsis
Local government--Greece—Thessaloniki
Love in literature.
Lung--Cancer--Physical therapy
Lupus erythematosus—Nursing
Lymphatics--Diseases--Physical therapy
Lymphedema
Machine learning
Male early childhood teachers
Management information systems
Managerial accounting
Manipulation (Therapeutics)
Marketing
Massage therapy
Meat industry and trade--Greece—Accounting
Medical personnel--Health and hygiene
Medical waste—Management
Melons--Greece—Thessaloniki
Men—Diseases
Mental illness in pregnancy
Meta-analysis
Metabolic syndrome
Metabolism--Disorders--Diet therapy.
Metabolism—Regulation
Microcontrollers
Microirrigation
Microorganisms—Development
Midwives—Attitudes΄
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Mineral industries—Greece
Mineral water industry--Greece—Accounting
Mineralogy
Monetary policy
Monuments--Greece—Thessaloniki
Mortar
Mortars
Mosquitoes
Mosquitoes as carriers of disease
Motivation (Psychology)
Motor neurons—Diseases
Motor vehicles—Testing
Motor vehicles--Transmission systems
Mucous membrane—Diseases
Multicultural education--Greece--Trikala (Perfecture)
Multicultural education—Sweden
Multiple sclerosis
Municipal Library of Trikala
Musculoskeletal system--Diseases.
National Bank of Greece
National Bank of Greece—Finance
Natural gas
Neck—Diseases
Neonatal intensive care
Nervous system—Diseases.
Neural networks (Computer science).
New agricultural enterprises—Greece
New business enterprises
New business enterprises—Greece
New business enterprises—Management
New business enterprises—Planning
Non insulin-dependent diabetes—Patients
Nosocomial infections
Nurse and patient
Nursery schools—Sweden
Nurses
Nurses – Attitudes
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Nurses—Psychology
Nursing students—Attitudes
Nursing--Psychological aspects.
Nursing--Research—Evaluation
Nursing--Safety measures
Nutrition surveys--Greece.
Obesity in children—Greece
Oil – Greece – NeaKalliktareia (Chalkidiki)
Older people—Nutrition
Olive fly—Breeding
Olive fly--Control--Greece—Etoloakarnania
Olive fly—Reproduction
Olive--Diseases and pests--Cyprus—Larnaka
Olive--Varieties—Greece
Open source software
Oregano – Organic farming
Osteoporosis
Pain--Physical therapy
Palpation
Parent and child
Parents of chronically ill children—Psycology
Parkinson’s disease--Physical therapy
Parkinson's disease--Exercise therapy
Patient compliance.
Patient self monitoring
Patients
Peach
Peach growers
Peach--Diseases and pests
Peach--Greece--Almopia—Trademarks
Peach—Propagation
Pediatric dermatology
People with disabilities
Personality
Personnel management
Pesticides
Local government—Greece—Riga Ferraiou
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Petroleum
Petrology
Phenols--Physiological effect
Philologos--Training of
Phototherapy
Photovoltaic power systems--Design and construction
Physical fitness for children
Physical therapy
Pigmentation disorders
Pigments--Health aspects
Plant nutrients
Plants, Cultivated
Plants--Development--Mathematical models
Pollination by bees
Polyneuropathies—Treatment
Potassium--Physiological effect
Potatoes
Pregnancy
Pregnant women
Premature infants
Premature infants--Nutrition—Requirements
Premature labor
Preschool children
Preschool children—Nutrition
Prescription writing—Greece
Primary school principals
Primary school principals—Attitudes
Produce trade.
Protozoa, Pathogenic
Psoriasis
Public health--Greece—Thessaloniki
Public libraries--Activity programs—Greece—Thessaloniki
Public libraries--Economic aspects—Greece
Public libraries—Greece
Public libraries—Greece--Thessaloniki
Publishers and publishing—Finance
Puerperium
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Puppet theater in education
Quality of life
Questionnaires
Radio frequency identification systems
Radon--Environmental aspects
Radon--Health aspects
Radon—Measurement
Railroads
Rapeseed--Diseases and pests
Refugees--Education (Elementary)--Greece--Lesbos (Island)
Rejuvenation.
Religion.
Renewable energy sources
Respiratory organs—Cytology
Rhagoletiscerasi
Robotics--Study and teaching (Secondary)
Rocks
Roses – Varieties
Running
Rural development – Greece – Xanthi (Perfecture)
Saffron crocus
Sales promotion
Salt--Physiological effect.
Sandy soils
School day
School hygiene--Greece--Boeotia
School libraries--Greece—Thessaloniki
School management and organization
School management and organization—Greece
School nurse
School personnel management
School-based management
Schools--Safety measures--Greece--Boeotia
September 11 Terrorist Attacks, 2001—Influence
Sex differences in education—Sweden
Sex discrimination
Sex instruction for girls
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Sex instruction for teenagers
Sexually transmitted diseases
Shakespeare, William, 1564-1616--Criticism and interpretation
Shoes
Shoulder girdle
Shoulder joint—Dislocation
Shoulder joint--Wounds and injuries--Physical therapy
Sick—Psychology
Sideritis--Therapeutic use
Skin—Aging
Skin—Cancer
Skin--Care and hygiene
Skin--Care and hygiene.
Skin—Diseases
Skin--Diseases--Psychosomatic aspects
Skin--Infections
Skin—Inflammation.
Skin--Tumors.
Skin—Ulcers
Small business – Greece – Management – Case studies
Small business--Greece—Finance
Small business--Greece—Management
Soccer
Social marketing
Social media
Social media—Marketing
Soil moisture
Soils – Composition
Solar panels
Sound--Transmission.
Special education
Special education educators--Education--Greece
Special education educators--Job satisfaction
Sport injuries
Sports injuries—Greece
Sports injuries—Treatment
Sports physical therapy
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SQL (Computer program language)
Staphylococcus
Strategic planning
Strenght of materials
Suicide
Sun—Tables
Surgery--Psychological aspects
Sustainable tourism
Swine—Reproduction
Tax evasion--Greece.
Teachers--Education--Greece
Tea--Organic farming--Greece--Olympus (Mountain)
Technological innovations
Teenagers--Nutrition
Televistion make-up
Tendinitis
Tendons
Teratogenesis
Teratogenic agents
Terrorism
Theatrical makeup
Thessaloniki (Greece)—History
Tobacco
Tobacco industry--Greece—Research
Tobacco--Diseases and pests
Torticollis--Physical therapy
Total knee replacement—Reoperation
Total quality management
Tourism
Tourism--Computer network resources.
Tourism--Economic aspects—Greece
Tourism--Greece--Macedonia.
Tourism--Greece--Macedonia--Religious aspects.
Tourism--Greece—Marketing
Tourism—Greece—Marketing
Tourism--Greece—Thessaloniki
Tourism--Marketing.
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Tourism--Planning
Tourists--Greece—Thessaloniki
Transferrin
Transformational leadership
Transmission systems
Travel agents—Management
Tree crops--Diseases and pests—Greece
Triantaphyllidis, Manolis, 1883-1959
Turfgrasses--Greece—Thessaloniki
Universities and colleges--Automation.
Universities and colleges--Greece—Entrance requirements
Universities and colleges--Greece—Evaluation
Urine—Analysis
Urticaria
Vaccines.
Vegetables—Crops
Vehicles.
Vertical evacuation structures
Veterinary pathology
Video games—Design
Vineyards – Greece – NeaKalliktareia (Chalkidiki)
Virus diseases
Vitamin C—Therapeutic use.
Vitamin D
Vitamin D deficiency
Vitamins in animal nutrition
Vocational education--Administration--Greece—Σhessaloniki
Vocational education--Greece--Sindos (Thessaloniki)
Volleyball
Water quality
Water supply
Water towers--Design and construction
Water well drilling
Water—Purification
Weather forecasting--Mathematical models
Web sites—Design
Weeds
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Well-being
Wetlands--Greece--Serres (Perfecture)
Wheat
Wheat--Drought tolerance
Wine and wine making
Wine and wine making—Greece
Wireless communication systems
Women—Nutrition
WordPress (Electronic resource)
Working mothers—Psychology
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