Πράξη: «Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του ακαδημαϊκού
περιεχομένου του ΤΕΙ Κρήτης»
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:
«Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Διαγωνισμός σε τρία τμήματα:
Α. Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο
Ιδρυματικού Καταθετηρίου
Β. Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό της
Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό
Γ. Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση
Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ Κρήτης
Συνολικός Προϋπολογισμός: 225.000€ (χωρίς ΦΠΑ) - 276.750€ (με ΦΠΑ)
Τμήμα Α: 89.105,69€ (χωρίς ΦΠΑ) – 109.600€ (με ΦΠΑ)
Τμήμα Β: 70.894,31€ (χωρίς ΦΠΑ) – 87.200€ (με ΦΠΑ)
Τμήμα Γ: 65.000€ (χωρίς ΦΠΑ) – 79.950€ (με ΦΠΑ)
Διάρκεια: 6 μήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής
με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά

Ημερομηνίες
Διενέργειας Διαγωνισμού: HH/MM/EE
Αποστολής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της ΕΕ: HH/MM/EE
Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: HH/MM/EE
Αποστολής και Δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: HH/MM/EE

Κωδικός ΟΠΣ: 304211

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Πίνακας Περιεχομένων
Πίνακας Περιεχομένων ......................................................................................... 2
Συνοπτικά στοιχεία Έργου .................................................................................... 6
ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ............................................ 8
Συντομογραφίες ................................................................................................... 8
Α1.

Περιβάλλον του Έργου .............................................................................11

Α1.1

Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου .......................... 11

Α1.1.1
Α1.1.2
Α1.1.3
Α1.1.4

Α1.2

Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) .................... 16

Α1.2.1
Α1.2.2
Α1.2.3
Α1.2.4
Α1.2.5

Α2.

Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας ............................................................. 11
Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης ............................................................. 13
Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου ............................ 14
Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) ................................................... 16
Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας
23
Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα ........................................................... 25
Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών .............................................. 28
Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ....................... 32
Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου ................................................................ 33

Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου ...........35

Α2.1

Αντικείμενο του Έργου ................................................................................... 35

Α2.1.1
Τμήμα Α: «Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο
Ιδρυματικού Καταθετηρίου» ........................................................................................................ 35
Α2.1.2
Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό της
Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό» ................................................................. 40
Α2.1.3
Τμήμα Γ: «Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση
Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων» .............................................................................. 42

Α2.2

Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη ........................................................... 46

Α2.2.1
Τμήμα Α: «Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο
Ιδρυματικού Καταθετηρίου» ........................................................................................................ 46
Α2.2.2
Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό της
Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό» ................................................................. 49
Α2.2.3
Τμήμα Γ: «Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση
Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων» .............................................................................. 50

Α2.3

Στόχοι και Έκταση του Έργου ......................................................................... 51

Α2.3.1
Τμήμα Α: «Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο
Ιδρυματικού Καταθετηρίου» ........................................................................................................ 51
Α2.3.2
Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό της
Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό» ................................................................. 54
Α2.3.3
Τμήμα Γ: «Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση
Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων» .............................................................................. 56

Α2.4

Α3.
Α3.1

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου ..................................................... 56

Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου .......................................58
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ................................................................................ 58
Σελίδα 2 από 142

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Α3.1.1
Τμήμα Α: «Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο
Ιδρυματικού Καταθετηρίου» ........................................................................................................ 58
Α3.1.2
Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό της
Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό» ................................................................. 59
Α3.1.3
Τμήμα Γ: «Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση
Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων» .............................................................................. 61

Α3.2

Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος ......................................................... 62

Α3.2.1
Γενικές απαιτήσεις ..................................................................................................... 62
Α3.2.2
Ειδικές απαιτήσεις ..................................................................................................... 64
Α3.2.2.1 Τμήμα Α: «Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο
Ιδρυματικού Καταθετηρίου» ........................................................................................................ 64
Α3.2.2.2 Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό της
Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό» ................................................................. 69
Α3.2.2.3 Τμήμα Γ: «Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση
Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων» .............................................................................. 71

Α3.3

Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου..................................................... 73

Α3.3.1
Α3.3.2
Α3.3.3

Α3.4

Τεχνολογίες τμήματος Α ............................................................................................ 74
Τεχνολογίες τμήματος Β ............................................................................................ 75
Τεχνολογίες τμήματος Γ ............................................................................................. 75

Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) ........ 76

Α3.4.1
Λειτουργικές Ενότητες της «Υπηρεσίας Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με
Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου» - Τμήμα Α του Έργου ................................................ 76
Α3.4.1.1 Ομαδοποίηση (οργάνωση σε συλλογές) και παρουσίαση περιεχομένου ................ 76
Α3.4.1.2 Πρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση Περιεχομένου .................................................. 77
Α3.4.1.3 Κατάθεση/Εισαγωγή Περιεχομένου .......................................................................... 78
Α3.4.1.4 Εξαγωγή/Μεταφορά Περιεχομένου .......................................................................... 80
Α3.4.1.5 Ανάθεση Αναγνωριστικών ......................................................................................... 81
Α3.4.1.6 Αναζήτηση/Πλοήγηση Περιεχομένου ....................................................................... 81
Α3.4.1.7 Διαχείριση Καταθετηρίου .......................................................................................... 82
Α3.4.1.8 Υπηρεσίες Εξατομίκευσης ......................................................................................... 83
Α3.4.1.9 Παροχή Βοήθειας Online ........................................................................................... 83
Α3.4.1.10
Διαχείριση Μεταδεδομένων ................................................................................. 83
Α3.4.1.11
Μετάπτωση Περιεχομένου τρέχοντος ΙΚ .............................................................. 86
Α3.4.1.12
Υλοποίηση Σχήματος Μεταδεδομένων και Θησαυρών Όρων για τα Τεκμήρια της
Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων ................................................................................................. 87
Α3.4.1.13
Ψηφιοποίηση για Εμπλουτισμό της Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων ............... 88
Α3.4.1.14
Υπηρεσία για τη Διατήρηση, Εμπλουτισμό και Διάθεση της Συλλογής Διοικητικών
Εγγράφων
90
Α3.4.2
Λειτουργικές Ενότητες των «Υπηρεσιών Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο
Πληροφοριακό Υλικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό» - Τμήμα Β του
Έργου
91
Α3.4.2.1 Διαχείριση Περιεχομένου σχετικού με Προσκτήσεις και Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
91
Α3.4.2.2 Πρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση Περιεχομένου .................................................. 92
Α3.4.2.3 Εισαγωγή/Εξαγωγή Περιεχομένου ............................................................................ 92
Α3.4.2.4 Διαχείριση Συστήματος και Χρηστών ........................................................................ 93
Α3.4.2.5 Αναζήτηση Πληροφοριακού Υλικού σε Πηγές και το Δικτυακό Τόπο – Πύλη
Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες .................................................................................... 94
Α3.4.2.6 Ηλεκτρονικές Πηγές ................................................................................................... 95
Α3.4.2.7 Ανακοινώσεις – Νέα – Κοινωνική Δικτύωση ............................................................. 96
Α3.4.2.8 Συχνές Ερωτήσεις ...................................................................................................... 96
Α3.4.2.9 Ανάπτυξη Θεματικών Πυλών (ελεύθερης και ελεγχόμενης πρόσβασης) ................. 96
Α3.4.2.10
Αρχειοθέτηση, Τεκμηρίωση και Αναζήτηση Βιντεοσκοπημένων Μαθημάτων .... 97
Α3.4.2.11
Εφαρμογή Online Αιτήσεων .................................................................................. 98
Σελίδα 3 από 142

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Α3.4.2.12
Διασύνδεση Πληροφοριακού Υλικού με Μαθήματα και Αποτίμησή του ............ 98
Α3.4.2.13
Διαμοιρασμός Περιεχομένου – Δημοσκοπήσεις/ Ψηφοφορίες........................... 99
Α3.4.2.14
Στατιστικά ........................................................................................................... 100
Α3.4.2.15
Online Βοήθεια ................................................................................................... 100
Α3.4.2.16
Υπηρεσίες Εξατομίκευσης ................................................................................... 101
Α3.4.2.17
Μετάπτωση Περιεχομένου - Εμφάνιση .............................................................. 101
Α3.4.3
Λειτουργικές Ενότητες της «Υπηρεσίας Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με
Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων» - Τμήμα Γ του Έργου ..... 102
Α3.4.3.1 Υλοποίηση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων ......................................... 102
Α3.4.3.2 Υλοποίηση τεσσάρων (4) Εκπαιδευτικών Παραδειγμάτων με Χρήση του Μοντέλου
Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων ................................................................................................ 103
Α3.4.3.3 Μελέτη και Σχεδίαση Συστήματος Χρήσης του Μοντέλου σε Μαθησιακά
Αντικείμενα και Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους .................................................................. 104

Α3.5

Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών ...................................................... 106

Α3.6

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού .................................................... 107

Α3.7

Διαλειτουργικότητα ..................................................................................... 108

Α3.8

Πολυκαναλική προσέγγιση .......................................................................... 109

Α3.9

Ανοιχτά δεδομένα ....................................................................................... 110

Α3.10

Απαιτήσεις Ασφάλειας ............................................................................ 112

Α3.11

Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος ......................................................... 112

Α3.12

Απαιτήσεις Προσβασιμότητας ................................................................. 113

Α3.13

Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου ........................................................ 114

Α3.13.1
Τμήμα Α: «Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο
Ιδρυματικού Καταθετηρίου» ...................................................................................................... 115
Α3.13.2
Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό της
Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό» ............................................................... 119
Α3.13.3
Τμήμα Γ: «Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση
Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων» ............................................................................ 123

Α3.14

Πίνακας Παραδοτέων .............................................................................. 126

Α3.14.1
Τμήμα Α: «Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο
Ιδρυματικού Καταθετηρίου» ...................................................................................................... 126
Α3.14.2
Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό της
Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό» ............................................................... 127
Α3.14.3
Τμήμα Γ: «Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση
Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων» ............................................................................ 128

Α3.15

Σημαντικά Ορόσημα Υλοποίησης Έργου................................................... 129

Α3.15.1
Τμήμα Α: «Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο
Ιδρυματικού Καταθετηρίου» ...................................................................................................... 129
Α3.15.2
Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό της
Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό» ............................................................... 130
Α3.15.3
Τμήμα Γ: «Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση
Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων» ............................................................................ 130

Α4.

Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών ...................................................... 131

Α4.1

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης ............................................................................... 131

Α4.2

Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης ...................................................................... 134

Α4.3

Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας ............... 134

Α4.4

Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας».................................................. 135
Σελίδα 4 από 142

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Α4.5

Υπηρεσίες Συντήρησης................................................................................. 137

Α4.6

Τήρηση Προδιαγραφών Ποιότητας Υπηρεσιών ............................................ 137

Α5.
Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου (για καθένα από τα
Τμήματα Α,Β και Γ)............................................................................................. 138
Α5.1

Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης ..................................... 138

Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου
(Τμήματα Α, Β και Γ)................................................................................................. 139
Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των
υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου (Τμήματα Α, Β και Γ) ...................................... 140
Α5.4
Γ)

Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης (Τμήματα Α, Β και
141

Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας
συστημάτων και Έργου (Τμήματα Α, Β και Γ) ............................................................ 141

Α6.

Παραρτήματα ......................................................................................... 142

Α6.1 Σχήμα Μεταδεδομένων healMeta .................................................................... 142
Α6.2a Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Δημιουργίας Συλλογών ................................. 142
A6.2b Συλλογές Τεκμηρίων του Υπάρχοντος ΙΚ ......................................................... 142
Α6.3a Ροές Κατάθεσης Τεκμηρίων στο Νέο ΙΚ ........................................................... 142
Α6.3b Διαδικασίες Ελέγχου Τεκμηρίωσης στο Νέο ΙΚ ................................................ 142
Α6.3c Διαδικασίες Ελέγχου Ποιότητας Τεκμηρίων στο Νέο ΙΚ ................................... 142
Α6.4 Κατάλογος Λέξεων Κλειδιά από Τεκμήρια του Υπάρχοντος ΙΚ ........................... 142
Α6.5 Συνοδευτικό Υλικό Τεκμηρίων του Υπάρχοντος ΙΚ ............................................ 142
Α6.6 Καθορισμός Δήλωσης Διάθεσης Τεκμηρίων στο Νέο ΙΚ .................................... 142
Α6.7 Γνωρίσματα που Απαιτούνται στην Τεκμηρίωση των Διοικητικών Εγγράφων ... 142

Σελίδα 5 από 142

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Συνοπτικά στοιχεία Έργου
Το εν λόγω έργο συνιστά το Υποέργο 2 της ενταγμένης στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
με κωδικό ΟΠΣ 304211 Πράξης «Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του
ακαδημαϊκού περιεχομένου του ΤΕΙ Κρήτης» και έχει σκοπό την ανάπτυξη
διακριτών μεταξύ τους λειτουργικών υπηρεσιών – 3 τμήματα – μιας ολοκληρωμένης
εικονικής βιβλιοθήκης με ψηφιακό περιεχόμενο, η οποία θα προσφέρει κατά το
βέλτιστο δυνατό εξελιγμένη πρόσβαση, ανοιχτή ή ελεγχόμενη, σε ένα σύμπλοκο
υπολογιστικών συστημάτων, λογισμικών και διαδικτυακών διασυνδέσεων.
Οι βασικοί στόχοι οι οποίοι σχετίζονται με τις υπηρεσίες που ζητείται να
αναπτυχθούν αφορούν:
a. στην αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος του Ιδρυματικού
Καταθετηρίου ΤΕΙ Κρήτης με χρήση νέας πλατφόρμας (λογισμικό + φιλοξενία
σε εικονική μηχανή της ΕΔΕΤ) στην οποία θα υλοποιούνται υπηρεσίες
διαχείρισης, εμπλουτισμού με αυτοαρχειοθέτηση, ορισμού συλλογών βάσει
μεταδεδομένων, και χρήσης του συστήματος. Το νέο σύστημα, στο οποίο θα
μεταφερθούν με διαδικασίες μετάπτωσης 6000 περίπου εγγραφές από το
υπάρχον Ιδρυματικό Αποθετήριο (http://nefeli.lib.teicrete.gr ) οργανωμένες
σε κατάλληλες συλλογές, θα πρέπει να υποστηρίζει πρότυπα και να
περιλαμβάνει διεπαφές για τη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα,
διεπαφές χρήσης σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, δυνατότητα προσαρμογής
για χρήση από ΑΜΕΑ καθώς και μέσω έξυπνων συσκευών και διασύνδεση με
κατάλογο χρηστών για ελεγχόμενη πρόσβαση σε ορισμένες συλλογές καθώς
και την υπηρεσία αυτοαρχειοθέτησης και εμπλουτισμού τεκμηρίων με
μεταδεδομένα
b. στην ψηφιοποίηση (μικρού ποσοστού – 10%, επομένως περίπου 2000
εγγράφων), αρχειοθέτηση και εμπλουτισμό με μεταδεδομένα μέρους της
συλλογής του αρχείου εγγράφων των πρακτικών του Συμβουλίου και της
Επιτροπής Ερευνών του ιδρύματος. Η αρχειοθέτηση των εγγράφων μπορεί να
γίνει ή σε ξεχωριστή ψηφιακή βιβλιοθήκη, ή σε κατάλληλη συλλογή του
Ιδρυματικού Καταθετηρίου. Οι υπηρεσίες a και b συνιστούν το τμήμα Α του
έργου
c. στην προσαρμογή της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης σε ενιαία πύλη
πληροφόρησης βασισμένη σε κατάλληλα επιλεγμένο Σύστημα Διαχείρισης
Περιεχομένου (CMS), με δυνατότητα προσωποποίησης, διεπαφές χρήσης σε
ελληνική, αγγλική, γαλλική και ισπανική γλώσσα, δυνατότητα προσαρμογής
για χρήση από ΑΜΕΑ καθώς και μέσω έξυπνων συσκευών και διασύνδεση με
κατάλογο χρηστών για ελεγχόμενη πρόσβαση σε ορισμένες κατηγορίες
περιεχομένου. Στην πύλη θα μεταφερθεί επιλεγμένο περιεχόμενο από την
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τρέχουσα ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, θα αναπτυχθούν θεματικές συλλογές
ελεγχόμενης και ανοιχτής πρόσβασης και θα προσφέρεται αναζήτηση στις
διαφορετικές πηγές πληροφόρησης της βιβλιοθήκης από το ίδιο σημείο
(πλαίσιο αναζήτησης)
d. στη δυναμική διασύνδεση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών του
ιδρύματος με τεκμήρια από τον κατάλογο του ΟΠΣΒ (οριζόντιο έργο) και τις
ηλεκτρονικές πηγές στις οποίες έχει πρόσβαση η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης.
Στην υπηρεσία θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα διαβαθμισμένης
πρόσβασης (καθηγητές, βιβλιοθηκονόμοι, φοιτητές) μέσω διασύνδεσης με
κατάλογο χρηστών , διεπαφή χρήσης σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και
δυνατότητα προσαρμογής για χρήση από ΑΜΕΑ καθώς και μέσω έξυπνων
συσκευών. Οι υπηρεσίες c και d συνιστούν το τμήμα Β του έργου
e. στη δημιουργία μοντέλου εκπαιδευτικών μεταδεδομένων για την προαγωγή
της ηλεκτρονικής μάθησης, τη χρήση του σε επιλεγμένα παραδείγματα
ηλεκτρονικής μάθησης που περιλαμβάνουν μαθησιακά αντικείμενα (ανοιχτής
και κλειστής πρόσβασης για τα οποία θα υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη στο
μοντέλο) από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης του ιδρύματος και τη μελέτη της
αναδρομικής εφαρμογής του στις συλλογές μαθησιακών αντικειμένων του
ΤΕΙ Κρήτης. Η μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει την αξιολόγηση των
εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται για την περιγραφή
των μαθησιακών αντικειμένων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους και
για τα διαφορετικά επίπεδα συσσώρευσης που τα χαρακτηρίζουν από όλους
τους διαφορετικούς ρόλους που εμπλέκονται στη διαδικασία και την
υπόδειξη του καταλληλότερου για χρήση από την ΑΑ. Η υπηρεσία αυτή
συνιστά το τμήμα Γ του έργου
Ιδιαίτερα κρίσιμο παράγοντα για την υλοποίηση του έργου αποτελεί η απρόσκοπτη
και αποτελεσματική συνεργασία του/των ανάδοχου/αναδόχων με προσωπικό της
αναθέτουσας αρχής το οποίο απασχολείται στη Βιβλιοθήκη, το τμήμα Πληροφορικής
της Διοίκησης, το τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών, τη
Γραμματεία του ΕΛΚΕ, ή με εργαζόμενους στην υλοποίηση παραδοτέων του
Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 304211.
Αναγκαία συνθήκη επιτυχίας, πέρα από τη επάρκεια της λειτουργικότητας των
υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν, αποτελεί η εκπαίδευση στη χρήση τους και η
εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.
Να σημειωθεί ότι, τα προαναφερθέντα τρία διακριτά τμήματα του έργου μπορεί
να ανατεθούν στον ίδιο ή και σε διαφορετικούς Αναδόχους.
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
Συντομογραφίες
o

API

Application Programming Interface

o

AS

Application Server

o

CAS Central Authentication Service

o

CCL Common Command Language

o

CERIF Common European Research Information Format

o

CRIS Current Research Information System

o

CSV Comma Separated Values

o

DC

o

DLS Digital Library System

o

DΒ

Data Base

o

ESE

Europeana Semantic Elements

o

FTP File Transfer Protocol

o

GNU Unix-like Operating System

o

GUI Graphical User Interface

o

HTML Hyper Text Markup Language

o

HTTP Hypertext Transfer Protocol

o

ILSaS Integrated Library System as Service

o

ISO

o

JPEG/JPG

o

LDAP Lightweight Directory Access Protocol

o

MARC21 MARC in XML

o

MARCXML Machine Readable Cataloguing 21

o

OAI-PMH Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting

o

OJS

o

PDA Personal Digital Assistant

o

PDF Portable Document

o

Open Document Format

Dublin Core

International Organization for Standardization
Joint Photographic Experts Group

Open Journal System
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o

SRU/SRW Search-Retrieve URL /Search-Retrieve Web Service

o

SSL

Secure Sockets Layer

o

UI

User Interface

o

UNIMARC Universal MARC Format

o

URL Uniform Resource Locator

o

UTF Unicode Transformation Formats

o

VM

o

W3C World Wide Web Consortium

o

WS

o

XML Extensible Markup Language

o

ΑΑ

Αναθέτουσα Αρχή

o

ΒΔ

Βάση Δεδομένων

o

ΕΔΔΑΠ

Virtual Machine

Web Services

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης

Προσφορών
o

ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

o

ΕΕ

o

ΕΕΕΚ Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

o

ΕΕΛ/ΛΑΚ Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

o

ΕΚΤ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

o

ΕΛ/ΛΑΚ Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

o

ΕΛΚΕ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

o

ΕΠ ΨΣ

o

ΕΠ

o

ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

o

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου

o

ΕΣ

o

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

o

ΕΤΠ Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

o

ΙΚ

Ιδρυματικό Καταθετήριο

o

ΙΚΥ

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ελεγκτικό Συνέδριο
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o

ΚΕΑΒ Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

o

ΚΩΚ Κανονικές ώρες κάλυψης

o

ΛΕ

Λειτουργική Ενότητα

o

ΛΣ

Λειτουργικό Σύστημα

o

ΟΕ

Ομάδα Έργου

o

ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

o

ΟΠΣΒ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Βιβλιοθήκης

o

ΠΣΒ Πληροφοριακό Σύστημα Βιβλιοθήκης

o

Π.Σ. Πληροφοριακό Σύστημα

o

ΠΔΕ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

o

ΠΔΗΔ Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

o

ΠΕΣ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου

o

ΣΔΠΕ Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου

o

ΣΕΑΒ Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

o

ΤΕΙ

o

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνιών

o

ΥΠΑΙΘ

o

ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

o

ΨΒ

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

o

ΨΣ

Ψηφιακή Σύγκλιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
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Α1.Περιβάλλον του Έργου
Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ

ΕΥΔ ΨΣ

http://www.digitalplan.gov.gr/p
ortal/

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ – ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΙ Κρήτης
Ειδικός Λογαριασμός ΤΕΙ
Κρήτης
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ανώνυμη Εταιρεία για τη
διαχείριση του Εθνικού Δικτύου

http://www.teicrete.gr/
http://www.elke.teicrete.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
Βλ. παρ. Α1.1.3

Έρευνας & Τεχνολογίας

ΣΕΑΒ
ΕΔΔΑΠ

ΕΠΠΕ

Σύνδεσμος Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών
Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής του Έργου

Βλ. παρ. Α1.1.3
Βλ. παρ. Α1.1.4

Βλ. παρ. Α1.1.4

Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας
Το T.E.I. Κρήτης (www.teicrete.gr ) είναι ένα Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ανήκει
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 1983 και στην Ανώτατη Εκπαίδευση από το
2001. Καταστατική αποστολή του είναι οι σπουδές Πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης σε
15 ειδικότητες, η Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση, η έρευνα και η άμεση συμβολή στην
ανάπτυξη της Κρήτης και της Χώρας, με τη Δια Βίου Μάθηση, την προσφορά
τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
Το Ίδρυμα, με 400 περίπου εκπαιδευτικούς, με υψηλή επίδοση και αναγνώριση στην
έρευνα και την εκπαίδευση και με εξειδικευμένο Ειδικό Τεχνικό και Διοικητικό
Προσωπικό, παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας (όπως καταγράφουν οι
εξωτερικές αξιολογήσεις) σε περισσότερους από 12.000 ενεργούς φοιτητές. Οι
σπουδές παρέχονται στην έδρα του ΤΕΙ στο Ηράκλειο και σε άλλες 5 πόλεις της
Κρήτης (Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία) σε αντικείμενα
Μηχανικών και Πληροφορικής, στη Διοίκηση και την Οικονομία, στη Γεωπονία και
στην Υγεία και Πρόνοια.
Η Διοίκηση του Ιδρύματος και των Σχολών μεριμνά σταθερά για την
αποτελεσματικότητα της φοίτησης, την προβολή των Πτυχίων και την επαγγελματική
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αποκατάσταση των αποφοίτων, και την καθημερινή διαβίωση και ψυχαγωγία των
φοιτητών του.
Οι φοιτητές έχουν απεριόριστες ευκαιρίες για ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα
έρευνας και ανάπτυξης (το ΤΕΙ Κρήτης έχει την κορυφαία επίδοση και αναγνώριση
μεταξύ των ομοτίμων του), για φοιτητικές ανταλλαγές με πλέον των 120 Ανώτατων
Ιδρυμάτων του εξωτερικού και για αμειβόμενη εργασία στα εργαστήρια του
Ιδρύματος. Επιπλέον μπορούν να συνεχίσουν με Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές
Σπουδές στο Ίδρυμα και σε άλλα, συνεργαζόμενα Ιδρύματα της Χώρας και του
εξωτερικού, με την υποστήριξη των Καθηγητών του ΤΕΙ Κρήτης.
Στρατηγική επιλογή του Ιδρύματος είναι η παροχή υψηλής στάθμης σπουδών, η
αναβάθμιση και η εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές
/εκπαιδευτικό προσωπικό/ διοικητικό προσωπικό/ εξωτερικούς συνεργάτες και η
προώθηση της συνεργασίας με τους κυβερνητικούς και κοινωνικούς φορείς.
Στο πλαίσιο της υποστήριξής των στρατηγικών του επιλογών, το ίδρυμα:
 συνεχώς αναβαθμίζει την υλικοτεχνική του υποδομή
 αναπτύσσει ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της λειτουργίας του
 συνεργάζεται με κοινωνικούς φορείς, μέσω της παροχή τεχνογνωσίας και
συμβουλευτικής υποστήριξης
 αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες σε όλους τους τομείς λειτουργίας του,
διοικητικούς και ακαδημαϊκούς και
 προσπαθεί να εναρμονιστεί με τα διεθνή standards της ψηφιακής εποχής στην
εκπαίδευση και την έρευνα
Το ίδρυμα διαθέτει την οργανωτική δομή και την εμπειρία για την διαχείριση
προγραμμάτων Δημόσιων Επενδύσεων, έργων και κονδυλίων. Επιπλέον, έχει
αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών
συστημάτων.
Αναφορικά με την υποστήριξη υλοποίησης και λειτουργίας του εν λόγω έργου, στο
ΤΕΙ Κρήτης υπάρχουν διοικητικές μονάδες με εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη
υποδομών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και παροχής
υπηρεσιών Βιβλιοθήκης, οι οποίες έχουν τη στελέχωση και διαθέτουν την
απαιτούμενη τεχνογνωσία. Συγκεκριμένα είναι οργανωμένα και λειτουργούν:




Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
(http://www.teicrete.gr/el/tei/8464 ),
Το Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης
Δικτύων (http://www.teicrete.gr/el/tei/11567 ),
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και οι Βιβλιοθήκες των Σχολών και
Παραρτημάτων (http://www.teicrete.gr/el/tei/8454 ),
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Το Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών, και
Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου.

Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) λειτουργεί σύμφωνα με την ΥΑ ΚΑ
679/96 περί σύστασης "Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας" (ΕΛΚΕ) στα ΑΕΙ της
χώρας και σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και είναι το
θεσμοθετημένο όργανο του ΤΕΙ Κρήτης που έχει την ευθύνη της διαχείρισης της
έρευνας και των συναφών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Διαθέτει επιβεβαίωση
διαχειριστικής επάρκειας με ΑΠ 4095 /23.3.2009 από την Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης
ΕΠ εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης, για έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο,
σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται Στην ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/11.01.08 (ΦΕΚ
55 Β/18.01.08 ) και στα έγγραφα εξειδίκευσης αυτής.
Σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε
πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, οι οποίες
είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και
αναπτυξιακών έργων. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μπορεί επίσης να
αναλαμβάνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης, έργα για την παροχή
επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών
μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και
αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό
τρίτων, καθώς και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν
στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή
παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης.
Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης (Επιτροπή Εκπαίδευσης και
Ερευνών) είναι συλλογικό αιρετό όργανο του Ιδρύματος με σκοπό την υλοποίηση της
ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος, μέσω της διαχείρισης και διοίκησης του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των
ακαδημαϊκών τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης, ενώ ως Πρόεδρός της ορίζεται ένας από τους
αντιπρυτάνεις. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών
περιλαμβάνουν:





τη χάραξη της ερευνητικής πολιτικής του ιδρύματος,
την έγκριση, αποδοχή και διάθεση κονδυλίων για την υλοποίηση των έργων
έρευνας και ανάπτυξης,
την κατάρτιση ετήσιων οικονομικών και επιστημονικών προγραμματισμών και
απολογισμών,
την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης .
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Προκειμένου να προσδιορίζει την ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος και να
αποφασίζει για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν στη διαχείριση των έργων, η
Επιτροπή συνεδριάζει είτε ως ολομέλεια, είτε μέσω της εξουσιοδοτημένης
επταμελούς επιτροπής της.
Η εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής και η παρακολούθηση της λογιστικής και
διαχειριστικής κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού αποτελούν αρμοδιότητες της
Γραμματείας του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης.
Ο ρόλος του φορέα υλοποίησης (ΕΛΚΕ) στο έργο, είναι εποπτικός, διαχειριστικός,
συντονιστικός, χρηματοδοτικός. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος κος Παναγιωτάκης
Μιχάλης, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Υλοποίησης κ. Τσατσάκη Νίκο, τον ΕΛΚΕ, τη
Βιβλιοθήκη και το Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης, έχει τη
διοικητική εποπτεία της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Ο ανάδοχος,
καθοδηγούμενος από τον ΕΥ και τη Βιβλιοθήκη ή άλλα μέλη που τον συνεπικουρούν
στο έργο του, αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ
Κρήτης στο Ηράκλειο, τα Παραρτήματα, καθώς και στις εγκαταστάσεις τρίτων
εμπλεκόμενων φορέων, όπως λχ η ΕΔΕΤ.

Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου
Άλλοι φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του έργου είναι η ΕΔΕΤ ΑΕ και ο
ΣΕΑΒ.
ΕΔΕΤ ΑΕ
Η ΕΔΕΤ ΑΕ έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας &
Τεχνολογίας κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών
Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δραστηριοποιείται ενεργά, τόσο σε εθνικό όσο και
σε διεθνές επίπεδο και αποτελεί περιβάλλον ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, στη
διάθεση της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Κοινότητας της χώρας.
Συνδέει περισσότερους από 90 φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα ΑΕΙ,
ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, καθώς και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο,
εξυπηρετώντας συνολικά περί τους 500.000 χρήστες. Επιπλέον, προσφέρει τοπική
διασύνδεση (peering) μεταξύ των δικτύων των μεγαλύτερων παρόχων υπηρεσιών
Internet, στον κόμβο Greek Internet Exchange (GR-ΙΧ, http://www.gr-ix.gr/). O
κόμβος , ο οποίος μπήκε σε λειτουργία το 2008, παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης της
τάξης των Ν x 10 Gbps, δίνοντας έτσι σημαντική ώθηση στη συνολική ποιότητα των
υπηρεσιών και των εθνικών υποδομών του Internet, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των
χρηστών του Διαδικτύου.
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Στόχος της ΕΔΕΤ ΑΕ είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στην Ψηφιακή Σύγκλιση της
χώρας με την ΕΕ, αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), και να αποτελέσει το περιβάλλον ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και έρευνας
για τη μελλοντική γενιά των Ε&Α δικτύων.
Ρόλος στην υλοποίηση του έργου
Η ΕΔΕΤ θα παράσχει την υπολογιστική υποδομή για τη φιλοξενία του Ιδρυματικού
Καταθετηρίου του ΤΕΙ Κρήτης και των λειτουργιών του καθώς και τον απαραίτητο
χώρο για την αποθήκευση και διατήρηση των δεδομένων και μεταδεδομένων του. Ο
φορέας υλοποίησης και λειτουργίας, ΤΕΙ Κρήτης, θα διαχειρίζεται το σύστημα με
σύνδεση στη σχετική εικονική μηχανή (virtual machine). Επιπλέον η ΕΔΕΤ θα παρέχει
υποστήριξη μέσω οργανωμένου γραφείου και ομάδας τεχνικής υποστήριξης.
ΣΕΑΒ
Η Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΚΕΑΒ) συστάθηκε το 1997, στο
πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι έργου «Δικτύωση Βιβλιοθηκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης» [Οριζόντια Δράση Βιβλιοθηκών], ύστερα από υπογραφή συμφωνητικού
μεταξύ των μελών της. Το 2001 η ΚΕΑΒ συνεχίζει να λειτουργεί και πάλι στο πλαίσιο
του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ έργου: «Ανάπτυξη Ψηφιακής Συνεργασίας των Βιβλιοθηκών των
Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Οριζόντια Δράση Βιβλιοθηκών). Το 2005 η
ΚΕΑΒ θεσμοθετείται με το Άρθρο 17 του Ν. 3403/2005 (ΦΕΚ Α΄/260/2005)και
μετονομάζεται σε Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ). Ο ΣΕΑΒ
σήμερα διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο στο οποίο μετέχουν
εκπρόσωποι των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.
Ρόλος στην υλοποίηση του έργου
Ο ΣΕΑΒ παρέχει τεχνογνωσία και συντονισμό ώστε:



για τα Ιδρυματικά Καταθετήρια να εξασφαλίζονται κοινά πρότυπα,
διαλειτουργικότητα και συμπληρωματικότητα
να διατίθεται στις Βιβλιοθήκες των Ιδρυμάτων της κοινοπραξίας ILSaS
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα τα τεκμήρια του οποίου θα
χρησιμοποιηθούν σε υπηρεσίες του προς εκτέλεση έργου

Επιπλέον παρέχει υπηρεσία ομογενοποιημένης αναζήτησης στις πληροφοριακές
πηγές της κοινοπραξίας.
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Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)
Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου θα συσταθούν οι παρακάτω επιτροπές από την
Αναθέτουσα Αρχή:
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από Επιτροπή που θα συσταθεί μετά από κλήρωση
σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 και με απόφαση του ΕΛΚΕ. Η Επιτροπή
είναι αρμόδια για τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών, για τη διαδικασία
αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων καθώς και για κάθε θέμα που
προκύπτει ως και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης (άρθρο 38 του Π.Δ. 118/2007).
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ)
Για τις ανάγκες παρακολούθησης και οριστικής παραλαβής του Έργου όπως θα
προκηρυχθεί από την παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από την αναθέτουσα αρχή η
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ). Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ
είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η προσωρινή και οριστική
παραλαβή του παρόντος Έργου.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση για:



Το Σχήμα Διοίκησης, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί τις
απαιτήσεις του Έργου σε όλα τα επίπεδα.
Το προσωπικό που θα διαθέσει για την υλοποίηση του Έργου και, κατ’
αντιστοιχία, για τους ρόλους που αυτό θα αναλάβει κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του Έργου.

Σε όλη τη διάρκεια του Έργου θα υπάρχει συνεχής επικοινωνία και ενημέρωση όλων
των εμπλεκομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή skype.

Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)
Από τις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Κρήτης (Κεντρική και Παραρτημάτων) παρέχονται
ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης, διατήρησης και πρόσβασης σε πληροφοριακές
πηγές προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ιδρύματος αλλά και προς
εξωτερικούς χρήστες μέσω συστημάτων και υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί, είτε
στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ ή μέσω συνεργασιών των
εργαζόμενων στις Βιβλιοθήκες με τεχνικούς του Τμήματος Πληροφορικής της
Διοίκησης, με τυπικές διαδικασίες περιγραφής αναγκών, ανάλυσης απαιτήσεων,
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σχεδίασης, υλοποίησης, αξιολόγησης, επιδιόρθωσης και συνεχούς υποστήριξης και
αναβάθμισης. Οι υπηρεσίες αυτές αντιστοιχούν σε αυτές που πρόκειται να
αναπτυχθούν από τα τμήματα 1 και 2 του έργου και, όπως θα παρουσιαστεί στη
συνέχεια για κάθε τμήμα χωριστά, είναι επιβεβλημένη η εκ νέου σχεδίαση και
υλοποίησή τους λόγω λειτουργικών και τεχνολογικών περιορισμών οι οποίοι δεν
είναι δυνατό να αρθούν με λύσεις συμπλήρωσης και αναβάθμισης. Μάλιστα ο τρόπος
με τον οποίο υλοποιούνταν η λειτουργικότητα της υπηρεσίας διασύνδεσης
μαθημάτων με πληροφοριακό υλικό της Βιβλιοθήκης που περιγράφεται στο τμήμα 2
του έργου κρίθηκε αναποτελεσματικός (λόγω της ελλιπούς αρχικής σχεδίασης που
οδήγησε σε ανεπαρκή τεχνολογική λύση) και εγκαταλείφθηκε.
Επιπλέον, το ΤΕΙ Κρήτης, στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, προσφέρει στην ακαδημαϊκή του κοινότητα πολλές ευκαιρίες για
ηλεκτρονική μάθηση (eLearning). Παρέχονται υπηρεσίες, με κυριότερες από αυτές την
«Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση» και την υπηρεσία «Ανοικτών Μαθημάτων», οι οποίες
μπορεί να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη διδασκαλία, την εξ αποστάσεως μάθηση
και ποιοτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η μεν πρώτη υποστηρίζει τη διαχείριση
και πρόσβαση από περισσότερους από 15000 χρήστες σε πλέον των 1000
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και η δεύτερη την ανάπτυξη ανοικτών
ψηφιακών μαθημάτων κάποια εκ των οποίων περιλαμβάνουν βιντεοσκοπημένες
διαλέξεις. Ταυτόχρονα, μεγάλος όγκος πληροφοριακού υλικού που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία (μαθησιακά αντικείμενα) είναι
διαθέσιμος από τις Βιβλιοθήκες και προσπελάσιμος με χρήση ΤΠΕ. Ο εντοπισμός
εντούτοις του υλικού αυτού είναι δύσκολος ή πολλές φορές ανέφικτος λόγω
έλλειψης των απαιτούμενων περιγραφών (μαθησιακών μεταδεδομένων). Οι
περιγραφές αυτές αποτελούν και το αντικείμενο της υπηρεσίας που συνιστά το
τμήμα Γ του έργου.
Κατ’ αναλογία με την εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής πράξης, έχει αναδυθεί η
αναγκαιότητα υποστήριξης των διοικητικών διαδικασιών μέσω υπηρεσίας πρόσβασης
σε εισηγήσεις, αποφάσεις και πράξεις διοίκησης οι οποίες είτε βρίσκονται σε
ηλεκτρονική ή ψηφιακή μορφή, αλλά χωρίς οργάνωση και περιγραφές που να
διευκολύνουν την πρόσβαση, ή είναι σε έντυπη μορφή οπότε η πρόσβαση
χαρακτηρίζεται ανέφικτη. Η ανάπτυξη της υπηρεσίας που αποτελεί μέρος του
τμήματος Α του έργου θα συνεισφέρει στην υλοποίηση συλλογής άνω των 20000
διοικητικών εγγράφων από τα πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου του ΤΕΙ και
της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΕΛΚΕ, την καταχώρησή τους σε
υλοποιημένη για το σκοπό αυτό ψηφιακή βιβλιοθήκη, ή σε ξεχωριστή συλλογή της
υπηρεσίας Ιδρυματικού Καταθετηρίου που πρόκειται να υλοποιηθεί στο ίδιο τμήμα
του έργου, και την περιγραφή τους με κατάλληλα μεταδεδομένα προκειμένου να γίνει
αποτελεσματική η οργάνωση και ο εντοπισμός τους. Επιπλέον θα αναπτυχθεί και θα
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παραδοθεί για χρήση το κατάλληλο μοντέλο μεταδεδομένων για την περιγραφή
διοικητικών εγγράφων που ανήκουν σε αυτήν τη συλλογή, καθώς και θησαυροί όρων
σχετικοί με τα στοιχεία του μοντέλου για την ακριβέστερη και συνεπέστερη
περιγραφή των τεκμηρίων.
Υφιστάμενη κατάσταση ανά τμήμα του έργου
Τμήμα Α:
α) Ιδρυματικό Καταθετήριο
Η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης, σε μια προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης και
διατήρησης των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται από τους σπουδαστές του
ιδρύματος ως υποχρέωση για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, προχώρησε στην
υλοποίηση Ιδρυματικού Καταθετηρίου το οποίο περιλαμβάνει αυτή μόνο τη συλλογή
(εξ’ ου και το όνομα e-Thesis). Εξασφάλισε με διοικητικές πράξεις τις λειτουργικές
ροές για την κατάθεση υλικού και τη χρήση του και πέτυχε με τον τρόπο αυτό τη
διάθεση του εν λόγω υλικού στους ενδιαφερόμενους (η πρόσβαση είναι ανοιχτή),
που από στατιστικά στοιχεία ο αριθμός τους αποδείχθηκε απρόβλεπτα μεγάλος.
Στο εν λόγω σύστημα καταχωρούνται μόνο τα κείμενα των εργασιών και τα σχετικά
με τις εργασίες μεταδεδομένα (βιβλιοθηκονομική πληροφορία), ενώ δεν
καταχωρείται επί του παρόντος (και λόγω λειτουργικών περιορισμών) συνοδευτικό
ψηφιακό υλικό των εργασιών: λογισμικό, σχέδια, εικόνες, ήχοι, videos, δικτυακοί
τόποι κλπ. Επίσης, αν και ξεκίνησε ως το ΙΚ για την «Γκρίζα Βιβλιογραφία» του
ιδρύματος και συνεπώς αφορούσε σε κάθε μορφής ψηφιακό αντικείμενο που δε
δημοσιεύεται ούτε διατίθεται αλλού, όπως ήδη αναφέρθηκε, χρησιμοποιείται μόνο
για τη συλλογή των πτυχιακών εργασιών.
Πυρήνα του e-Thesis αποτελεί το σύστημα Keystone version 1.5.3 της IndexData
(http://www.indexdata.com ). Σ’ αυτό, τα ψηφιακά αντικείμενα της συλλογής
διατηρούνται ως ζεύγη αρχείων σε ξεχωριστούς καταλόγους (directories): ένα tkl με
τα βιβλιοθηκονομικά δεδομένα του ψηφιακού αντικειμένου (αρχείο μεταδεδομένων
σε XML βασισμένο στο πρότυπο Dublin Core και με κωδικοποίηση UTF-8) και ένα με
το ψηφιακό αντικείμενο (πλήρες κείμενο εργασίας) σε μορφότυπο pdf, σ’ ένα
σύστημα οργάνωσης αρχείων (native file system).
Το σύστημα διατηρεί το πρότυπο Z39.50 όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται
η αναζήτηση των μεταδεδομένων (χρήση PHP/YAZ για διαλειτουργικότητα μεταξύ
πελάτη που χρησιμοποιεί Ζ39.50 για αναζήτηση και SRU/SRW), ενώ οι βιβλιοθήκες τις
οποίες χρησιμοποιεί βασίζονται στις τεχνολογίες XML και XSLT. Έχει εγκατασταθεί σε
εικονικό εξυπηρετητή (virtual server) με λειτουργικό σύστημα Linux Debian 4.0 και
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χρησιμοποιεί Apache Web Server 2.2.3, PHP version 4 και Zebra Search Engine Server
version 2.0.43, για τη δεικτοδότηση και ανάκτησης μεταδεδομένων
(http://www.indexdata.com/zebra ). Οι φόρμες εισαγωγής μεταδεδομένων και τα
αρχεία του δικτυακού τόπου του συστήματος είναι φτιαγμένα σε XML, ενώ
μετασχηματίζονται σε HTML και XHTML σελίδες με χρήση της γλώσσας
μετασχηματισμού XSLT.
Στην τρέχουσα υλοποίηση του ΙΚ δεν παρέχεται υπηρεσία ιστού (web service) για
την κατάθεση εργασίας με αυτοαρχειοθέτηση ή υποβολή του υλικού της εργασίας
για ετεροαρχειοθέτηση. Η κατάθεση των ψηφιακών αντικειμένων γίνεται στη
βιβλιοθήκη, όπου επιφορτισμένοι με το έργο αυτό βιβλιοθηκονόμοι, καταχωρούν το
κείμενο της εργασίας στη συλλογή (σε μορφότυπο pdf) και τα σχετικά με αυτό
μεταδεδομένα, με χρήση κατάλληλου περιβάλλοντος διαχείρισης.
Η αναζήτηση αντικειμένων της συλλογής μπορεί να γίνεται με λέξεις κλειδιά, ή
λογικούς συνδυασμούς τους (σύνθετη), ενώ είναι δυνατή η χρήση χαρακτήρων
αποκοπής (wild characters) και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με
μοναδικό τρόπο ομαδοποιημένα κατά σχολή. Επιπλέον είναι δυνατή η περιήγηση στη
συλλογή ακολουθώντας οργάνωση κατά σχολή, τμήμα και έτος εκπόνησης των
εργασιών.
Στη μοναδική ψηφιακή συλλογής του ΙΚ, έχουν μέχρι στιγμής καταχωρηθεί περίπου
6000 πτυχιακές εργασίες, και έχουν εκσφαλματωθεί όλες οι εγγραφές στο πλαίσιο της
Δράσης 3 του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας» της Πράξης με κωδικό
ΟΠΣ 304211.
β) Συλλογή Διοικητικών Εγγράφων
Η σχετική υφιστάμενη κατάσταση αναπτύχθηκε παραπάνω. Θα πρέπει επιπλέον να
αναφερθεί ότι για όσα διοικητικά έγγραφα έχουν ψηφιοποιηθεί αλλά χρήζουν
περιγραφής με μεταδεδομένα, η διαδικασία δεν μπορεί να αυτοματοποιηθεί με
εντοπισμό λέξεων των θησαυρών που θα χρησιμοποιηθούν μέσω οπτικής
αναγνώρισης, καθώς η ψηφιοποίησή τους έγινε με σάρωση χαμηλής ανάλυσης, και
θα πρέπει να γίνει αναλυτικά (υπομνηματισμός με μεταδεδομένα για κάθε έγγραφο
χωριστά). Αυτόματη διαδικασία υπομνηματισμού με μεταδεδομένα, θα μπορούσε να
ακολουθηθεί για τα διοικητικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή που πρόκειται να
συμπεριληφθούν στην εν λόγω συλλογή.
Τμήμα Β:
α) Προσωποποιημένη Παρουσίαση Βιβλιοθήκης
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Στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης αναπτύχθηκε δικτυακός τόπος με στόχο τη μετέπειτα
εξέλιξή του σε «Εταιρική Πύλη με στοιχεία Γνώσης» . Χρησιμοποιήθηκε HTML για την
κατασκευή των πρώτων σελίδων, ενώ η παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις
περισσότερες των περιπτώσεων έγινε με την υλοποίηση ad-hoc εφαρμογών σε php με
χρήση mySQL ως ΣΔΒΔ. Για υπηρεσίες στις οποίες απαιτείται πιστοποίηση για τη
χρήση τους, αυτή γίνεται μέσω του αρχείου χρηστών της «Υπηρεσίας Υποστήριξης
Χρηστών» (Helpdesk) του ιδρύματος. Οι πληροφορίες και οι παρεχόμενες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες οργανώθηκαν σε κατηγορίες με δενδριτική μορφή και
δίνονται ως επιλογές ενός μενού με μέγιστο βάθος 4.
Οι πληροφορίες που παρέχονται και οι υπηρεσίες που υποστηρίζονται διακρίνονται
στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες:
Υπηρεσίες πληροφόρησης: Πρόκειται για την αναζήτηση και ανάκτηση πληροφορίας,
μέσω των εγγενών προς τις πηγές διαδικασιών αναζήτησης, που βρίσκεται σε
ετερογενείς πηγές όπως: το πληροφοριακό σύστημα της βιβλιοθήκης, βάσεις
δεδομένων ελεγχόμενης πρόσβασης μέσω ΣΕΑΒ ή μέσω του τοπικού δικτύου του
ιδρύματος, το σύστημα διαχείρισης «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» του ιδρύματος,
ηλεκτρονικά περιοδικά από τις συλλογές του ΣΕΑΒ και της Βιβλιοθήκης, ηλεκτρονικά
βιβλία ελεγχόμενης και ανοιχτής πρόσβασης και ηλεκτρονικές σημειώσεις
μαθημάτων που διδάσκονται σε διαφορετικά τμήματα του ΤΕΙ (διαφορετικά γνωστικά
αντικείμενα). Επίσης προσφέρεται παρουσίαση της δομής, του κανονισμού
λειτουργίας, των βιβλιοθηκονομικών συστημάτων-προτύπων που χρησιμοποιούνται
με απλά κείμενα και ομοιόμορφο τρόπο παρουσίασης. Στις υπηρεσίες πληροφορίας,
τέλος, ανήκουν και σελίδες με πληροφοριακό υλικό χρήσης των υπηρεσιών της
βιβλιοθήκης καθώς και λίστα συχνών ερωτημάτων (FAQs).
Υπηρεσίες εφαρμογής: Δίνουν τη δυνατότητα προσπέλασης υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας με κατά το δυνατό ομοιόμορφο τρόπο: παραγγελία άρθρου και
υλικού (προσκτήσεων), αναζήτηση βιβλιογραφίας.
Υπηρεσίες επικοινωνίας/συνεργασίας: Υποστηρίζουν την επικοινωνία χρηστών και
βιβλιοθήκης για διάφορα θέματα.
Υπηρεσίες διαχείρισης και ενημέρωσης: Περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης της
πύλης, ενημέρωση για τυχόν αλλαγές, άλλες βιβλιοθήκες και χρήσιμες συνδέσεις κοκ.
Υπηρεσίες προσωποποίησης: Στην παρούσα μορφή της, η πύλη δίνει μόνο τη
δυνατότητα επιλογής γλώσσας παρουσίασης της πληροφορίας και των υπηρεσιών
που παρέχει (ελληνική – αγγλική).

Σελίδα 20 από 142

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Βεβαίως, σε καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες έχει γίνει δουλειά, σε βάθος ή
υποδομής. Όμως υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες πρέπει να εξελιχθούν ή να
αναπτυχθούν εξ’ αρχής οι οποίες θα δώσουν στη βιβλιοθήκη το ρόλο και τη σημασία
που πρέπει να έχει στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και πρόσβασης στη γνώση για
όλους τους εν δυνάμει χρήστες της (συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ).
Μια από τις σημαντικότερες αδυναμίες της υπηρεσίας πληροφόρησης είναι η
έλλειψη αναζήτησης από ένα σημείο στις διαφορετικές πηγές στις οποίες υπάρχει
πρόσβαση (ανοιχτή ή ελεγχόμενη). Οι χρήστες θα πρέπει από ένα μοναδικό σημείο
αναζήτησης (one stop shop) να υποβάλλουν το ερώτημά τους και να παίρνουν
απάντηση, ανάλογη με το προφίλ τους (μέλη του ιδρύματος ή εξωτερικοί χρήστες), η
οποία θα περιλαμβάνει αποτελέσματα απ’ όλες τις πηγές. Επιπλέον η διαδικασία
αναζήτησης θα πρέπει να υποστηρίζει υπηρεσία διόρθωσης ή αυτόματης
συμπλήρωσης όρων έρευνας (από οντολογία καθιερωμένων όρων).
Ουσιαστική σημασίας είναι η αδυναμία προσωποποίησης της πύλης, τόσο ως προς τις
διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών της (χρήστες από την κοινότητα του ιδρύματος
ή εξωτερικοί), όσο και κατά τη διάρκεια της χρήσης της με βάση τις προτιμήσεις και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χρηστών. Συναφής με την παραπάνω αδυναμία,
είναι η μη εφαρμογή κανόνων προσβασιμότητας της πύλης από ΑμεΑ, ιδιαίτερα για
περιεχόμενο που δημιουργείται δυναμικά.
Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα συνιστά η διαδικασία διαχείρισης του
περιεχομένου της πύλης: αυτή θα πρέπει να γίνεται δυναμικά, από εξουσιοδοτημένα
για το σκοπό αυτό άτομα, τη στιγμή που η πληροφορία είναι διαθέσιμη κι όχι από
μεμονωμένους επιστήμονες πληροφόρησης επιφορτισμένους και με αυτό το έργο (το
οποίο κατά κανόνα περατώνεται εκπρόθεσμα).
β) Διασύνδεση Μαθημάτων με Πληροφοριακό Υλικό
Η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης σε μια πρώτη προσπάθεια αποτελεσματικότερης χρήσης
του καταλόγου των βιβλίων της στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενημέρωσε το πεδίο
921 στις MARC εγγραφές που περιλαμβάνονται στον κατάλογό της με κωδικούς
μαθημάτων στα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν ως διδακτικά εγχειρίδια, ή
πληροφοριακές πηγές για ευρύτερη ενημέρωση και έρευνα. Έτσι δόθηκε η
δυνατότητα στους σπουδαστές πρωτίστως και στους εν γένει εμπλεκόμενους με την
εκπαιδευτική διαδικασία, να αναζητούν υλικό από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης με
βάση κωδικό μαθήματος, τον οποίο μπορούσαν να εντοπίσουν σε σχετικές λίστες που
προσφέρονταν μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης ή με αναφορά σε προγράμματα
σπουδών από τις γραμματείες των τμημάτων.
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Η υπηρεσία αυτή είχε εγγενώς προβλήματα: καθώς η ενημέρωση του πεδίου 921 των
εγγραφών γίνονταν από βιβλιοθηκονόμους, με ελάχιστη συνδρομή των
εκπαιδευτικών, η αντιστοίχιση σε πολλές περιπτώσεις ήταν ελλιπής ή ακόμη και
άστοχη. Επιπρόσθετα, οι συνεχείς αλλαγές στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων
του ιδρύματος, ή ακόμη και των κωδικών των μαθημάτων, κατέστησε τη διαδικασία
ενημέρωσης του πεδίου 921 ιδιαίτερα απαιτητική και την πληροφορία που αυτό
παρείχε συχνά παρωχημένη και αποπροσανατολιστική για τους σπουδαστές και τους
υπόλοιπους δυνητικούς χρήστες.
Για τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία αυτή σταμάτησε να παρέχεται παρά τη
μεγάλη αποδοχή που είχε κυρίως από τους σπουδαστές. Η αποδοχή αυτή
πιστεύουμε ότι θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν αυτή η υπηρεσία παρείχε εγκυρότερη
πληροφόρηση και μάλιστα συνδυάζοντας υλικό και από άλλες πληροφοριακές πηγές.
Τμήμα Γ:
Στη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης υπάρχουν πολλά εν δυνάμει μαθησιακά αντικείμενα,
ανοιχτής και κλειστής πρόσβασης. Μια κατηγορία αποτελούν τα ηλεκτρονικά βιβλία
τόσο της ελεγχόμενης (μέσω ΣΕΑΒ) πρόσβασης, όσο και της ελεύθερης. Άλλη
κατηγορία υλικού αποτελεί το εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο αγοράστηκε για
χρήση σε συγκεκριμένα μαθήματα (πχ λογισμικό κατάρτισης διαιτολογίου κ.ά.), ή
είναι γενικού σκοπού (πχ λεξικά). Τα μουσικά CDs της συλλογής θα μπορούσε να
αποτελέσουν μέρος ενός μαθήματος, όπως και τα video με διαλέξεις επιλεγμένων
μαθημάτων τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Κατά τη διάρκεια
του ίδιου προγράμματος υλοποιήθηκαν ηλεκτρονικές διαλέξεις για ένα σύνολο
γνωστικών αντικειμένων ή και ολόκληρα μαθήματα, υλικό που μπορεί να υποστηρίξει
την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Τέλος τα περιεχόμενα του ΙΚ: ψηφιακό
υλικό, κείμενα εργασιών – μελετών, άρθρα, μονογραφίες και αναφορές, είναι μια
διαρκώς εμπλουτιζόμενη «δεξαμενή» μαθησιακών αντικειμένων.
Για να γίνει εφικτή η επαναχρησιμοποίηση των μαθησιακών αντικειμένων μέσω μιας
εκπαιδευτικής εφαρμογής, αυτή, θα πρέπει να είναι ικανή να αναγνωρίσει
αποτελεσματικά το περιεχόμενο τους, έτσι ώστε να μπορεί να αναζητήσει και να
ανακτήσει τα κατάλληλα μαθησιακά αντικείμενα ανάλογα με τις ανάγκες της
εκάστοτε εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, τα μαθησιακά αντικείμενα
περιγράφονται και χαρακτηρίζονται με τη βοήθεια μεταδεδομένων.
Στην πράξη η διαδικασία χαρακτηρισμού των μαθησιακών αντικειμένων με
εκπαιδευτικά μεταδεδομένα παρουσιάζει επιπλοκές, καθώς συχνά οι συγγραφείς
εκπαιδευτικών μεταδεδομένων δεν είναι εξοικειωμένοι με το πρότυπο που
χρησιμοποιείται και επομένως συναντούν δυσκολίες στην επιλογή των κατάλληλων
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τιμών κατά το χαρακτηρισμό των μαθησιακών αντικειμένων. Συνεπώς, πολλές φορές
το αποτέλεσμα του χαρακτηρισμού είναι ελλιπές, καθώς δεν καταφέρνει να
απεικονίσει συνολικά και σε βάθος το περιεχόμενο του μαθησιακού αντικειμένου.
Παράλληλα, η χρήση εκπαιδευτικών μεταδεδομένων θέτει περιορισμούς και στο έργο
των υπευθύνων σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς
τα πρότυπα δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια επέκτασης του μοντέλου
μεταδεδομένων τους, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ενσωμάτωση νέων
συμπληρωματικών, εξειδικευμένων στοιχείων. Επίσης, η γενικότητα των προτύπων
και η δυνατότητα εισαγωγής ελεύθερου κειμένου στις τιμές των στοιχείων
εμποδίζουν την υλοποίηση αυτόματων μηχανισμών, οι οποίοι βασίζονται στην
ύπαρξη προκαθορισμένων τιμών και λεξιλογίων για τα στοιχεία του μοντέλου
μεταδεδομένων.
Τα μαθησιακά αντικείμενα τα οποία διαχειρίζεται η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης, στην
ουσία δεν τυγχάνουν καμίας αποτελεσματικής διαχείρισης και επομένως χρήσης.
Στην πραγματικότητα κάποια από αυτά έχουν τεκμηριωθεί και η πρόσβαση στην
περιγραφή τους μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου του ΠΣΒ, άλλα
έχουν ομαδοποιηθεί και παρουσιάζονται σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του
δικτυακού τόπου της βιβλιοθήκης, ενώ πολλά από αυτά βρίσκονται ατεκμηρίωτα, σε
ειδικές προθήκες, στις οποίες η αναζήτηση και πρόσβαση γίνεται με μη
αυτοματοποιημένη διαδικασία. Όπως εύκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί, για
μεταδεδομένα ούτε λόγος! Μοναδική περίπτωση (και ειδική κατηγορία που σίγουρα
δεν μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης από εκπαιδευτικές εφαρμογές) τα βιβλιογραφικά
δεδομένα για όσα μαθησιακά αντικείμενα υπάρχουν στον κατάλογο. Να σημειωθεί
ότι τα τελευταία δεν είναι αξιοποιήσιμα στη διαδικασία της ηλεκτρονικής μάθησης
καθώς δεν είναι ψηφιοποιημένα – απλά μπορεί οι περιγραφές τους (βιβλιογραφικά
μεταδεδομένα) να συμπεριληφθούν σε «βιβλιογραφίες» σχετικές με συγκεκριμένους
μαθησιακούς στόχους.

Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα
Λειτουργίας
Το ΤΕΙ Κρήτης, ένα από τα 36 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, προσφέρει
ποιοτικές προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική και στις
Επιστήμες Μηχανικών, στην Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, την Οικονομία, τη
Διοίκηση και το Περιβάλλον.
Ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό να παρέχει τεχνολογική εκπαίδευση στους φοιτητές της
Ελλάδας. Αρχικά δημιουργήθηκαν οι Σχολές:
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Τεχνολογικών Εφαρμογών με έδρα το Ηράκλειο και ένα παράρτημα στα Χανιά,
Διοίκησης & Οικονομίας, με έδρα το Ηράκλειο,
Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, με έδρα το Ηράκλειο,
Τεχνολογίας Γεωπονίας με έδρα το Ηράκλειο,

οι οποίες πρόσφεραν δώδεκα (12) Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών που
υποστηριζόταν μέχρι το 2013 από το Τμήμα Γενικών Θετικών Επιστημών της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής.
Από τον Ιούνιο 2013, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 104 (ΦΕΚ 137, 5-7-2013,
1ο τεύχος) στα πλαίσια του νέου νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195, 6-9-2011, 1ο τεύχος) οι
Σχολές στο ΤΕΙ Κρήτης διαμορφώθηκαν ως εξής:






Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, με έδρα το Ηράκλειο,
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, με έδρα το Ηράκλειο,
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, με έδρα τα Χανιά,
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα τη Σητεία,
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, με έδρα το Ηράκλειο.

Το ΤΕΙ Κρήτης προσφέρει στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα αλλά και το κοινό γενικότερα
μια σειρά υπηρεσιών που συνοψίζονται ως εξής:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜοΔιΠ) για την αξιολόγηση των
μονάδων του Ιδρύματος,
Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος που απευθύνεται σε όλη την ακαδημαϊκή
κοινότητα και εξωτερικούς χρήστες,
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας,
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) για τη διαχείριση
ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων,
Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων,
Δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) που συντονίζει το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, τη Μονάδα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας και το Γραφείο Διασύνδεσης, και
Υποστήριξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, από το
τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου και
Διαχείρισης Δικτύων.

Από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες – διοικητικές δομές – οι ii, iv, και vii
εμπλέκονται στο συγκεκριμένο έργο κατά κύριο λόγο.
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Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα
Ακολουθούν τα οργανογράμματα (α) των διοικητικών δομών και (β) των
γραμματειών σχολών και τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης καθώς και στελέχωση των
υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση και λειτουργία του έργου:
(α)

(β)
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Βιβλιοθήκες ΤΕΙ Κρήτης
Οι Βιβλιοθήκες του ιδρύματος είναι οι δομές εκείνες που κατ’ εξοχήν θα
χρησιμοποιήσουν, εντάσσοντας στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, τα
αποτελέσματα του έργου. Επιπλέον η συνεισφορά τους τόσο κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου όσο και κατά τη διαδικασία ελέγχου λειτουργικότητας των
παραδοτέων θεωρούνται εν των ουκ άνευ.
Στην κεντρική βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης παρέχουν υπηρεσίες 6 διοικητικοί
υπάλληλοι εκ των οποίων 4 είναι βιβλιοθηκονόμοι ενώ στις βιβλιοθήκες των πέντε
παραρτημάτων υπηρετούν 6 διοικητικοί υπάλληλοι εκ των οποίων 3 είναι
βιβλιοθηκονόμοι.
Οι ανάγκες του καταλόγου της κεντρικής βιβλιοθήκης και των παραρτημάτων
καλύπτονται από το λογισμικό ΑLEPH 500 V20, το οποίο πρόκειται να
αντικατασταθεί στο άμεσο μέλλον από το ΟΠΣΒ που προσφέρει ο ΣΕΑΒ στα μέλη της
κοινοπραξίας για το ILSaS.
Μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης (www.lib.teicrete.gr ) δίνεται πρόσβαση
στην κοινότητα του ΤΕΙ σε πλήθος ηλεκτρονικών βιβλίων, ικανό αριθμό βάσεων
δεδομένων και επιστημονικών περιοδικών ελληνικών και ξενόγλωσσων.
Προφανώς η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης είναι μέλος του συνδέσμου Ελληνικών
Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και έχει πρόσβαση σε όλες τις πηγές πληροφόρησης στις
οποίες εξασφαλίζεται πρόσβαση μέσω του συνδέσμου.
Διατίθεται υπηρεσία αναζήτησης προσκτήσεων (βιβλίων, άρθρων ή άλλου
πληροφοριακού υλικού) μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. Με το ίδιο τρόπο, οι
χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αιτήματα αναζήτησης
επιστημονικών άρθρων η άλλων πληροφοριών η τεκμηρίων στους
βιβλιοθηκονόμους. Τα αιτήματα καλύπτονται από διαθέσιμες πηγές της βιβλιοθήκης
είτε με διαδανεισμό από βιβλιοθήκες άλλων ιδρυμάτων.
Για την ψηφιακή οργάνωση της πνευματικής παραγωγής του ιδρύματος (τεχνικές
μελέτες, ερευνητικές εργασίες, πτυχιακές εργασίες, διδακτορικές μελέτες κ.λ.π)
λειτουργεί ψηφιακό αποθετήριο με ρυθμό πρόσβασης o οποίος αυξάνει σταθερά.
Τα ηλεκτρονικά αναγνωστήρια , το πληροφοριακό σύστημα και οι ψηφιακές
υπηρεσίες της βιβλιοθήκης υποστηρίζονται από το τμήμα πληροφορικής της
διοίκησης.
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ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης
Ο ρόλος του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης στο έργο, είναι εποπτικός, διαχειριστικός,
συντονιστικός, χρηματοδοτικός.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) λειτουργεί σύμφωνα με την ΥΑ ΚΑ
679/96 περί σύστασης "Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας" (ΕΛΚΕ) στα ΑΕΙ της
χώρας και σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και είναι το
θεσμοθετημένο όργανο του ΤΕΙ Κρήτης που έχει την ευθύνη της διαχείρισης της
έρευνας και των συναφών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.
Σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε
πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, οι οποίες
είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και
αναπτυξιακών έργων.
Η διαχείριση και διοίκηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
(http://www.elke.teicrete.gr/Plaisio/Dioikhsh.aspx ) γίνεται από συλλογικό αιρετό
όργανο του Ιδρύματος, την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, η οποία απαρτίζεται
από εκπροσώπους όλων των ακαδημαϊκών τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης, ενώ ως
πρόεδρός της ορίζεται ένας από τους αντιπρυτάνεις. Προκειμένου να προσδιορίζει
την ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος και να αποφασίζει για τα τρέχοντα θέματα
που αφορούν στη διαχείριση των έργων, η Επιτροπή συνεδριάζει είτε ως ολομέλεια,
είτε μέσω της εξουσιοδοτημένης επταμελούς επιτροπής της.
Η εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής και η παρακολούθηση της λογιστικής και
διαχειριστικής κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού αποτελούν αρμοδιότητες της
Γραμματείας του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η οποία στελεχώνεται από 9 άτομα
(http://www.elke.teicrete.gr/Plaisio/Dioikhsh.aspx#grammateia ).
Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης
Το Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης (https://www.icsd.teicrete.gr/ ) θα παράσχει
όλη την απαιτούμενη τεχνική στήριξη σχετική με τις υπάρχουσες δομές ΤΠΕ και
ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πρόκειται να αναβαθμιστούν μέσω του έργου, ενώ θα
συνεισφέρει ουσιαστικά στη απρόσκοπτη λειτουργία, τη διαλειτουργικότητα με
άλλες υπηρεσίες που διαχειρίζεται, τη συντήρηση και, σε συνεργασία με το
προσωπικό των βιβλιοθηκών, την υποστήριξη χρήσης των αποτελεσμάτων του
έργου.
Η ομάδα που στελεχώνει το τμήμα πληροφορικής της διοίκησης, 8 διοικητικοί
υπάλληλοι, μηχανικοί πληροφορικής, επιστήμονες υπολογιστών και τεχνικοί
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πληροφορικής και 4 εξωτερικοί συνεργάτες (μηχανικοί πληροφορικής και
επιστήμονες υπολογιστών) έχει αναπτύξει , συντηρεί και υποστηρίζει το υφιστάμενο
λογισμικό που χρησιμοποιείται στα πληροφοριακά συστήματα των γραμματειών
των τμημάτων των σχολών. Ανάπτυξε και στηρίζει τις παρεχόμενες ψηφιακές
υπηρεσίες για το προσωπικό (https://www.icsd.teicrete.gr/ypiresies_gia_prosopiko )
και τους φοιτητές (https://www.icsd.teicrete.gr/ypiresies_gia_foitites ) του ΤΕΙ
Κρήτης, καθώς και διάφορες εφαρμογές διοίκησης
(https://www.icsd.teicrete.gr/yposthrixh_efarmogwn_dioikhshs ). Επίσης ανέπτυξε
και συντηρεί την ιστοσελίδα του ιδρύματος (www.teicrete.gr ) και της κεντρικής
βιβλιοθήκης του (www.lib.teicrete.gr ).
Έχει εγκαταστήσει και παραμετροποιήσει εφαρμογές λογισμικού ανοικτού κώδικα
για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Επίσης έχει εγκαταστήσει,
παραμετροποιήσει και ενημερώσει το πληροφοριακό σύστημα των βιβλιοθηκών του
ιδρύματος.
Η υποδομή της αδιάλειπτης λειτουργίας των διακομιστών της διοίκησης, οι οποίοι
είναι απαραίτητοι για την λειτουργία των προαναφερόμενων συστημάτων είναι στον
τομέα ευθύνης του τμήματος.

Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών
Η υλοποίηση του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση και συμπλήρωση των
επιχειρησιακών διαδικασιών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες των τμημάτων Α και Β,
την αντικατάσταση υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών που σχετίζονται με
μια υπηρεσία του τμήματος Β και τη δημιουργία νέων που σχετίζονται με την
υπηρεσία του τμήματος Γ, οι οποίες παράλληλα αυτοματοποιούν και βελτιώνουν
άλλες διαδικασίες που μέχρι τώρα ήταν απαιτούμενη αλλά μη εφικτή η υλοποίησή
τους.
Λεπτομερής αναφορά σε αυτές θα γίνει κατά την περιγραφή του αντικειμένου του
έργου, ενώ στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μια συνοπτική παρουσίασή τους
σχετική με τις υφιστάμενες λειτουργίες και την αναμενόμενη βελτίωση/οφέλη που
θα προκύψουν με την υλοποίηση του έργου, ανά τμήμα.
Επιχειρησιακή διαδικασία Υφιστάμενη διαδικασία
Βελτίωση/ Οφέλη
Τμήμα Α: «Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο
Ιδρυματικού Καταθετηρίου»
Αναβαθμισμένη υπηρεσία
Ιδρυματικού Καταθετηρίου,
με λειτουργία
αυτοαρχειοθέτησης, διεπαφή
με ΠΣ γραμματειών για

Λειτουργία ΙΚ σε σύστημα
με περιορισμένες
δυνατότητες βελτίωσης της
λειτουργικότητας και
προσθήκης νέας,
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ενημέρωση της διαδικασίας
λήψης πτυχίου, δυνατότητα
εμπλουτισμού με
μεταδεδομένα από
διαφορετικά σχήματα,
αυτοματοποιημένη
δημιουργία συλλογών,
προσθήκη συνοδευτικού
υλικού και λειτουργία σε
εικονική μηχανή
προσφερόμενη από την ΕΔΕΤ
ΑΕ. Λειτουργία του ΙΚ για
ψηφιακό περιεχόμενο από
διάφορες πηγές κι όχι μόνο
εργασίες φοιτητών.
Αυτοματοποιημένη
διαδικασία μετάπτωσης
ψηφιακού περιεχομένου από
το παλιό ΙΚ και ενδεχομένως
άλλες πηγές.

υλοποίηση της διαδικασίας
στο σύνολό της από
επιφορτισμένο με το
συγκεκριμένο έργο
προσωπικό,
αναποτελεσματικότητα
στη διαδικασία
δημιουργίας και
εμπλουτισμού συλλογών
και άρα παρουσίασης και
μελέτης του περιεχομένου.
Στην όλη διαδικασία
εμπλέκονται με δυσκολία
πολλοί ρόλοι.

Ανάπτυξη διαδικασίας
αποτελεσματικής διαχείρισης
μέρους της συλλογής του
αρχείου εγγράφων των
πρακτικών του Συμβουλίου
και της Επιτροπής Ερευνών
του ιδρύματος.
Υλοποίηση ψηφιοποίησης
κάποιων κρίσιμων εγγράφων
που είναι σε έντυπη μορφή.
Ανάπτυξη μοντέλου
μεταδεδομένων για την
περιγραφή των εγγράφων της
συλλογής και συστήματος στο
οποίο θα συγκεντρωθούν τα
ψηφιοποιημένα έγγραφα
καθώς και όσα υπάρχουν σε
ηλεκτρονική μορφή και
ανήκουν στην ίδια συλλογή.
Αντί για νέο σύστημα μπορεί
να δημιουργηθεί ειδική
συλλογή στο υπό ανάπτυξη
νέο Ιδρυματική Καταθετήριο.
Διαδικασία εμπλουτισμού με
μεταδεδομένα του συνόλου
των εγγράφων της συλλογής.
Διαδικασία αναζήτησης και
πρόσβασης στα έγγραφα της
συλλογής με κατάλληλη
εξουσιοδότηση μέσω

Υλοποιείται διαδικασία
ηλεκτρονικής διαχείρισης
των εγγράφων χωρίς
εντούτοις αποτελεσματική
για την αναζήτησή τους
περιγραφή, καθώς γίνεται
από προσωπικό χωρίς
γνώσεις από την επιστήμη
της πληροφόρησης.
Επιπλέον το σύστημα που
χρησιμοποιείται δεν
υλοποιεί τυπική
διαδικασία περιγραφών με
μεταδεδομένα, ούτε
υποστηρίζει τη χρήση
θησαυρών όρων.
Δεν έχει υιοθετηθεί κάποιο
σχήμα μεταδεδομένων
που να εμπεριέχει τη
σημασιολογία και να
αποτιμά το περιεχόμενο
των εγγράφων και όσα από
αυτά έχουν σαρωθεί δεν
είναι δυνατό να
αναλυθούν σημασιολογικά
και να εμπλουτιστούν με
αυτοματοποιημένη
διαδικασία καθώς η
ανάλυση σάρωσης είναι
χαμηλή.
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ακαδημαϊκού έργου που
παράγεται στο ίδρυμα.
Θα εμπλουτίσει το διαθέσιμο
ψηφιακό περιεχόμενο με
σχετικό συνοδευτικό υλικό
που μέχρι τώρα δεν
καταχωρούνταν.
Θα επιτρέπει την προβολή και
την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση του υλικού από
όλους.
Θα προωθήσει την έρευνα και
την εξωστρέφεια του
Ιδρύματος.
Θα δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις για τη
διαλειτουργικότητα με άλλα
συστήματα και υπηρεσίες του
Ιδρύματος και άλλες εθνικές
και διεθνείς συναφείς
δράσεις.
Θα εξασφαλιστεί η
δυνατότητα αναζήτησης
εγγράφων από τη συλλογή με
την μεγαλύτερη δυνατή
πληρότητα και ακρίβεια.
Ενδεικτικά, θα μπορεί ο
χρήστης όταν υποβάλει
ερώτηση με έναν όρο, να έχει
πρόσβαση σε έγγραφα που
περιέχουν όχι μόνο αυτό τον
όρο, αλλά και τέτοια που
περιέχουν σχετικούς με αυτόν
όρους.
Η ανάπτυξη του θησαυρού
όρων θα έχει προστιθέμενη
αξία καθώς θα είναι
διαθέσιμος για χρήση στις
επόμενες καταχωρήσεις από
το ανθρώπινο δυναμικό που
τις επιμελείται . Θα αρθούν
προβλήματα επινόησης είτε
αυθαίρετης η άστοχης
επιλογής όρων που θα
χαρακτηρίζουν το έγγραφο
και καθιστούν την αναζήτηση
μη αποδοτική και το έγγραφο
εξαιρετικά δύσκολο να
ανευρεθεί.
Η εξοικονόμηση προσπάθειας
είναι τεράστια καθώς
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διαλειτουργικότητας με
συστήματα καταλόγων.

Η εφαρμοζόμενη
διαδικασία είναι
αναποτελεσματική
αναφορικά με τη
διαχείριση και τον
εντοπισμό των εγγράφων
της συλλογής.

προσφέρεται από το σύστημα
τυποποιημένη διαδικασία
αποδοτικής περιεκτικής
αναζήτησης αντί για την
υφιστάμενη η οποία
εξαρτάται από την λειτουργία
ατόμων. Έτσι εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη πρόσβαση στην
πληροφορία από όλους τους
εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό
της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό»
Προσαρμογή της ιστοσελίδας
της Βιβλιοθήκης σε ενιαία
πύλη πληροφόρησης
βασισμένη σε κατάλληλα
επιλεγμένο Σύστημα
Διαχείρισης Περιεχομένου
(CMS), με δυνατότητα
προσωποποίησης, διεπαφές
χρήσης σε ελληνική, αγγλική,
γαλλική και ισπανική γλώσσα,
δυνατότητα προσαρμογής για
χρήση από ΑΜΕΑ και
διασύνδεση με κατάλογο
χρηστών για ελεγχόμενη
πρόσβαση σε ορισμένες
κατηγορίες περιεχομένου.
Επιπλέον η πύλη και το
περιεχόμενό της θα πρέπει να
είναι προσβάσιμα από
έξυπνες συσκευές.
Στην πύλη θα μεταφερθεί
επιλεγμένο περιεχόμενο από
την τρέχουσα ιστοσελίδα της
Βιβλιοθήκης, θα
αναπτυχθούν θεματικές
συλλογές ελεγχόμενης και
ανοιχτής πρόσβασης και θα
προσφέρεται αναζήτηση στις
διαφορετικές πηγές
πληροφόρησης από το ίδιο
σημείο (one stop shop). Η
διαδικασία ενημέρωσης της
πύλης με περιεχόμενο θα
γίνεται εύκολα από χρήστες
με κατάλληλα δικαιώματα και
ταυτοποίηση.
Υλοποίηση υπηρεσίας
διασύνδεσης μαθημάτων με
πληροφοριακό υλικό και

Λειτουργία δικτυακού
τόπου βιβλιοθήκης,
βασισμένου σε τεχνολογίες
που υποστηρίζουν τη
διαδικασία ενημέρωσης
μόνο από εξειδικευμένο
προσωπικό.
Δεν παρέχεται δυνατότητα
προσωποποίησης, οι
διεπαφές χρήσης δίνονται
μόνο στην ελληνική και την
Αγγλική, ενώ δεν υπάρχει
δυνατότητα προσαρμογής
για χρήση από ΑΜΕΑ και
πρόσβαση από έξυπνες
συσκευές.
Η διαλειτουργικότητα
μπορεί να επιτευχθεί μόνο
μέσω ανάπτυξης
κατάλληλων API’s και η
οργάνωση του
περιεχομένου σε
κατηγορίες είναι
περιορισμένη και
δύσκαμπτη. Δε διατίθεται
υλικό ελεγχόμενης
πρόσβασης παρά μόνο
μέσω επικοινωνίας με
αρμόδιο προσωπικό.

Διαδικασία ενημέρωσης
συγκεκριμένου πεδίου στις
βιβλιογραφικές εγγραφές
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Θα εξελιχθεί η ιστοσελίδα της
βιβλιοθήκης του ιδρύματος σε
εταιρική πύλη γνώσης με
περιεχόμενο το οποίο θα
αναπτύσσεται διαρκώς με τη
συνεισφορά διάφορων
εξουσιοδοτημένων χρηστών
και θα προσφέρεται
προσωποποιημένο και
προσαρμοσμένο για διάφορες
χρήσεις προς ουσιαστικό
όφελος κοινότητας χρηστών.
Θα διευκολυνθεί η διαδικασία
αναζήτησης υλικού από τις
διάφορες πληροφοριακές
πηγές της βιβλιοθήκης.
Θα αναπτυχθούν υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας για τη
νέα πύλη της βιβλιοθήκης.
Θα διευκολυνθεί η οργάνωση
θεματικών πυλών για
αποτελεσματικότερη
αναζήτηση ελεγμένης και
τεκμηριωμένης επιστημονικής
γνώσης από διαφορετικά
πεδία.
Θα απαλλαγούν οι τεχνικοί
πληροφορικής από
διαδικασίες ενημέρωσης με
νέο περιεχόμενο και
ανασυγκρότησης των
κατηγοριών του καθώς και οι
βιβλιοθηκονόμοι από
αιτήματα αναζήτησης υλικού
σε συλλογές ελεγχόμενης
πρόσβασης.
Η υπηρεσία θα συνεισφέρει
ουσιαστικά στη χρήση του
πληροφοριακού υλικού, στο
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τεκμήρια διαθέσιμα από τη
Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος
μέσω διαδικασιών στις
οποίες συμμετέχουν κατά
κύριο λόγο οι εκπαιδευτικοί
των μαθημάτων, οι φοιτητές
τους και οι επιστήμονες
πληροφόρησης της
Βιβλιοθήκης.
Η υπηρεσία θα διατίθεται με
διεπαφές χρήσης σε ελληνική,
και αγγλική γλώσσα,
δυνατότητα προσαρμογής για
χρήση από ΑΜΕΑ και
διασύνδεση με κατάλογο
χρηστών για ελεγχόμενη
πρόσβαση.
Η αρχικοποίηση της
διαδικασίας περιλαμβάνει τη
δημιουργία κατάλληλα
οργανωμένου καταλόγου
μαθημάτων που
προσφέρονται βάσει των
εγκεκριμένων προγραμμάτων
σπουδών.

των τεκμηρίων του
καταλόγου διαθέσιμων
βιβλίων με τιμές που
αντιστοιχούν στους
κωδικούς των μαθημάτων
στα οποία θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθούν. Η
διαδικασία έχει διακοπεί
καθώς η κωδικοποίηση
των μαθημάτων αλλάζει
συνεχώς και οι
επιφορτισμένοι με τη
εκτέλεση της διαδικασίας
βιβλιοθηκονόμοι οφείλουν
να διορθώνουν και να
ενημερώνουν συνεχώς το
σύνολο των
βιβλιογραφικών
εγγραφών. Επιπλέον η μη
εμπλοκή των
εκπαιδευτικών στη
διαδικασία οδηγούσε
συχνά σε λάθος
αντιστοιχίσεις.
Αποτέλεσμα της διακοπής
της διαδικασίας είναι η
αδυναμία αναζήτησης
τεκμηρίων από τον
κατάλογο σχετικών με
συγκεκριμένα μαθήματα.

οποίο έχει πρόσβαση η
βιβλιοθήκη, στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Η
δυνατότητα σύνδεσης
διαφορετικών γνωσιακών
πηγών, προσβάσιμων μέσω
της βιβλιοθήκης του
ιδρύματος και των εργαλείων
που παρέχει, με μαθήματα,
θα διευρύνει ουσιαστικά την
πολλαπλή βιβλιογραφία.
Επιπλέον, με έμμεσο αλλά
πολύ αποτελεσματικό τρόπο
θα γίνει μέσω των
εκπαιδευτικών αποτίμηση των
πληροφοριακών πηγών στις
οποίες έχει πρόσβαση η
βιβλιοθήκη, παρέχοντας
σημαντικά στοιχεία για τη
συνέχιση ή διακοπή
πρόσβασης στις διάφορες
πηγές.

Τμήμα Γ: «Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση
Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων»
Δημιουργία μοντέλου
εκπαιδευτικών
μεταδεδομένων για την
προαγωγή της ηλεκτρονικής
μάθησης, ανάπτυξη
διαδικασίας χρήσης του σε
επιλεγμένα παραδείγματα
ηλεκτρονικής μάθησης που
περιλαμβάνουν μαθησιακά
αντικείμενα, ανοιχτής και
κλειστής πρόσβασης, από τις
συλλογές της Βιβλιοθήκης του
ιδρύματος και σχεδίαση
διαδικασίας αναδρομικής
εφαρμογής του στις συλλογές
μαθησιακών αντικειμένων
του ΤΕΙ Κρήτης. Η σχεδίαση
της διαδικασίας θα
περιλαμβάνει μελέτη στην

Δε διατίθεται τέτοιο
μοντέλο ούτε έχει
σχεδιαστεί η χρήση του
στην υποστήριξη της
διαδικασίας ηλεκτρονικής
μάθησης.
Αντίθετα υπάρχει μεγάλος
όγκος διαθέσιμων
μαθησιακών αντικειμένων
και αναπτύσσονται
διαρκώς νέα και σε
διάφορες μορφές στο
πλαίσιο άλλων
εκπαιδευτικών και
ερευνητικών
προγραμμάτων.
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Η υπηρεσία που προτείνεται
θα έχει ως πρωταρχικό
όφελος την ουσιαστική χρήση
των διαθέσιμων μαθησιακών
αντικειμένων στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι
θα ωφεληθούν, όχι μόνο τα
μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας για τα οποία
πρωτίστως σχεδιάζεται η
υπηρεσία, αλλά και όλοι όσοι
ενδιαφέρονται για
διαδικασίες εξατομικευμένης
μάθησης.
Επίσης το εκπαιδευτικό υλικό
με τη μορφή των
«μαθησιακών αντικειμένων»
θα δώσει στους
εκπαιδευτικούς τη
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οποία θα αξιολογηθούν τα
ευρέως διαδεδομένα
εργαλεία που συμμετέχουν
σε όλα τα στάδια του κύκλου
ζωής των μαθησιακών
αντικειμένων για όλους τους
βαθμούς συσσώρευσής τους
και από όλους τους
εμπλεκόμενους, και θα
προταθεί το καταλληλότερο
μαζί με τη διαδικασία χρήσης
του μοντέλου σε αυτό.

δυνατότητα να σχεδιάσουν το
μάθημά τους,
χρησιμοποιώντας τις
παιδαγωγικές τους γνώσεις
και ικανότητες, αντί να
χρησιμοποιούν έτοιμο
προκαθορισμένο υλικό με
προδιαγεγραμμένους στόχους
και τρόπο χρήσης. Το υλικό
που θα παράγεται με αυτόν
τον τρόπο θα έχει επομένως
«μαθησιακή αξία» και δεν θα
είναι απλό «πληροφοριακό
αντικείμενο».

Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τα πληροφοριακά συστήματα που θα υλοποιούν τις υπηρεσίες που απορρέουν από
την εκτέλεση των τμημάτων Β και Γ1 του έργου, θα εγκατασταθούν σε εικονικές
μηχανές στο data center του ιδρύματος που θα είναι ειδικά διαμορφωμένες
σύμφωνα με τις απαιτήσεις καθενός από αυτά. Η αναβάθμιση των δυνατοτήτων
τους όσον αφορά στην υπολογιστική τους ισχύ και τη δυνατότητα αποθήκευσης
δεδομένων θα είναι εύκολη. Για την υλοποίηση της υπηρεσίας αναβάθμισης του
Ιδρυματικού Καταθετηρίου και της αρχειοθέτηση μέρους των διοικητικών εγγράφων
του ιδρύματος (τμήμα Α), θα γίνει χρήση εικονικού εξυπηρετητή που θα δοθεί για το
σκοπό αυτό από data center της ΕΔΕΤ-ΑΕ2. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη
χρήση του μέσω δικτύου, λόγω γεωγραφικής διασποράς και σχετικών με αυτήν
βλαβών, σε εγκατάσταση θα μεταφερθεί σε εικονικό εξυπηρετητή στο data center
του ιδρύματος.
Με την υλοποίηση του έργου σχετίζονται οι ακόλουθες υποδομές:
Υποδομές ΤΕΙ Κρήτης




εικονικές μηχανές, για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των υπολογιστικών πόρων
και την αύξηση της αξιοπιστίας σε διακομιστές τύπου blade και dell rack
εξοπλισμό data storage (NAS)
διασύνδεση 1Gbps με το διαδίκτυο

1

Στην περίπτωση που η συλλογή διοικητικών εγγράφων διατηρείται στο αναμορφωμένο Ιδρυματικό
Καταθετήριο
2
Εάν η αρχειοθέτηση γίνει σε ξεχωριστό σύστημα, αυτό θα εγκατασταθεί σε εικονική μηχανή στο data
center του ΤΕΙ Κρήτης
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αδιάλειπτης λειτουργίας παροχή τάσης για τη λειτουργία των δικτυακών
υποδομών και των υπολογιστικών συστημάτων
η κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών
η κεντρική υπηρεσία διαχείρισης χρηστών
η υπηρεσία λήψης και διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας
το πληροφοριακό σύστημα βιβλιοθήκης ALEPH 500 v.20 και το ΟΠΣΒ της
κοινοπραξίας ILSaS του ΣΕΑΒ, όποιο από τα δύο τελικά χρησιμοποιηθεί για τη
διαχείριση των προσκτήσεων των Βιβλιοθηκών του ιδρύματος

Υποδομές ΕΔΕΤ ΕΑ







2 web servers
2 application servers
2 database servers
1 UPS
εξοπλισμό data storage (NAS/SAN storage backup device)
δικτυακό εξοπλισμό (1 rack, 1 load balancer, 2 switches, 2 rooters/firewall)

Α1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου
Το έργο αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δράσης την οποία εκπονεί το TEI
Κρήτης για τον εμπλουτισμό του ψηφιακού ακαδημαϊκού περιεχομένου του
ιδρύματος και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών πρόσβασης σ’ αυτό (Πράξη 304211
– «Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του ακαδημαϊκού περιεχομένου του ΤΕΙ
Κρήτης»).
Παράλληλα με το έργο αυτό, είναι σε εξέλιξη αντίστοιχα έργα που στοχεύουν στη
δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και στην πρόσκτηση υποδομών που θα
συμβάλουν στη φιλοξενία και τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.
Στο ίδρυμα λειτουργούν ήδη επιτυχώς υπηρεσίες αντίστοιχες με τις ζητούμενες από
το παρόν έργο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σωστό σχεδιασμό των νέων υπηρεσιών
και τη δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στη λειτουργία του ιδρύματος με ομαλό
τρόπο.
Το ΤΕΙ Κρήτης έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη υποδομή για την υπολογιστική και
δικτυακή στήριξη των υπηρεσιών καθώς διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό
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αλλά και εξειδικευμένες ομάδες υποστήριξης τους και έχει συμφωνήσει με την ΕΔΕΤ
ΑΕ3 για παροχή ανάλογης υποδομής για τις υπηρεσίες που θα φιλοξενήσει.
Η όλη προσπάθεια εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του ιδρύματος να παρέχει
στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Η εμπειρία του
ΤΕΙ Κρήτης σε ανάλογα αναπτυξιακά έργα και η τεχνογνωσία του στους επιμέρους
τομείς εφαρμογής διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για τη σωστή και επιτυχή
ολοκλήρωση του παρόντος έργου.

3

Έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας ΣΕΑΒ – ΕΔΕΤ ΑΕ για την υλοποίηση υπηρεσιών σε
υπολογιστική και δικτυακή υποδομή της ΕΔΕΤ για λογαριασμό των μελών του ΣΕΑΒ, άρα και της
Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κρήτης
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Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου
Το αντικείμενο, οι στόχοι και οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου θα
αναπτυχθούν στη συνέχεια ξεχωριστά για καθένα τμήμα του (1-3).

Α2.1 Αντικείμενο του Έργου

Α2.1.1 Τμήμα Α: «Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με
Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου»
α) Ιδρυματικό Καταθετήριο
Η αναβάθμιση του υπάρχοντος Ιδρυματικού Καταθετηρίου σε νέο, που θα προκύψει
από το τμήμα Α του έργου κρίνεται επιβεβλημένη διότι:









οι υπηρεσίες που δίνονται επί του παρόντος προς τους διαχειριστές, τους
βιβλιοθηκονόμους και τους τελικούς χρήστες απαιτούν εμπλουτισμό,
αναθεώρηση ή ακόμη και εκ βάθρων υλοποίηση
η διαχείριση των περιγραφών των ψηφιακών αντικειμένων (μεταδεδομένα)
ως αρχείων του native file system αντί μέσω ενός ΣΔΒΔ δε δίνει τη
δυνατότητα καταγραφής στατιστικών που αφορούν στις εργασίες (π.χ.
δημοφιλείς εργασίες, βαθμολόγηση εργασιών) με αποτέλεσμα την αδυναμία
υλοποίησης υπηρεσίας συστάσεων, η οποία σε πολλές περιπτώσεις βοηθάει
τους μελετητές στο έργο τους. Ακόμη σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι η
χρησιμοποιούμενη δομή δεν εξασφαλίζει τη χρήση σταθερών
αναγνωριστικών για τα ψηφιακά αντικείμενα
η έκδοση του zebra server που χρησιμοποιείται για τη δεικτοδότηση και
ανάκτηση των μεταδεδομένων για τα ψηφιακά αντικείμενα, είναι 4-6 φορές
πιο αργή από τη νέα, σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας που διανέμει το εν
λόγω λογισμικό. Όμως η νέα έκδοση απαιτεί εκ βάθρων εγκατάσταση του
συστήματος
οι εκδόσεις της PHP αλλά και του λειτουργικού συστήματος Debian Linux που
χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση του ΙΚ του ΤΕΙ Κρήτης είναι παλιές και δεν
επιτρέπουν την εγκατάσταση νέων εργαλείων σε νεότερους εξυπηρετητές
αφού τίθεται ευθέως θέμα ασυμβατότητας
ο βαθμός και η ποιότητα υποστήριξης του συστήματος στο οποίο έχει
υλοποιηθεί είναι επί του παρόντος απογοητευτικά.

Εμπεριστατωμένη μελέτη και επιστημονική έρευνα κατέδειξαν ότι τα βασικά
χαρακτηριστικά της πλατφόρμας (πληροφοριακού συστήματος) που θα
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χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση του Ιδρυματικού Καταθετηρίου του ΤΕΙ Κρήτης,
συνοψίζονται στα ακόλουθα:
1. Μοντέλο ψηφιακών αντικειμένων: η εσωτερική δομή του ψηφιακού
αντικειμένου (οντότητα που ολοκληρώνει το ψηφιακό περιεχόμενο με τα
μεταδεδομένα) στο σύστημα. Η ύπαρξη μοναδικών αναγνωριστικών για το
ψηφιακό αντικείμενο και κάθε τμήμα του είναι πολύ βασική ιδιότητα για την
εγγύηση της διατήρησης και της εύκολης πρόσβασής του.
2. Υποστήριξη συλλογών και συσχετίσεων μεταξύ ψηφιακών αντικειμένων:
μεταδεδομένα για την περιγραφή συλλογών, ορισμός επιμέρους συλλογών
και πρότυπα που περιγράφουν το μορφότυπο των ψηφιακών αντικειμένων ή
την παρουσίαση της συλλογής. Ορισμός των συσχετίσεων μεταξύ
αντικειμένων ίδιου ή διαφορετικών τύπων.
3. Αποθήκευση μεταδεδομένων και ψηφιακού περιεχομένου: οι δυνατότητες
αποθήκευσης καθώς και διατήρησης μεταδεδομένων και περιεχομένου
καθώς και η υποστήριξη τυποποιημένων και ορισμένων από τους χρήστες
συνόλων μεταδεδομένων και μορφοτύπων για το ψηφιακό περιεχόμενο.
4. Μηχανισμοί αναζήτησης και επισκόπησης: οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη
δεικτοδότηση και την αναζήτηση των μεταδεδομένων. Είναι σημαντικό το
σύστημα να υποστηρίζει δεικτοδότηση τόσο για περιορισμένο σύνολο, όσο
και για επιλεγμένα πεδία μεταδεδομένων
5. Διαχείριση αντικειμένων: μέθοδοι και διεπαφές χρηστών που
χρησιμοποιούνται για το χειρισμό (εισαγωγή, ενημέρωση και διαγραφή) των
μεταδεδομένων και του ψηφιακού περιεχομένου
6. Διεπαφές χρηστών: που παρέχονται στους τελικούς χρήστες για πρόσβαση
στο σύστημα, τις συλλογές του και τα ψηφιακά αντικείμενα
7. Έλεγχος πρόσβασης: υποστήριξη χρηστών και ομάδων, ταυτοποίηση και
μέθοδοι εξουσιοδότησης. Επίπεδα περιορισμών για πρόσβαση και
ενημέρωση (ΙΚ, συλλογής, ψηφιακού αντικειμένου και περιεχομένου)
8. Υποστήριξη πολυγλωσσικότητας: σε επίπεδο διεπαφών και τα πεδία (στοιχεία
μοντέλου) μεταδεδομένων. Η κωδικοποίηση χαρακτήρων έχει μεγάλη
σπουδαιότητα, προκειμένου τα συστήματα να είναι πλήρως πολυγλωσσικά
9. Χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας: πρότυπα που υποστηρίζουν τα
συστήματα για εξασφάλιση διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα. Η
εξαγωγή των ψηφιακών αντικειμένων σε μορφότυπους ανοικτών προτύπων
είναι εξίσου σημαντική
10. Επίπεδο προσαρμογής: ως προς τις συλλογές, το μορφότυπο ψηφιακών
αντικειμένων και των υπηρεσιών που παρέχονται. Η ποιότητα και οι μέθοδοι
που δίνονται από τις ΔΠΕ (APIs) του συστήματος
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Η υπηρεσία αναβάθμισης του υπάρχοντος ΙΚ περιλαμβάνει και τη μετάπτωση της
ψηφιακής συλλογής του e-Thesis (http://nefeli.lib.teicrete.gr ) στο νέο ΙΚ, την
εκσφαλμάτωση και συμπλήρωση των μεταδεδομένων του υλικού που θα
μεταφερθεί, την ενημέρωσή του με συνοδευτικό υλικό, τη δημιουργία των σχετικών
με αυτό συλλογών αναφορικά με τις τιμές σε διάφορα στοιχεία του μοντέλου
μεταδεδομένων και την παρουσίαση του περιεχομένου του με διαφορετικές όψεις
(λχ θεματικά, βάσει τμήματος και χρονολογίας, βάσει κατηγοριών τεκμηρίων κλπ).
Τα ψηφιακά τεκμήρια του υπάρχοντος ΙΚ που εν γένει αφορούν σε πλήρη κείμενα
ζητείται να συσχετιστούν με ψηφιακό υλικό που έχει κατατεθεί ως συνοδευτικό της
εργασίας η οποία περιγράφεται και το υλικό αυτό θα διατίθεται ελεύθερα ή
ελεγχόμενα με βάση τη δήλωση διάθεσης περιεχομένου των δημιουργών. Για την
υλοποίηση της συμπλήρωσης με συνοδευτικό υλικό θα παραδοθεί από την ΑΑ
σχετική λίστα συσχέτισης ψηφιακών τεκμηρίων και των περιγραφών τους μαζί με το
υλικό που παραδόθηκε σε κατάλληλο μορφότυπο (σχετικό με το είδος της εργασίας
που εκπονήθηκε).
Από το νέο ΙΚ θα πρέπει να επιτρέπεται η ανάκτηση υλικού από άλλες πηγές (π.χ.
ΕΚΤ), ενώ θα ελέγχονται οι προδιαγραφές ποιότητας που έχουν ορισθεί από την ΑΑ
για τα τεκμήρια που θα καταχωρούνται στο εξής με στόχο τον εμπλουτισμό του ΙΚ με
ποιοτικό υλικό σε βέλτιστη κατά το δυνατό μορφή.
Βασική λειτουργικότητα της νέας υπηρεσίας αποτελεί η υλοποίηση των ροών
εργασίας αυτο- και ετερο- αρχειοθέτησης των ψηφιακών τεκμηρίων, οι οποίες έχουν
οριστεί από την ΑΑ στο πλαίσιο του υποέργου 1 της πράξης 304211 και θα
περιγραφούν αναλυτικά στις σχετικές προδιαγραφές λειτουργικών ενοτήτων.
Σημαντικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας αρχειοθέτησης είναι η διασύνδεση του
συστήματος με θησαυρούς όρων για τη συμπλήρωση ορισμένων πεδίων
μεταδεδομένων. Επιπλέον η διαδικασία θα πρέπει να υλοποιεί το στάδιο παροχής
δικαιωμάτων διάθεσης του τεκμηρίου (με δυνατότητα επιλογής άδειας Creative
Commons).
Η υπηρεσία θα διατίθεται στους χρήστες με όρους ανοιχτής πρόσβασης, και η
ελεγχόμενη πρόσβαση θα γίνεται μέσω διασύνδεσης με κεντρική υπηρεσία
ταυτοποίησης. Κατά την ελεγχόμενη πρόσβαση θα δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης
σε κλειστές συλλογές και συνοδευτικό υλικό καθώς και λειτουργικότητες
εξατομίκευσης, προηγμένης αναζήτησης, συστάσεων και συνεργατικότητας κατά την
αρχειοθέτηση.
Για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας θα πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλες ΔΠΕ
(APIs) για τη διασύνδεση με: συσσωρευτές περιεχομένου (content aggregators),
μηχανές αναζήτησης και με την εγκατάσταση του ΠΣ CRIS (http://crisproject.lis.upatras.gr ) στο ΤΕΙ Κρήτης.
Οι διεπαφές χρήσης του αναβαθμισμένου ΙΚ και κυρίως οι ιστοσελίδων μέσω των
οποίων θα δίνεται η υπηρεσία στους χρήστες, θα πρέπει να ακολουθούν βασικά
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διεθνή πρότυπα ή οδηγίες/συστάσεις προσβασιμότητας που περιλαμβάνουν χωρίς
να περιορίζονται σε αυτά, τα ακόλουθα:
 W3C Web Content Accessibility Guidelines 1.0/2.0 με χρήση των
προτεινόμενων λιστών ελέγχου (checklists)
 Ενότητα 508 του νόμου περί αποκατάστασης και WAI-ARIA 1.0 για την
πρόσβαση δυναμικού περιεχόμενου σελίδων από άτομα με αναπηρίες
Επιπλέον οι διεπαφές των τυπικών χρηστών θα διατίθενται σε ελληνική και αγγλική
γλώσσα, ενώ των διαχειριστών στην ελληνική.

β) Συλλογή Διοικητικών Εγγράφων
Επιπλέον στο τμήμα αυτό ζητείται υπηρεσία σχετική με τον εμπλουτισμό της
υφιστάμενης συλλογής διοικητικών εγγράφων από τα πρακτικά συνεδριάσεων του
Συμβουλίου και της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ με πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης,
και την υλοποίηση λειτουργιών αναζήτησης σχετικών με την τεκμηρίωση. Η συλλογή
συνίσταται από ψηφιοποιημένα έγγραφα καταχωρημένα σε σύστημα διαχείρισης
εγγράφων βασισμένο σε εμπορικό λογισμικό με βασική (ή πολύ ελλιπή) τεκμηρίωση,
άλλα φτιαγμένα εξ’ αρχής σε ηλεκτρονική μορφή και αποθηκευμένα χωρίς καθόλου
τεκμηρίωση σε σταθμούς εργασίας αρμόδιων εργαζομένων καθώς και έντυπα τα
οποία χρήζουν ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης.
Η υφιστάμενη συλλογή ψηφιοποιημένων εγγράφων περιλαμβάνει πάνω από 25.000
καταχωρημένα έγγραφα. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 15000 από αυτά θα
εμπλουτιστούν με πρόσθετα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης καθώς χαρακτηρίζονται ως
τα πλέον σημαντικά. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν και για την ανάπτυξη θησαυρών
όρων που θα χρησιμοποιηθούν τόσο κατά τη διαδικασία της συμπληρωματικής
τεκμηρίωσης, όσο και στις διαδικασίες αναζήτησης με ευφυέστερες τεχνικές
(σχετικούς, ευρύτερους και στενότερους όρους κ.ά.).
Ο θησαυρός αποτελεί μία δομημένη βάση γνώσης, που χρησιμοποιείται ως
ελεγχόμενο λεξιλόγιο για τις διαδικασίες διαχείρισης εγγράφων. Οι τεχνικές
αναζήτησης που βασίζονται σε απλές αναζητήσεις συμβολοσειρών είναι
υπολογιστικά ταχύτατες, ταυτόχρονα όμως και ανεπαρκείς, δεδομένου ότι δεν
μπορούν να χειριστούν ιδιότητες της φυσικής γλώσσας όπως:
 την ύπαρξη διαφορετικών λέξεων ή λεκτικών σχηματισμών με την ίδια
σημασία (π.χ. δουλεία / σκλαβιά, ομόλογο / ομολογία)
 την ύπαρξη ίδιων λέξεων ή λεκτικών σχηματισμών με διαφορετική σημασία
(π.χ. στρατιωτικός (ουσιαστικό) / στρατιωτικός (επίθετο) εξοπλισμός, όργανο
(μουσικό) / όργανο (της τάξης))
 διαφορετική σημασία μιας λέξης ανάλογα με τα συμφραζόμενα (καλλιέργεια,
στην γεωργία και τον πολιτισμό)
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Η χρήση θησαυρών καθιστά τη δεικτοδότηση και την αναζήτηση πιο
αποτελεσματικές, δεδομένου ότι η προσθήκη εννοιολογικής πληροφορίας αυξάνει
την ευφυΐα του συστήματος. Επιπλέον, με βάση τη δομή του θησαυρού, ένα
σύστημα διαχείρισης εγγράφων είναι σε θέση να διευρύνει ή αντίθετα να περιορίσει
την ερώτηση του χρήστη στο σύστημα και να εντοπίσει τα σχετικά έγγραφα με
μεγαλύτερη ακρίβεια.
Η υλοποίηση των θησαυρών όρων για τη συμπληρωματική τεκμηρίωση της συλλογής
των διοικητικών εγγράφων στην οποία προαναφερθήκαμε, δεν είναι δυνατόν να
γίνει αποκλειστικά με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Θα πρέπει να συνταχθούν
χειροκίνητα θησαυροί με βάση το περιεχόμενο των 15000 εγγράφων αναφοράς σε
συνεργασία με την ΑΑ και στη συνέχεια να βελτιστοποιηθούν ενδεχομένως με
περισσότερο αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
Ανάλογα η χρήση τους για τον εμπλουτισμό των εγγράφων της συλλογής θα πρέπει
να γίνει συνδυαστικά: με αυτοματοποιημένη τεκμηρίωση για κάποια πεδία και
χειροκίνητη για άλλα.
Πλέον της δημιουργίας θησαυρών όρων 2000 περίπου έγγραφα θα ψηφιοποιηθούν
και θα αρχειοθετηθούν, μαζί με άλλα 3000 περίπου που είναι ήδη σε ηλεκτρονική
μορφή, στη συλλογή με περιγραφές βασισμένες στο μοντέλο μεταδεδομένων που θα
αναπτυχθεί και με χρήση όρων από τους θησαυρούς.
Τέλος η συλλογή που πρόκειται να δημιουργηθεί, καθώς και η διαδικασία που θα
ακολουθείται εφεξής για τη διαχείριση, διατήρηση και εντοπισμό των εγγράφων της
συλλογής, θα μπορεί να υλοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:




χρήση της υπηρεσίας αναβαθμισμένου ΙΚ όπου θα δημιουργηθεί ξεχωριστή
συλλογή, ελεγχόμενης πρόσβασης για αυτά τα έγγραφα
χρήση ξεχωριστού συστήματος διαχείρισης εγγράφων ΕΛ/ΛΑΚ για την
ανάπτυξη και διαχείριση της συλλογής
χρήση εμπορικού λογισμικού που θα διατεθεί χωρίς επιπλέον κόστη στην ΑΑ
για την ανάπτυξη και διαχείριση της συλλογής. Στην περίπτωση αυτή ανήκει
και η επέκταση – βελτίωση του συστήματος που συνιστά την παρούσα
κατάσταση της υπηρεσίας.
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Α2.1.2 Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο
Πληροφοριακό Υλικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων
με αυτό»
α) Προσωποποιημένη Παρουσίαση Βιβλιοθήκης
Η εκτέλεση του τμήματος Βα του έργου περιστρέφεται γύρω από την υλοποίηση δύο
βασικών υπηρεσιών: της παρουσίασης της βιβλιοθήκης μέσω συστήματος
διαχείρισης περιεχομένου με δυνατότητα προσωποποίησης και της ανάπτυξης
υπηρεσίας βιβλιογραφικής αναζήτησης στις πηγές της μέσω του ίδιου πλαισίου
αναζήτησης (one stop shop). Προστιθέμενη αξία προσδίδουν τα ακόλουθα:
 η ανάπτυξη θεματικών πυλών ελεγχόμενης πρόσβασης,
 η κατασκευή σημείου πρόσβασης σε βίντεο για επιλεγμένα μαθήματα (4
πλήρη και 8 εισαγωγικές διαλέξεις) με δυνατότητα αναζήτησης τους με
διάφορα κριτήρια (κατάλληλα μεταδεδομένα),
 η ενσωμάτωση υπηρεσίας σύνδεσης μαθημάτων με πληροφοριακό υλικό που
διαχειρίζεται η βιβλιοθήκη,
 η δημιουργία σημείου πρόσβασης στο αναβαθμισμένο ΙΚ,
 ο ορισμός κατηγοριών χρηστών και διαδικασιών διαχείρισης – εμπλουτισμού
του συστήματος,
 η προσωποποίηση με βάση τις κατηγορίες των χρηστών,
 η σχεδίαση με βάση πρότυπα ή οδηγίες/συστάσεις προσβασιμότητας που
περιλαμβάνουν χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, τα ακόλουθα:
o W3C Web Content Accessibility Guidelines 1.0/2.0 με χρήση των
προτεινόμενων λιστών ελέγχου (checklists),
o Ενότητα 508 του νόμου περί αποκατάστασης και WAI-ARIA 1.0 για την
πρόσβαση δυναμικού περιεχόμενου σελίδων από άτομα με
αναπηρίες.
Η υλοποίηση θα βασιστεί σε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content
Management System -CMS) ανοιχτού λογισμικού (Open Source). Το σύστημα
διαχείρισης περιεχομένου που θα χρησιμοποιηθεί ή τμήματα που συμπληρώνουν τη
λειτουργικότητά του θα πρέπει να είναι βασισμένα σε γλώσσα προγραμματισμού
PHP ή Java και βάση δεδομένων MySQL ή PostgreSQL.
Προκειμένου για την παρουσίαση του περιεχομένου τα χαρακτηριστικά της, χωρίς να
περιορίζονται στα παρακάτω, θα είναι:
 εξασφάλιση ενιαίου φιλικού και εύχρηστου περιβάλλοντος πρόσβασης στις
προσφερόμενες υπηρεσίες και εφαρμογές σε όλους τους ενδιαφερόμενους
χρήστες, ανάλογα με το επίπεδο εξουσιοδότησης εκάστου,
 εξασφάλιση διαδραστικής επικοινωνίας με υιοθέτηση των κανόνων
κοινωνικής δικτύωσης, όπως προσδιορίζονται από το πρωτόκολλο Web 2.0
και προδιαγράφονται στο πρωτόκολλο Web 3.0,
 εύκολη περιήγηση εντός των εφαρμογών της Πύλης χωρίς επανειλημμένη
πιστοποίηση του χρήστη (single sign on),
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εύκολος εμπλουτισμός του περιεχομένου των επί μέρους εφαρμογών με
αξιοποίηση των κατάλληλων λογισμικών και με σεβασμό των κατά περίπτωση
διεθνών προτύπων. Βασικός άξονας επιλογών θα είναι η διαλειτουργικότητα
όχι μόνο στο επίπεδο των εφαρμογών του ιδρύματος αλλά και σε σχέση με
επιλογές που έχουν γίνει σε εθνικό επίπεδο,
η δημιουργία υπηρεσιών ανταλλαγής απόψεων (κοινωνική δικτύωση) του
τύπου forum, κλπ,
εξασφάλιση προσβασιμότητας σε όλα ανεξαιρέτως τα άτομα, ανεξαρτήτως
των δεξιοτήτων τους,
διεθνοποίηση με χρήση πολυγλωσσικότητας και παρουσίασης τουλάχιστον
στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και ισπανική γλώσσα (μεταπτυχιακά,
φοιτητές Erasmus).

Ως συνιστώσα της υπηρεσίας παρουσίασης θα αναπτυχθούν Θεματικές Πύλες
Πληροφόρησης, όπου θα συγκεντρωθούν και θα τεκμηριωθούν κατάλληλα πηγές
πληροφόρησης που αφορούν συγκεκριμένες επιστημονικές κατευθύνσεις. Κατ’
αυτόν τον τρόπο ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί ταχύτατα να προσανατολίσει την
έρευνά του στις συγκεκριμένες πηγές. Η τεκμηρίωση θα πρέπει να γίνει με χρήση
κατάλληλου μοντέλου μεταδεδομένων.
Η πρόσβαση από ένα σημείο στις πηγές της βιβλιοθήκης αναφέρεται σε μια
διαδικασία αναζήτησης για όλες τις υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριακών πηγών
της βιβλιοθήκης (ΟΠΣΒ, ΙΚ, Κατάλογος περιοδικών ΣΕΑΒ και τοπικός, ΒΔ ΣΕΑΒ και της
βιβλιοθήκης κ.ά.) καθώς και επιλεγμένων πηγών στο διαδίκτυο.
Η πιστοποιημένη χρήση της υπηρεσίας θα υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον:
 κριτικές & αξιολογήσεις,
 προσθήκη ετικετών από τους χρήστες,
 δημιουργία προσωπικών καταλόγων από τους χρήστες και δυνατότητες
διαμοιρασμού και δημοσίευσης των καταλόγων αυτών,
 συνεργασία και δυνατότητες διαμοιρασμού πληροφοριών με τα
δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter etc.).

β) Διασύνδεση Μαθημάτων με Πληροφοριακό Υλικό
Στο πλαίσιο του εκτέλεσης του τμήματος Ββ του έργου, θα υλοποιηθεί εφαρμογή σε
περιβάλλον παγκόσμιου ιστού η οποία θα αναλάβει να καθοδηγεί τους φοιτητές
στην κατάλληλη βιβλιογραφία και άλλες πηγές πληροφόρησης που σχετίζονται με τα
μαθήματα που παρακολουθούν (επέκταση της υπηρεσίας αναζήτησης υλικού από
τον κατάλογο με συμπλήρωση κωδικού μαθήματος στο πεδίο 921 των
βιβλιογραφικών εγγραφών).
Η διασύνδεση θα γίνει με ειδική ανάλυση των προσφερομένων μαθημάτων που
δίνονται από τα τμήματα του Ιδρύματος, θα εξαχθούν οι θεματικές κατηγορίες στις
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οποίες εντάσσονται καθώς και άλλα βοηθητικά βιβλιογραφικά μεταδεδομένα και με
βάση αυτά θα δημιουργηθούν κατάλληλες παραπομπές σε ψηφιακό υλικό και
τεκμήρια στον κατάλογο της βιβλιοθήκης, από τις οποίες θα μπορεί ο
ενδιαφερόμενος να μελετήσει για τις σπουδές του.
Για την ανάπτυξη της υπηρεσίας θα πρέπει να :
 δημιουργηθεί η εφαρμογή σε περιβάλλον ιστού (με χρήση εργαλείων ΕΛΛΑΚ) η οποίος θα υλοποιεί τουλάχιστον τα ακόλουθα:
o την αναζήτηση και προβολή των πληροφοριών που σχετίζονται με τα
προσφερόμενα μαθήματα
o κατάλληλο περιβάλλον διαχείρισης το οποίο να επιτρέπει την
καταχώρηση των πληροφοριών (για τμήματα, μαθήματα ή θεματικές
ενότητες) από το προσωπικό της βιβλιοθήκης του ιδρύματος, ή
απευθείας τους εκπαιδευτικούς μέσω λογαριασμών πρόσβασης με
ανάλογα δικαιώματα
o φόρμα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς για την ενημέρωση
σχετικά με τα στοιχεία ενός προσφερόμενου μαθήματος
 γίνει συγκέντρωση των προσφερόμενων μαθημάτων στο ΤΕΙ Κρήτης βάσει
των οδηγών σπουδών των τμημάτων, ανάλυσή τους και καταχώρηση των
δεδομένων στο σύστημα,
 δοθεί πρόσβαση στην υπηρεσία μέσα από την πύλη προσωποποιημένης
παρουσίασης της βιβλιοθήκης.
Στις προδιαγραφές των λειτουργικών ενοτήτων της υπηρεσίας θα περιγραφούν οι
πληροφοριακές πηγές απ’ όπου θα αντλείται το υλικό μελέτης για τα προσφερόμενα
μαθήματα.

Α2.1.3 Τμήμα Γ: «Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με
Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων»
Η υλοποίηση του Τμήματος Γ του Έργου περιστρέφεται γύρω από τρεις άξονες, οι
οποίοι αφορούν στην προαγωγή της ηλεκτρονικής μάθησης:
α) Τη δημιουργία μοντέλου εκπαιδευτικών μεταδεδομένων βασισμένου στα
ευρέως διαδεδομένα πρότυπα ή σε ερευνητικές προσπάθειες που μπορεί να
εφαρμόζονται καλύτερα στα μαθησιακά αντικείμενα που δημιουργούνται και
μπορεί να χρησιμοποιηθούν και αναχρησιμοποιηθούν από τα μέλη της
κοινότητας του Ιδρύματος.
β) Την εφαρμογή του μοντέλου αυτού σε μαθησιακά αντικείμενα, που θα
παράσχει η ΑΑ μετά από συνεννόηση με τον Ανάδοχο, με σκοπό τη
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δημιουργία δύο (2) εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ενός (1) ηλεκτρονικού
μαθήματος και ενός (1) προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ή
κατάρτισης σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, ή γενικότερα διαχείρισης
(μαθησιακών) πόρων η οποία θα επιλεγεί και προταθεί από τον Ανάδοχο. Τα
παραδείγματα χρήσης του μοντέλου θα πρέπει να καταδεικνύουν τις
ιδιαιτερότητές του και τα πλεονεκτήματά του έναντι των ευρέως
διαδεδομένων προτύπων που χρησιμοποιούνται ως τώρα, ενώ το μαθησιακό
περιεχόμενο που θα παρασχεθεί από την ΑΑ θα διατίθεται απ’ ευθείας από
τα συστήματα όπου διατηρείται και όχι μέσω αποθετηρίου σχεδιασμένου
αποκλειστικά για μαθησιακό περιεχόμενο.
γ) Τη μελέτη των διαθέσιμων εργαλείων για χρήση του μοντέλου σε όλα τα
στάδια του κύκλου ζωής (από τη δημιουργία μέχρι την αναχρησιμοποίηση)
και για όλους τους βαθμούς συσσώρευσης εκπαιδευτικού περιεχομένου (από
απλά μαθησιακά αντικείμενα μέχρι προγράμματα εκπαίδευσης) και την
επιλογή του καταλληλότερου από αυτά για χρήση στα μαθησιακά
αντικείμενα που έχουν παραχθεί και συνεχίζουν να παράγονται στο Ίδρυμα
και τα οποία μπορεί να διατίθενται ελεύθερα ή υπό όρους.
Προκειμένου να σχηματίσει ο υποψήφιος Ανάδοχος μια καλή εικόνα του στόχου
στον οποίο θα οδηγήσει το αποτέλεσμα της υλοποίησης του Τμήματος αυτού,
αναφέρουμε μια σειρά από διεθνείς πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί από
μεγάλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς όπως η πρωτοβουλία OpenCourseWare
(OCW) του Massachusetts Institute of Technology, η πρωτοβουλία iTunes του
Πανεπιστημίου του Stanford και η πρωτοβουλία Connexions του Πανεπιστημίου του
Rice, ενώ αντίστοιχες πρωτοβουλίες πραγματοποιούνται από κοινότητες χρηστών ή
κοινοπραξίες όπως η πρωτοβουλία του MERLOT και του OER Commons. Βεβαίως
όλες οι προαναφερθείσες πρωτοβουλίες αναφέρονται σε ανοιχτό μαθησιακό
περιεχόμενο, όμως ακόμα και στις περιπτώσεις περιεχομένου ελεγχόμενης
πρόσβασης το αποτέλεσμα πρέπει να είναι ανάλογο.
Μεγάλης σημασίας για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η υπόθεση ότι το
μαθησιακό περιεχόμενο παρουσιάζει διάφορα επίπεδα συσσώρευσης καθένα από
τα οποία έχει ιδιαιτερότητες που συχνά δε λαμβάνονται υπ’ όψιν στις διαδικασίες
που ακολουθούνται και τα εργαλεία που απαιτούνται για το χειρισμό του. Είναι
επιθυμητό ο Ανάδοχος να χειριστεί τις ιδιαιτερότητες αυτές και σε επίπεδο μοντέλου
μεταδεδομένων. Το μαθησιακό περιεχόμενο μπορεί εντούτοις να διακριθεί σε:
 μαθησιακά αντικείμενα, δηλαδή κάθε ψηφιακή πηγή4 περιεχομένου η οποία
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη μάθηση και που
συχνά μαζί με τα μεταδεδομένα τους οργανώνονται, κατηγοριοποιούνται,
4

Ως τέτοιες για την περίπτωσή μας θεωρούμε και τις περιγραφές μη ψηφιακών πηγών (πχ
βιβλιογραφικά δεδομένα ενός έντυπου τεκμηρίου)
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αποθηκεύονται και διατίθενται μέσω αποθετηρίων ειδικού σκοπού (LORs –
Learning Objects Repositories),
 εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η ενέργεια που έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί
από έναν ή πολλούς εκπαιδευόμενους εντός ενός κατάλληλα σχεδιασμένου
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (το οποίο περιλαμβάνει: εργαλεία,
εκπαιδευτικό περιεχόμενο, υπηρεσίες) με ή χωρίς την υποστήριξη
εκπαιδευτών, προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι
και αποτελέσματα,
 ηλεκτρονικά μαθήματα, η σύνθεση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που
ακολουθούν μια συγκεκριμένη παιδαγωγική στρατηγική, και
 προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και / ή κατάρτισης, η σύνθεση
ηλεκτρονικών μαθημάτων που ακολουθούν μια συγκεκριμένη παιδαγωγική
στρατηγική και πραγματοποιούνται με την υποστήριξη ηλεκτρονικών τάξεων.
Επιπλέον οι βασικοί ρόλοι που σχετίζονται με το μαθησιακό περιεχόμενο είναι οι
ακόλουθοι:
 δημιουργοί εκπαιδευτικού περιεχομένου,
 ειδικοί εκπαιδευτικού σχεδιασμού,
 πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης,
 εκπαιδευτικοί, και
 εκπαιδευόμενοι.
Οι ρόλοι αυτοί εμπλέκονται στη διαδικασία ηλεκτρονικής μάθησης σύμφωνα με το
ακόλουθο σχήμα:
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Αν και ο βασικός στόχος της προσπάθειάς μας είναι σχετικός με το χαμηλότερο
στοιχείο στην ιεραρχία όπως εμφανίζεται στο παραπάνω σχήμα, ο Ανάδοχος είναι
επιθυμητό να ασχοληθεί με το περιεχόμενο, τους ρόλους και ενδεχόμενη επέκταση
του μοντέλου και για τα υπόλοιπα στοιχεία. Για την περίπτωση των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων με χρήση μαθησιακών αντικειμένων (νέων ή
επαναχρησιμοποιημένων) μπορεί ο Ανάδοχος να λάβει υπ’ όψιν του το ακόλουθο
σχήμα:

Για τα δυο επόμενα επίπεδα στην ιεραρχία ο Ανάδοχος μπορεί να ορίσει διαδικασίες
δημιουργίας, λαμβάνοντας ωστόσο υπ’ όψιν τους ρόλους που σχετίζονται με το
μαθησιακό περιεχόμενο όπως παρουσιάζονται προηγουμένως. Μια προτεινόμενη
μέθοδος κάνει χρήση των προφίλ εφαρμογών (application profiles), τα οποία
διευκολύνουν την προσαρμογή των προτύπων (standards) εκπαιδευτικών
μεταδεδομένων στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε υψηλού στην ιεραρχία μαθησιακού
περιεχομένου, που μπορεί να θεωρηθεί ως εκπαιδευτική εφαρμογή. Οι σχεδιαστές
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του μαθησιακού περιεχομένου αξιοποιούν τα προφίλ, συνδυάζοντάς τα με
κατάλληλο τρόπο, καθώς αφορούν σε συναθροίσεις (aggregations) από στοιχεία
μεταδεδομένων επιλεγμένα από ένα ή περισσότερα διαφορετικά πρότυπα
μεταδεδομένων.
Τέλος η σουίτα εργαλείων που θα πρέπει να αξιολογηθούν από τον Ανάδοχο
προκειμένου να προταθούν στην ΑΑ τα καταλληλότερα για τη χρήση του μοντέλου
μεταδεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής του μαθησιακού περιεχομένου κάθε βαθμού
συσσώρευσης πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:








εργαλείο συγγραφής μεταδεδομένων (metadata authoring tool) με χρήση οδηγών
συγγραφής βήμα προς βήμα ή φορμών συγγραφής μεταδεδομένων, δυνατότητα
αναζήτησης περιγραφών μαθησιακού περιεχομένου από άλλους, τροποποίηση
μεταδεδομένων, μαζική εισαγωγή και εξαγωγή εγγραφών σε μορφότυπο XML,
εργαλείο συγγραφής μεταδεδομένων προφίλ εφαρμογών (metadata application
profiling tool) με χρήση οδηγών συγγραφής βήμα προς βήμα συμβατών με
αποδεκτές βασικές αρχές (πχ IMS ή CEN/ISSS) και δυνατότητα εξαγωγής του προφίλ
ως XML Schema το οποίο στη συνέχεια θα μπορεί να εισαχθεί στο εργαλείο
συγγραφής μεταδεδομένων όταν χρειαστεί να γίνει τροποποίησή τους,
εργαλείο προσθήκης ετικετών αξιολόγησης (social tagging tool) του περιεχομένου
από χρήστες με λειτουργικότητα καθοδηγούμενης αξιολόγησης και
αυτοματοποιημένων προτάσεων αξιολόγησης,
εργαλείο σχεδίασης διαδικασιών μάθησης (learning design tool) για τον καθορισμό
παιδαγωγικών στόχων και τη σχεδίαση μαθημάτων με διασύνδεση μαθησιακών
δραστηριοτήτων, το χαρακτηρισμό των τελευταίων και τον εμπλουτισμό τους με
μαθησιακά αντικείμενα.

Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη

Α2.2.1 Τμήμα Α: «Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με
Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου»
α) Ιδρυματικό Καταθετήριο
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης συνειδητοποίησε από νωρίς την ανάγκη για τη
δημιουργία ενός συστήματος που θα φιλοξενεί, θα προβάλλει και θα εξασφαλίζει
εύκολη και ανοιχτή πρόσβαση στη γκρίζα βιβλιογραφία των μελών της ακαδημαϊκής
κοινότητας και σε οτιδήποτε αποτελεί πνευματική παραγωγή του Ιδρύματος. Έτσι
χρησιμοποίησε αρχικά το «διαπανεπιστημιακό σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης για
την ηλεκτρονική τεκμηρίωση της σύγχρονης ελληνικής γκρίζας βιβλιογραφίας
ΑΡΤΕΜΙΣ» (http://artemis.cslab.ntua.gr/description.html ) που υλοποιήθηκε στο
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πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι, αλλά τα συχνά προβλήματα πρόσβασης σε συνδυασμό με την
ξεπερασμένη τεχνολογία και μεθοδολογία χρήσης του, οδήγησαν γρήγορα στην
υλοποίηση ΙΚ με χρήση ανοιχτού λογισμικού (keystone) για αποτελεσματικότερη
διαχείριση των ψηφιακών συλλογών και εύκολη περιήγηση και πρόσβαση στο υλικό
που φιλοξενεί. Η μοναδική συλλογή που έχει δημιουργηθεί στο ΙΚ και εμπλουτίζεται
συνεχώς, είναι αυτή των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών του ΤΕΙ, γεγονός που
περιγράφεται και από το όνομά του, e-Thesis (http://nefeli.lib.teicrete.gr ), ενώ η
ευχρηστία και η εύκολη πρόσβασή του αποδεικνύεται από τη μεγάλη
επισκεψιμότητά του.
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, έχουν ήδη διαπιστωθεί κρίσιμες
τεχνολογικές και μεθοδολογικές αδυναμίες και στο υπάρχον ΙΚ. Επιπλέον η χρήση
του μόνο για την καταχώρηση πτυχιακών εργασιών δείχνει την «απουσία»
σημαντικού μέρους της κοινότητας του ιδρύματος, που είτε αγνοεί, η δεν
εμπιστεύεται, ή ακόμη δυσκολεύεται να ακολουθήσει τις διαδικασίες που έχουν
οριστεί προκειμένου για την κατάθεση σε αυτό ψηφιακών τεκμηρίων από το σύνολο
της πνευματικής παραγωγής του ιδρύματος, προκειμένου να τύχουν σωστής
διαχείρισης, μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών τεκμηρίωσης, ευρετηρίασης και
αποθήκευσης που θα εγγυώνται τη μακροπρόθεσμη διατήρησή τους.
Η αναβάθμιση του ΙΚ του ΤΕΙ Κρήτης, που προτείνεται στο πλαίσιο του τμήματος Α
του έργου, θα συνεισφέρει ουσιαστικά στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης μεταξύ
των μελών της κοινότητας του ιδρύματος που παράγουν πνευματικό έργο και των
επιστημόνων της πληροφόρησης που διαχειρίζονται αυτό το έργο, ώστε να
δημιουργηθεί μια νέα μορφή διαδικασίας της δημοσίευσης, η οποία επιτάσσει νέες
ανοιχτές αξίες και λειτουργεί ως ρυθμιστικός παράγοντας στο μέχρι στιγμής
μονοπωλιακό καθεστώς που επέβαλλαν οι εκδότες (ανοιχτή πρόσβαση). Στο νέο
αυτό τρόπο δημοσίευσης, όπου το οικονομικό κίνητρο απουσιάζει, οι «απουσίες»
από το ΙΚ θα συνεπάγονται απουσία από την παγκόσμια πνευματική παραγωγή και
από την επιστημονική συνεισφορά του ιδρύματος στο ευρύ κοινωνικό σύνολο. Είναι
σημαντικό να σκεφτόμαστε ότι, ανοικτή πρόσβαση, δε σημαίνει μόνο «παρουσία»
στον επιστημονικό χώρο, καθώς οποιοσδήποτε, οργανισμός, επιχείρηση, ή πολίτης
μπορεί άμεσα να αποκομίσει ουσιαστικά οφέλη από οργανωμένη γνώση στην οποία
παλιότερα η πρόσβαση ήταν από εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη.
Η εργασία των μελών της κοινότητας του ιδρύματος λοιπόν θα επικεντρωθεί στην
παραγωγή νέας γνώσης και όχι στις διαδικασίες επεξεργασίας, τεκμηρίωσης και
διατήρησής της. Αυτό θα είναι αποκλειστικό έργο του ΙΚ, που με την αναβάθμισή
του, θα διαθέτει πιστοποιημένη ποιότητα τεχνολογιών και μεθόδων – διαδικασιών
για να μπορεί να υποστηρίξει τις αλλαγές που συντελούνται στην επιστημονική
επικοινωνία εκμεταλλευόμενο τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που
προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα και ακολουθώντας ένα κοινό θεσμικό πλαίσιο που θα
εγγυάται την ορθή τήρηση και μακροπρόθεσμη πρόσβαση όχι μόνο στο
επιστημονικό περιεχόμενο, αλλά και σε άλλου είδους ψηφιακό υλικό που αφορά την
πνευματική παραγωγή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στο σύνολό της (συνάφεια με
σχετικό υποέργο της Οριζόντιας Δράσης).
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Πέρα από την προαναφερθείσα συνεισφορά στην υιοθέτηση του νέου
παραδείγματος για την επιστημονική επικοινωνία από τα μέλη της κοινότητας του
ιδρύματος και τα άμεσα οφέλη που θα φέρει στην κοινωνία, η αναβάθμιση του ΙΚ θα
έχει ως άμεσο αποτέλεσμα αυτό που δηλώνει ο τίτλος του, προκειμένου να μπορέσει
να συμπεριλάβει όλη την πνευματική παραγωγή του ιδρύματος, επιστημονική,
ακαδημαϊκή, πολιτιστική, ιστορική και διοικητική, καθώς και λοιπές πληροφορίες
που σχετίζονται άμεσα με το ίδρυμα. Θα γίνει έτσι ένα χρήσιμο εργαλείο που
απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινότητα του ΤΕΙ Κρήτης (καθηγητές, φοιτητές,
διοικητικό προσωπικό) έχοντας ως απώτερο σκοπό την παροχή εξελιγμένων
υπηρεσιών πληροφόρησης, έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού σε κάθε χρήστη.
Τα χαρακτηριστικά του αναβαθμισμένου ΙΚ, που παρουσιάζονται αναλυτικά στην
ενότητα «Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές», σχετίζονται με:
 τις υπηρεσίες που προσφέρονται,
 τις πολιτικές που κρίνεται απαραίτητο να υποστηρίζονται,
 τις υπηρεσίες υποστήριξης προς τους συγγραφείς,
 τη διαχείριση θεμάτων παραχώρησης του υλικού – πνευματικών
δικαιωμάτων,
 τα θέματα ασφαλείας του συστήματος,
 την ευρετηρίαση και τα μεταδεδομένα,
 τα στατιστικά στοιχεία χρήσης,
 τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των τεκμηρίων,
 το πλαίσιο διαλειτουργικότητας που πρέπει να διασφαλιστεί.
β) Συλλογή Διοικητικών Εγγράφων
Η υλοποίηση της συλλογής θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα αναζήτησης διοικητικών
εγγράφων από επιλεγμένα πρακτικά του Συμβουλίου και της Επιτροπής Ερευνών του
ΤΕΙ Κρήτης με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα και ακρίβεια. Ενδεικτικά, θα μπορεί
ο χρήστης όταν υποβάλει ερώτηση με έναν όρο, να έχει πρόσβαση σε έγγραφα που
περιέχουν όχι μόνο αυτό τον όρο, αλλά και τέτοια που περιέχουν σχετικούς με αυτόν
όρους.
Η εξοικονόμηση προσπάθειας είναι τεράστια καθώς θα προσφέρεται από το
σύστημα τυποποιημένη διαδικασία αποδοτικής περιεκτικής αναζήτησης αντί για την
υφιστάμενη η οποία εξαρτάται από τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των
αρμόδιων υπαλλήλων. Έτσι εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στην
πληροφορία από όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Παράλληλα η ανάπτυξη των θησαυρών όρων θα έχει προστιθέμενη αξία καθώς θα
είναι διαθέσιμος για χρήση κατά τη διαδικασία αρχειοθέτησης των σχετικών
διοικητικών εγγράφων από το υλικό που την επιμελείται, προκειμένου να γίνεται η
βέλτιστη δυνατή καταχώρηση τιμών στα σχετικά πεδία μεταδεδομένων. Θα αρθούν
προβλήματα επινόησης είτε αυθαίρετης η άστοχης επιλογής όρων που
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επιβραδύνουν τη διαδικασία, καθιστούν την αναζήτηση μη αποδοτική και το
έγγραφο εξαιρετικά δύσκολο να ανευρεθεί.
Τέλος, η αλλαγή του ΠΣ στο οποίο θα τηρείται η συλλογή με τέτοιο παρόμοιας
τεχνολογικής υπόστασης και αρχών λειτουργίας με το αναβαθμισμένο ΙΚ, ή ακόμη
και η χρήση του ίδιου του ΙΚ για την ανάπτυξη, διάθεση και διατήρηση της συλλογής,
θα απαλλάξει του επιστήμονες πληροφόρησης και υπολογιστών του ιδρύματος από
την ευθύνη συντήρησης, αναβάθμισης και ελέγχου λειτουργίας ενός άλλου
συστήματος (λογισμικού τρίτων) για την παράδοση της υπηρεσίας.

Α2.2.2 Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο
Πληροφοριακό Υλικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων
με αυτό»
α) Προσωποποιημένη Παρουσίαση Βιβλιοθήκης
Με την υλοποίηση των προτεινόμενων υπηρεσιών, καθώς και των επιπλέον
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με τις οποίες έχουν συνέργεια και υλοποιούνται με
Ίδια Μέσα, η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης θα μετατραπεί σε μια κατ’ ουσίαν «Εταιρική
Πύλη Γνώσης», από την οποία οι «εταίροι», ακαδημαϊκή κοινότητα και επισκέπτες,
θα αποκομίζουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη ως προς την επιστημονική ενημέρωσή
τους, με ομοιόμορφο και καλά οργανωμένο τρόπο και μάλιστα από πηγές ελεγμένες
και τεκμηριωμένες.
Τα οφέλη επομένως για τους χρήστες των υπηρεσιών είναι προφανή. Ιδιαίτερα η
διευκόλυνσή τους από τη χρήση της υπηρεσίας ομοιόμορφης αναζήτησης
συνοδεύεται και από ουσιαστικότερα αποτελέσματα, καθώς πηγές στις οποίες
απαιτούνταν πιο διαδικαστική αναζήτηση, τώρα θα διερευνούνται με προφανή
τρόπο. Να σημειωθεί η ιδιαίτερη αξία της υπηρεσίας για επισκέπτες εκτός της
κοινότητας του ΤΕΙ στους οποίους ποτέ δεν έγινε ενημέρωση σχετική με τις
πληροφοριακές πηγές της βιβλιοθήκης.
Επιπλέον, η ίδια η βιβλιοθήκη θα μπορέσει να διαχειριστεί το ψηφιακό περιεχόμενο
στο οποίο έχει πρόσβαση αποτελεσματικότερα και ευκολότερα καθώς:
 θα γίνει σαφής διαχωρισμός του περιεχομένου από τη μορφοποίηση,
επιτρέποντας την ανακύκλωση ή αλλαγή μορφοποίησης του πρώτου με
ελάχιστη προγραμματιστική προσπάθεια,
 θα επιτραπεί η ταυτόχρονη συνεισφορά περιεχομένου από διάφορους
εξουσιοδοτημένους χρήστες,
 θα διευκολυνθεί η οργάνωση θεματικών πυλών,
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θα ολοκληρωθούν ροές RSS και εφαρμογές web 2.0 με άμεσο τρόπο.

Για τους διαχειριστές και τεχνικούς των ΠΣ που θα υλοποιούν τις υπηρεσίες είναι
σημαντικό το γεγονός της υλοποίησής της σε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου
ΕΛ/ΛΑΚ βασισμένου σε γλώσσες προγραμματισμού PHP ή Java και ΒΔ MySQL ή
PostgreSQL που επιτρέπουν την εύκολη συντήρηση και προσφέρουν ασφάλεια και
επεκτασιμότητα.
β) Διασύνδεση Μαθημάτων με Πληροφοριακό Υλικό
Η υπηρεσία θα συνεισφέρει ουσιαστικά στη χρήση του πληροφοριακού υλικού, στο
οποίο έχει πρόσβαση η βιβλιοθήκη, στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η δυνατότητα
σύνδεσης διαφορετικών γνωσιακών πηγών, προσβάσιμων μέσω της βιβλιοθήκης του
ιδρύματος και των εργαλείων που παρέχει, με μαθήματα, θα διευρύνει ουσιαστικά
την πολλαπλή βιβλιογραφία: οι εκπαιδευτικοί θα ορίζουν το σύνολο του διαθέσιμου
υλικού το οποίο σχετίζεται με τα μαθήματα που προσφέρουν και οι φοιτητές θα
έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν το υλικό αυτό με βασική χρήση της υπηρεσίας
που θα αναπτυχθεί.
Οι επιστήμονες πληροφόρησης από την άλλη θα απαλλαγούν από την απαιτητική
διαδικασία ενημέρωσης των ΠΣ όπου διατηρούνται τα τεκμήρια της βιβλιοθήκης με
μεταδεδομένα σχετικά με χρήση τους σε μαθήματα, η οποία πρέπει να
επαναλαμβάνεται σε κάθε αλλαγή συσχέτισης υλικού με μάθημα και που συχνά
απαιτεί ιδιαίτερη έρευνα επιστημονικού πεδίου και επικοινωνία με τους καθηγητές.
Επιπλέον, με έμμεσο αλλά πολύ αποτελεσματικό τρόπο θα γίνει μέσω των
εκπαιδευτικών αποτίμηση των πληροφοριακών πηγών στις οποίες έχει πρόσβαση η
βιβλιοθήκη, παρέχοντας σημαντικά στοιχεία για τη συνέχιση ή διακοπή πρόσβασης
στις διάφορες πηγές και την καλύτερη διαχείριση των συλλογών της.

Α2.2.3 Τμήμα Γ: «Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με
Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων»
Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή αυτοτελών ενοτήτων μαθησιακού
περιεχομένου (διαφορετικών επιπέδων συσσώρευσης) έγινε η αφετηρία για την
προώθηση της εξατομικευμένης μάθησης (personalized learning paths) και την
αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για την επίτευξη πολλαπλών μαθησιακών
στόχων. Όμως, πέρα από τη δημιουργία των μαθησιακών αντικειμένων και τη
διατήρησή τους, η περιγραφή τους με μεταδεδομένα κατάλληλα να περιγράψουν τη
μορφή, το περιεχόμενο και το πλαίσιο χρήσης τους, είναι η διαδικασία μέσω της
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οποίας αποκτούν ταυτότητα προκειμένου να επιτευχθεί η αναζήτηση, ανάκληση και
επαναχρησιμοποίησή τους σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης.
Το μοντέλο που ζητείται να σχεδιαστεί με τα παραδείγματα εφαρμογής του και
βεβαίως η μελέτη για τα εργαλεία με τα οποία αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί θα
έχει ως πρωταρχικό όφελος την ουσιαστική χρήση των διαθέσιμων μαθησιακών
αντικειμένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι θα ωφεληθούν, όχι μόνο τα μέλη
της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα οποία πρωτίστως σχεδιάζεται η υπηρεσία, αλλά
και όλοι όσοι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν, όσα από αυτά είναι ανοιχτής
πρόσβασης, σε διαδικασίες εξατομικευμένης μάθησης.
Επίσης το εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή των «μαθησιακών αντικειμένων» θα
δώσει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να σχεδιάσουν το μάθημά ή το
εκπαιδευτικό τους υλικό, χρησιμοποιώντας τις παιδαγωγικές τους γνώσεις και
ικανότητες, αντί να χρησιμοποιούν έτοιμο προκαθορισμένο υλικό με
προδιαγεγραμμένους στόχους και τρόπο χρήσης. Το υλικό που θα παράγεται με
αυτόν τον τρόπο θα έχει επομένως «μαθησιακή αξία» και δεν θα είναι απλό
«πληροφοριακό αντικείμενο».
Η δυνατότητα προσθήκης ετικετών αξιολόγησης θα συνεισφέρει στην ανοιχτή (όχι
κατευθυνόμενη) αποτίμηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου ενώ μελλοντικά το
μοντέλο θα μπορέσει να αξιοποιηθεί και στην υλοποίηση μαζικών ανοιχτών
διαδικτυακών μαθημάτων (Massive Open Online Courses – MOOCS) με υποστήριξη
μη καθορισμένου αριθμού συμμετεχόντων και ενδεχομένως χαρακτηριστικά
συνεργατικής μάθησης (cMOOCs – connectivism MOOCs) και συμπεριφορικής
(«εκτεταμένης») μάθησης (xMOOCs – extended MOOCs).

Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου

Α2.3.1 Τμήμα Α: «Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με
Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου»
α) Ιδρυματικό Καταθετήριο
Βασικοί στόχοι από την υλοποίηση των παραδοτέων του τμήματος Αα του έργου
είναι οι ακόλουθοι:
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Στόχος 1ος: Η παροχή πρόσβασης στην πνευματική παραγωγή (ακαδημαϊκό
περιεχόμενο) του ΤΕΙ Κρήτης που μπορεί να διατίθεται ελεύθερα (ανοιχτή) ή
με πιστοποίηση (ελεγχόμενη για περιεχόμενο που υπόκειται σε δεσμεύσεις)
Στόχος 2ος: Η αποθήκευση, μέσω αυτοαρχειοθέτησης5, περιγραφή, δήλωση
διάθεσης με όρους χρήσης και μακροχρόνια διατήρηση υλικού μη
διαθέσιμου στους τελικούς χρήστες μέσω άλλης πηγής, όπως εργασίες
πτυχιακές και μεταπτυχιακές, μη δημοσιευμένα άρθρα, αποτελέσματα
έρευνας, μελέτες, αναφορές και ενδεχομένως διοικητικά έγγραφα, και γενικά
«γκρίζα βιβλιογραφία»
Στόχος 3ος: Η συγκέντρωση σε ένα μόνο σημείο και σε ηλεκτρονική διαθέσιμη μέσω Διαδικτύου - μορφή του συνολικά παραγόμενου στο ΤΕΙ
Κρήτης ερευνητικού έργου. Θα καταστεί έτσι πιο εύκολη η πρόσβαση σε
αυτό, χωρίς να απαιτούνται περιττές μετακινήσεις από πλευράς των
ενδιαφερομένων, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν, καθώς θα διατηρούν το
ερευνητικό απόθεμα, και οι βιβλιοθήκες του Ιδρύματος
Στόχος 4ος: Η παγκόσμια προβολή του ερευνητικού και γενικότερα
ακαδημαϊκού έργου που παράγεται στο ΤΕΙ, δεδομένου του ανταγωνιστικού
ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που έχει διεθνώς αναπτυχθεί. Παράλληλα, θα
διευκολυνθεί η ποσοτικοποίηση διεθνώς θεσπισμένων μετρικών ποιότητας
και κατ' επέκταση θα διευκολυνθεί η αξιολόγηση του Ιδρύματος γενικά και
των επιμέρους δομών του ειδικότερα
Στόχος 5ος: Η ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους τελικούς
χρήστες κάθε κατηγορίας (ΕΠ, φοιτητές, εργαζόμενους – ειδικά επιστήμονες
πληροφόρησης και υπολογιστών, εξωτερικούς χρήστες)
Στόχος 6ος: Η αυτοματοποίηση της δημιουργίας συλλογών ψηφιακού
αποθέματος τόσο θεματικά, όσο και με άλλα κριτήρια: ακαδημαϊκή μονάδα,
είδος, διάκριση – κριτήρια ποιότητας, χρονολογικά κ.ά.
Στόχος 7ος: Ο εμπλουτισμός των τεκμηρίων με συνοδευτικό υλικό, όπου
υπάρχει διαθέσιμο, σχετικό με το τεκμήριο και η περιγραφή τους με τρόπο
που να επιτρέπει τη συγκομιδή και διάθεσή τους από συσσωρευτές ανοιχτού
περιεχομένου και τον εντοπισμό τους από ευρέως χρησιμοποιούμενες
μηχανές αναζήτησης
Στόχος 8ος: Η μετάπτωση όλων των τεκμηρίων του τρέχοντος ΙΚ στη νέα
αναβαθμισμένη υπηρεσία ΙΚ, χωρίς απώλεια ή υποβάθμιση τους, αλλά με
ενδεχόμενη εκσφαλμάτωση, συμπλήρωση των περιγραφών και προσθήκη
συνοδευτικού υλικού. Τα τεκμήρια θα εμφανίζονται στις μέχρι τώρα
συλλογές τους αλλά και σε άλλες στις οποίες μπορεί να κατηγοριοποιηθούν
λόγω άλλων χαρακτηριστικών τους
Στόχος 9ος: Η χρήση της υπηρεσίας από άτομα με προβλήματα όρασης και η
δυνατότητα εντοπισμού και αρχειοθέτησης υλικού με χρήση διεπαφής στην
αγγλική γλώσσα
Μετρήσιμος Στόχος

Τιμή

Αριθμός χρηστών που θα χρησιμοποιούν την
5

Περίπου 450 εκπαιδευτικοί και

Σε κάποια βήματα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας ίσως χρειαστεί η εμπλοκή βιβλιοθηκονόμου
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υπηρεσία
Αριθμός τεκμηρίων που θα διατεθούν από το νέο ΙΚ

Ποσοστό μείωσης χρόνου κατάθεσης τεκμηρίων με
αυτοαρχειοθέτηση αντί της μέχρι τώρα
χρησιμοποιούμενης ετεροαρχειοθέτησης
Αριθμός διαδικασιών που αυτοματοποιούνται πλήρως

Αριθμός άλλων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης με τις οποίες
διαλειτουργεί
Αριθμός οριζόντιων έργων με τα οποία διαλειτουργεί

ερευνητές, 15000 φοιτητές, 50
τεχνικοί και διοικητικοί
υπάλληλοι, εξωτερικοί χρήστες
Περίπου 6000 από μετάπτωση
των τεκμηρίων του τρέχοντος
ΙΚ, περίπου 600 που θα
καταχωρούνται ανά έτος και
ενδεχομένως άνω των 20000
ψηφιοποιημένων ή ψηφιακών
διοικητικών εγγράφων εάν
επιλεχθεί αυτή η δομή για την
απόθεση και διατήρηση της
συλλογής
Τουλάχιστον 50%

Τουλάχιστον 2 (η κατάθεση
τεκμηρίων και η δημιουργία
συλλογών)
Τουλάχιστον 4
Τουλάχιστον 2

Ποσοτικοποίηση των στόχων του τμήματος Αα του έργου
β) Συλλογή Διοικητικών Εγγράφων
Βασικοί στόχοι από την υλοποίηση των παραδοτέων του τμήματος Αβ του έργου
είναι οι ακόλουθοι:






Στόχος 1ος: Η δυνατότητα αυτοματοποιημένου εντοπισμού και πρόσβασης
σε σημαντικά διοικητικά έγγραφα του ΤΕΙ Κρήτης, ατόμων που έχουν
κατάλληλη εξουσιοδότηση και η απαλλαγή αρμόδιων εργαζομένων από τη
διαδικασία παράδοσής τους. Η άσκηση αποτελεσματικότερης διοίκησης
μέσω της δυνατότητας πρόσβασης σε προηγούμενες αποφάσεις
Στόχος 2ος: Η αποτελεσματική αρχειοθέτηση των εγγράφων με σχήματα
περιγραφών και τιμές από θησαυρούς όρων για ορθότερη – ελεγχόμενη
περιγραφή και ευφυέστερη αναζήτηση
Στόχος 3ος: Η μετάβαση σε απλούστερο, ευκολότερα διαχειρίσιμο και
επεκτάσιμο σύστημα διαχείρισης διοικητικών εγγράφων κατά προτίμηση
ΕΛ/ΛΑΚ
Στόχος 4ος: Η κατά το δυνατό χωρίς απώλειες και με όσες προσθήκες και
διορθώσεις χρειάζεται μεταφορά της συλλογής από το τρέχον στο νέο
σύστημα – υπηρεσία οργάνωσης, διατήρησης και προσπέλασης της συλλογής
Μετρήσιμος Στόχος

Τιμή

Αριθμός χρηστών που θα χρησιμοποιούν την
υπηρεσία
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Πλήθος εγγράφων που θα ψηφιοποιηθούν
Όγκος συλλογής με το πέρας της υλοποίησης
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Βιβλιοθήκης με τις οποίες
διαλειτουργεί
Αριθμός διαδικασιών που θα βελτιωθούν ως προς τα
αποτελέσματά τους

Ιδρύματος. Κάποιες αποφάσεις
θα είναι ελεύθερα
προσβάσιμες
Περίπου 2000 (2-5 σελίδων το
καθένα)
Τουλάχιστον 20000 διοικητικά
έγγραφα
Το πολύ 1
2 (η διαδικασία περιγραφής και
η διαδικασία αναζήτησης των
εγγράφων)

Ποσοτικοποίηση των στόχων του τμήματος Αβ του έργου

Α2.3.2 Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο
Πληροφοριακό Υλικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων
με αυτό»
α) Προσωποποιημένη Παρουσίαση Βιβλιοθήκης
Βασικοί στόχοι από την υλοποίηση των παραδοτέων τμήματος Βα του έργου είναι οι
ακόλουθοι:











Στόχος 1ος: Η εξέλιξη του δικτυακού τόπου της βιβλιοθήκης του ιδρύματος σε
εταιρική πύλη γνώσης με περιεχόμενο το οποίο θα αναπτύσσεται διαρκώς με
τη συνεισφορά διάφορων εξουσιοδοτημένων χρηστών και θα προσφέρεται
προσωποποιημένο
Στόχος 2ος: Η διευκόλυνση των χρηστών (εντός και εκτός ακαδημαϊκής
κοινότητας) στον εντοπισμό των πληροφοριακών πηγών της Βιβλιοθήκης από
τη χρήση της υπηρεσίας ομοιόμορφης αναζήτησης και μάλιστα με
ουσιαστικότερο και πληρέστερο αποτέλεσμα, καθώς πηγές στις οποίες
απαιτούνταν πιο διαδικαστική αναζήτηση, τώρα θα διερευνούνται με
προφανή τρόπο
Στόχος 3ος: Η ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τη νέα πύλη της
βιβλιοθήκης
Στόχος 4ος: Η οργάνωση θεματικών πυλών για αποτελεσματικότερη
αναζήτηση ελεγμένης και τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης από
συγκεκριμένα πεδία
Στόχος 5ος: Η διευκόλυνση της ανακάλυψης και χρήσης των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης καθώς από την πύλη που θα αναπτυχθεί θα
δίνονται σημεία εισόδου σε αυτές, με ή χωρίς πιστοποίηση αναλόγως του
τρόπου διάθεσης (ελεύθερης ή ελεγχόμενης πρόσβασης) της υπηρεσίας
Στόχος 6ος: Η απλούστευση της διαδικασίας εμπλουτισμού της πύλης με
περιεχόμενο, που θα απαλλάξει ορισμένους εργαζόμενους από το φόρτο που
συνεπάγεται η ανάρτηση περιεχομένου
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Στόχος 7ος: Η αποτελεσματική ενημέρωση των χρηστών της πύλης μέσω
διασύνδεσης με υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης
Στόχος 8ος: Η χρήση της πύλης από άτομα με προβλήματα όρασης και η
παρουσίαση του πληροφοριακού υλικού στο οποίο παραπέμπει με χρήση
διεπαφής στην αγγλική, γαλλική και ισπανική γλώσσα.
Μετρήσιμος Στόχος

Τιμή

Αριθμός χρηστών που θα χρησιμοποιούν την
υπηρεσία
Αριθμός υπηρεσιών Βιβλιοθήκης που θα είναι
προσβάσιμες από την πύλη που θα υλοποιηθεί

Ποσοστό μείωσης χρόνου αναμονής για ανάρτηση
περιεχομένου
Ποσοστό απλούστευσης της διαδικασίας ανάρτησης
περιεχομένου
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Βιβλιοθήκης με τις οποίες
διαλειτουργεί
Αριθμός οριζόντιων έργων με τα οποία διαλειτουργεί

Η ακαδημαϊκή κοινότητα στο
σύνολό της και πολλοί
εξωτερικοί χρήστες
Τουλάχιστον 9 (Κατάλογος
πρόσβασης στο ΟΠΣΒ, ΙΚ,
Περιοδικά του ΣΕΑΒ,
Ηλεκτρονικά Βιβλία και ΒΔ του
ΣΕΑΒ, Συνδρομές ΤΕΙ,
Παραγγελία Άρθρων – Βιβλίων
– Περιοδικών, Διασύνδεση
Μαθημάτων με Πληροφοριακό
Υλικό, Συλλογή διοικητικών
εγγράφων, Άλλες Συλλογές
Ανοιχτής και Ελεγχόμενης
Πρόσβασης)
Τουλάχιστον 50%
Τουλάχιστον 70%
Όλες
Τουλάχιστον 2

Ποσοτικοποίηση των στόχων του τμήματος Βα του έργου
β) Διασύνδεση Μαθημάτων με Πληροφοριακό Υλικό
Βασικοί στόχοι από την υλοποίηση των παραδοτέων του τμήματος Ββ του έργου
είναι οι ακόλουθοι:




Στόχος 1ος: Η καθοδήγηση των φοιτητών στην κατάλληλη βιβλιογραφία και
άλλες πηγές πληροφόρησης που σχετίζονται με τα μαθήματα που
παρακολουθούν
Στόχος 2ος: Η διευκόλυνση των εκπαιδευτικών στη συλλογή και δημοσίευση
πληροφοριακού υλικού σχετικού με τα μαθήματα που διδάσκουν
Στόχος 3ος: Η μέσω των εκπαιδευτικών αποτίμηση των πληροφοριακών
πηγών στις οποίες έχει πρόσβαση η βιβλιοθήκη που θα δώσει σημαντικά
στοιχεία για τη συνέχιση ή διακοπή πρόσβασης σε αυτές και θα διευκολύνει
τη διαδικασία παραγγελιών.
Μετρήσιμος Στόχος

Τιμή
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Αριθμός χρηστών που θα χρησιμοποιούν την
υπηρεσία
Όγκος προσκτήσεων της Βιβλιοθήκης που αναμένεται
να αποτιμηθούν έμμεσα από τη χρήση σε βάθος
χρόνου
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Βιβλιοθήκης με τις οποίες
διαλειτουργεί

Οι εκπαιδευτικοί, οι φοιτητές
και οι βιβλιοθηκονόμοι
Τουλάχιστον το 40%

Τουλάχιστον 3

Ποσοτικοποίηση των στόχων του τμήματος Ββ του έργου

Α2.3.3 Τμήμα Γ: «Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με
Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων»
Βασικοί στόχοι από την υλοποίηση των παραδοτέων τμήματος Γ του έργου είναι οι
ακόλουθοι:








Στόχος 1ος: Η δημιουργία μοντέλου εκπαιδευτικών μεταδεδομένων
βασισμένου στα ευρέως διαδεδομένα πρότυπα ή σε ερευνητικές
προσπάθειες που μπορεί να εφαρμόζονται καλύτερα στα μαθησιακά
αντικείμενα που δημιουργούνται και μπορεί να χρησιμοποιηθούν και
αναχρησιμοποιηθούν από τα μέλη της κοινότητας του Ιδρύματος. Η
περιγραφή του μαθησιακού εν γένει περιεχομένου βάσει του μοντέλου που
θα αναπτυχθεί θα του προσδώσει «μαθησιακή αξία»
Στόχος 2ος: Η εφαρμογή του μοντέλου αυτού σε μαθησιακά αντικείμενα,
που θα παράσχει η ΑΑ μετά από συνεννόηση με τον Ανάδοχο θα δώσει στους
εμπλεκόμενους στη διαδικασία ηλεκτρονικής μάθησης τη δυνατότητα να
αναγνωρίσουν την αξία του αναφορικά με τη δημιουργία, χρήση και
επαναχρησιμοποίηση μαθησιακών αντικειμένων
Στόχος 3ος: Η επιλογή σουίτας διαθέσιμων εργαλείων θα δώσει τη
δυνατότητα υλοποίησης συστήματος δημιουργίας μαθησιακού περιεχομένου
που μελλοντικά θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε υλοποίηση
MOOCs από το ΤΕΙ Κρήτης
Στόχος 4ος: Η δυνατότητα αξιοποίησης του παραγόμενου μαθησιακού
περιεχομένου αλλά και βελτίωσής του προκειμένου να ικανοποιεί
θεμελιώδεις μαθησιακούς στόχους.

Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου
Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου και επίτευξη των αποτελεσμάτων του έγκειται
κυρίως:
 στη διαθεσιμότητα του αναδόχου/αναδόχων και τη συνεπή τήρηση του
χρονοδιαγράμματος - (Ο, Κ),
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στην απρόσκοπτη και αναλυτική παροχή από την ΑΑ απαντήσεων σε
ερωτήματα και όλων των απαραίτητων στοιχείων που σχετίζονται με το
περιβάλλον λειτουργίας και τις ακολουθούμενες διαδικασίες, τα οποία
υποβάλλονται από τον ανάδοχο/τους αναδόχους, κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου – (Ο, Δ, Κ),
στην έγκαιρη και αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία με τρίτους
εμπλεκόμενους στο έργο, στην περίπτωσή μας την ΕΔΕΤ ΑΕ και το ΣΕΑΒ – (Ο,
Δ, Κ),
στην καταλληλότητα των προτεινόμενων λύσεων και των μεθόδων
υλοποίησής τους, και τη σύνταξη και παράδοση μελέτης για τις περιπτώσεις
όπου επιλέγεται μία από ένα σύνολο ενδεδειγμένων – (Τ),
στη γνώση και εμπειρία χρήσης των τεχνολογιών, προτύπων και
πρωτοκόλλων που ζητείται να υποστηριχθούν – (Τ),
στην εμπειρία του Αναδόχου σχετικά με αξιολόγηση εργαλείων και
συστημάτων αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της ΑΑ με τα οποία σχετίζονται
αυτά και στην ικανότητά του να αποτυπώνει την εμπειρία αυτή σε μελέτες –
(Τ),
στη μέριμνα για το σωστό σχεδιασμό και επιτυχή υλοποίηση της μετάπτωσης
υπαρχόντων δεδομένων και μεταδεδομένων και την εκσφαλμάτωση ή
συμπλήρωσή τους όπου αυτό απαιτείται – (Τ, Ο, Δ),
στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας των αποτελεσμάτων του έργου με
άλλες υπηρεσίες ή συστήματα, και της αμεσότητας πρόσβασης σε αυτά – (Τ,
Ο),
στην ευχρηστία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν μέσω
αποτελεσματικά σχεδιασμένων και υλοποιημένων διεπαφών οι οποίες
μάλιστα υπακούουν σε βασικούς κανόνες προσβασιμότητας - (Τ),
στην κατά το δυνατό αποφυγή της παρεμπόδισης λειτουργίας υπηρεσιών και
εκτέλεσης διαδικασιών στην ΑΑ, κατά τη διάρκεια αντικατάστασής τους από
αυτές που θα υλοποιηθούν – (Τ,Ο),
στην εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων και της
απρόσκοπτης παροχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαφορετικών
μάλιστα καναλιών (υπολογιστές, έξυπνες συσκευές κλπ) – (Τ),
στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και μεταφορά τεχνογνωσίας –
(Τ, Ο, Δ),
στην επιτυχή δοκιμαστική και πιλοτική λειτουργία των συστημάτων και
προσφερόμενων υπηρεσιών οι οποίες θα είναι καθοριστικές για τη
μελλοντική αποδοχή και επιτυχή λειτουργία των συστημάτων – (Τ, Ο, Δ),
στη διαρκή τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη που θα προσφέρει ο
ανάδοχος/ανάδοχοι – (Τ, Ο, Δ).
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Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου
Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που περιγράφονται στην ενότητα αυτή και σχετίζονται με
τα παραδοτέα κάθε τμήματος του έργου χωριστά, συνιστούν λειτουργικές ενότητες
του τμήματος και θα περιγραφούν αναλυτικά στην ενότητα 3.4. Στην τελευταία
στήλη των πινάκων γίνεται αναφορά στο «Επίπεδο Υπηρεσίας»6.
Σημειώνεται ότι τα παρακάνω δεδομένα εισόδου-εξόδου είναι ενδεικτικά. Τα
δεδομένα ενδέχεται να επικαιροποιηθούν ή/και να οριστικοποιηθούν στο πλαίσιο του
προγράμματος υλοποίησης του Έργου (ή στο παραδοτέο «μελέτης εφαρμογής ή καλής
προσαρμογής»).

Α3.1.1 Τμήμα Α: «Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με
Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου»

Περιγραφή Υπηρεσίας

Απαιτούμενα
στοιχεία
(δεδομένα
εισόδου7)

Πρόσβαση περιεχομένου

Είσοδος σε
ιστοσελίδα

Ομαδοποίηση (οργάνωση σε
συλλογές) και παρουσίαση
περιεχομένου

Είσοδος σε
ιστοσελίδα

Ευφυής αναζήτηση /πλοήγηση
περιεχομένου

Αίτημα αναζήτησης
και χρήση
θησαυρών όρων

Κατάθεση / εισαγωγή
περιεχομένου

Νέο περιεχόμενο
από πιστοποιημένο
χρήστη ή εξωτερικό
σύστημα

Εξαγωγή /μεταφορά
περιεχομένου
Μετάπτωση και εμπλουτισμός
περιεχομένου στο σύστημα

Αίτημα
μεταφόρτωσης
Εισαγωγή μέσα από
κατάλληλες φόρμες

6

Στοιχεία
αποτελέσματος
(δεδομένα εξόδου)
Παρουσίαση στην
ιστοσελίδα
Παρουσίαση στην
ιστοσελίδα με
διάφορους τρόπους
Παρουσίαση στην
ιστοσελίδα με
δυνατότητα
εφαρμογής φίλτρων
για περιορισμό
Ενσωματωμένο
περιεχόμενο στο ΙΚ
με περιγραφές8
Περιεχόμενο σε
κάποιο
προκαθορισμένο
μορφότυπο
Ενσωμάτωση
περιεχομένου στο ΙΚ

Παρατηρήσεις
(π.χ. επίπεδο
«ηλεκτρονικοπο
ίησης», επίπεδο
Υπηρεσίας κλπ.)
Στάδιο 1 –
πληροφόρηση
Στάδιο 1 –
πληροφόρηση

Στάδιο 1Πληροφόρηση

Στάδιο 4 –
Αμφίδρομη
συναλλαγή
Στάδιο 3 –
Διαδραστική
(μεταφόρτωση)
Στάδιο 4Αμφίδρομη

1ο -Πληροφοριακό, 2ο -Επικοινωνιακό, 3ο -Διαδραστικό, 4ο -Συναλλακτικό, 5ο -Προσωποποιημένο
Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται πιστοποίηση χρηστών (ελεγχόμενη - διαβαθμισμένη πρόσβαση,
προσωποποίηση) αυτή θα γίνεται μέσω κεντρικής υπηρεσίας
8
Όπου γίνεται αναφορά σε περιγραφές αυτές πρέπει να ακολουθούν μοντέλα μεταδεδομένων που
καθορίζονται σαφώς ή ζητείται να αναπτυχθούν και να παραδοθούν
7
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περιεχομένου

Ψηφιοποίηση και εισαγωγή
περιεχομένου

Νέο περιεχόμενο
από πιστοποιημένο
χρήστη ή εξωτερικό
σύστημα

Διαχείριση συστήματος και
χρηστών

Είσοδος σε
ιστοσελίδα. Φόρμες
διαχείρισης

Υπηρεσίες εξατομίκευσης

Αναγνώριση του
προφίλ του χρήστη

Στατιστικά στοιχεία

Βοήθεια σε διαχειριστές και
χρήστες

και τη συλλογή
διοικητικών
εγγράφων και
εμπλουτισμός του με
συνοδευτικό υλικό
και περιγραφές
Ενσωματωμένο
περιεχόμενο στη
συλλογή διοικητικών
εγγράφων μαζί με τις
περιγραφές του
Ενημέρωση
στοιχείων χρηστών
στο σύστημα –
ρύθμιση συστήματος
Προσαρμοσμένη
πλατφόρμα ανάλογα
με το είδος και τις
ανάγκες του χρήστη

συναλλαγή

Στάδιο 4 –
Αμφίδρομη
συναλλαγή
Στάδιο 4Αμφίδρομη
συναλλαγή
Στάδιο 5Προσωποποίηση

Είσοδος σε
ιστοσελίδα και
καθορισμός
ερωτήματος

Παρουσίαση στην
ιστοσελίδα

Στάδιο 1 –
πληροφόρηση

Είσοδος σε
ιστοσελίδα

Παρουσίαση στην
ιστοσελίδα ή
ενσωμάτωση
περιεχομένου
βοήθειας από
διαχειριστές για
χρήστες

Στάδιο 4Αμφίδρομη
συναλλαγή

Α3.1.2 Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο
Πληροφοριακό Υλικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων
με αυτό»

Περιγραφή Υπηρεσίας

Πρόσβαση περιεχομένου
Ομαδοποίηση (οργάνωση σε
συλλογές) και παρουσίαση
περιεχομένου
Αναζήτηση /πλοήγηση
περιεχομένου
Διαχείριση συστήματος και

Απαιτούμενα
στοιχεία
(δεδομένα
εισόδου)
Είσοδος σε
ιστοσελίδα
Είσοδος σε
ιστοσελίδα
Αίτημα αναζήτησης
Είσοδος σε
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Παρατηρήσεις
(π.χ. επίπεδο
«ηλεκτρονικοπο
ίησης», επίπεδο
Υπηρεσίας κλπ.)
Στάδιο 1 –
πληροφόρηση
Στάδιο 1 –
πληροφόρηση
Στάδιο 1Πληροφόρηση
Στάδιο 4-
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περιεχομένου

Διαχείριση περιεχομένου
ειδικών κατηγοριών
(ηλεκτρονικές πηγές)
Ανάδραση χρηστών

Δημιουργία online αιτήσεων με
δυνατότητα επισύναψης
αρχείων
Εξαγωγή /μεταφορά
περιεχομένου (και για
δημιουργία βιβλιογραφιών σε
άλλα συστήματα)

ιστοσελίδα. Φόρμες
διαχείρισης,
συστήματος,
χρηστών ή
περιεχομένου
Είσοδος σε
ιστοσελίδα. Φόρμες
διαχείρισης
περιεχομένου
Είσοδος σε
ιστοσελίδα με
πιστοποίηση9
Είσοδος σε
ιστοσελίδα με
πιστοποίηση.
Φόρμες διαχείρισης
περιεχομένου
Αίτημα
μεταφόρτωσης

Διαμοιρασμός περιεχομένου

Κοινωνική δικτύωση

Μετάπτωση περιεχομένου από
την τρέχουσα ιστοσελίδα της
βιβλιοθήκης και ενδεχόμενη
αναδιοργάνωσή του
Οργάνωση δομής μαθημάτων
από προγράμματα σπουδών

Επικαιροποίηση / επεξεργασία
δομής μαθημάτων

Εισαγωγή περιεχομένου
(περιγραφές) με αναζήτηση σε
πληροφοριακές πηγές και
συμπλήρωση στοιχείων

Πιστοποίηση
χρήστη και
μεταφόρτωση
οδηγών σπουδών
Αλλαγή
περιεχομένου από
πιστοποιημένο
χρήστη,
μεταφόρτωση
οδηγών σπουδών
Πιστοποίηση
χρήστη και
αναζήτηση σε ΠΣ.
Φόρμες διαχείρισης
περιεχομένου

9

στοιχείων χρηστών ή
περιεχομένου στην
πύλη. Ρύθμιση
παραμέτρων
συστήματος

Αμφίδρομη
συναλλαγή

Ενημέρωση
περιεχομένου στην
πύλη

Στάδιο 4Αμφίδρομη
συναλλαγή

Ενημέρωση
περιεχομένου στην
πύλη

Στάδιο 4 –
Αμφίδρομη
συναλλαγή

Δημιουργία
αιτήσεων και
αποστολή τους στη
Βιβλιοθήκη

Στάδιο 4 –
Αμφίδρομη
συναλλαγή

Περιεχόμενο σε
κάποιο
προκαθορισμένο
μορφότυπο
Δημιουργία RSS
feeds και newsletters
Δημιουργία
παρουσίασης σε
κοινωνικά δίκτυα και
αυτόματης
δημοσίευσης
περιεχομένου

Στάδιο 3 –
Διαδραστική
(μεταφόρτωση)
Στάδιο 1 –
πληροφόρηση

Στάδιο 1 –
πληροφόρηση)

Ενσωμάτωση
περιεχομένου στην
πύλη

Στάδιο 4 –
Συναλλαγή
(μεταφόρτωση)

Ενσωμάτωση και
παρουσίαση στην
ιστοσελίδα

Στάδιο 4 –
Συναλλαγή
(μεταφόρτωση)

Ενσωμάτωση και
παρουσίαση στην
ιστοσελίδα

Στάδιο 4 –
Συναλλαγή
(μεταφόρτωση)

Ενσωμάτωση και
παρουσίαση στην
ιστοσελίδα

Στάδιο 4Αμφίδρομη
συναλλαγή

Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται πιστοποίηση χρηστών (ελεγχόμενη - διαβαθμισμένη πρόσβαση,
προσωποποίηση) αυτή θα γίνεται μέσω κεντρικής υπηρεσίας
Σελίδα 60 από 142

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Εξαγωγή στατιστικών

Επικοινωνία με
προκαθορισμένες φόρμες

Υπηρεσίες εξατομίκευσης

Βοήθεια σε διαχειριστές και
χρήστες

Πιστοποιημένη
είσοδος σε
ιστοσελίδα και
καθορισμός
ερωτήματος

Παρουσίαση στην
ιστοσελίδα με
δυνατότητα
εξαγωγής σε
προκαθορισμένο
μορφότυπο

Στάδιο 4Αμφίδρομη
συναλλαγή

Πιστοποιημένη
είσοδος σε
ιστοσελίδα.
Συμπλήρωση
στοιχείων σε φόρμα

Ενημέρωση χρηστών

Στάδιο 4Αμφίδρομη
συναλλαγή

Αναγνώριση του
προφίλ του χρήστη

Είσοδος σε
ιστοσελίδα

Προσαρμοσμένη
παρουσίαση και
πρόσβαση ανάλογα
με το είδος του
χρήστη
Παρουσίαση στην
ιστοσελίδα ή
ενσωμάτωση
περιεχομένου
βοήθειας από
διαχειριστές για
χρήστες

Στάδιο 5Προσωποποίηση

Στάδιο 4Αμφίδρομη
συναλλαγή

Α3.1.3 Τμήμα Γ: «Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με
Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων»

Περιγραφή Υπηρεσίας

Απαιτούμενα
στοιχεία
(δεδομένα
εισόδου)

Μοντέλο μεταδεδομένων

Εφαρμογή του μοντέλου σε
μαθησιακό περιεχόμενο
διαφορετικού επιπέδου
συσσώρευσης

Είσοδος σε
ιστοσελίδα –
πλατφόρμα
ηλεκτρονικής
μάθησης

Μελέτη αποτίμησης εργαλείων
για χρήση μεταδεδομένων σε
μαθησιακό περιεχόμενο σε όλο

Στοιχεία
αποτελέσματος
(δεδομένα εξόδου)
Περιγραφή και
παρουσίαση
σχηματικά και σε
γλώσσα περιγραφής
(λχ XML, RDF κλπ)
Παρουσίαση στην
ιστοσελίδα πλατφόρμα με
δυνατότητα
συμμετοχής για
ενημερωτική χρήση
και αξιολόγηση

Παρατηρήσεις
(π.χ. επίπεδο
«ηλεκτρονικοπο
ίησης», επίπεδο
Υπηρεσίας κλπ.)
Στάδιο 1 –
Μελέτη, Μοντέλο

Στάδιο 4Αμφίδρομη
συναλλαγή

Στάδιο 1-Μελέτη
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τον κύκλο ζωής του

Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος
Καθώς για τα τμήματα 1 και 2 του έργου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά
συστήματα ΤΠΕ και η υπηρεσία του τμήματος Γ έχει σαφείς τεχνικές απαιτήσεις και
χαρακτηριστικά, η περιγραφή των γενικών απαιτήσεων αρχιτεκτονικής θα γίνει
αμέσως μετά και θα ακολουθήσουν οι ειδικές απαιτήσεις αρχιτεκτονικής για κάθε
τμήμα χωριστά.

Α3.2.1 Γενικές απαιτήσεις
1. Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), ανεξάρτητα δηλαδή από

2.

3.

4.

5.

συγκεκριμένο προμηθευτή, που θα χρησιμοποιεί πρότυπα τα οποία θα
διασφαλίζουν:
o την ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους
λειτουργικών εφαρμογών και υποσυστημάτων του ΠΣ καθώς και με
άλλες εξωτερικές εφαρμογές,
o τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και ΠΣ τα οποία
βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα,
o την επεκτασιμότητα των ΠΣ και εφαρμογών χωρίς αλλαγές στη δομή και
αρχιτεκτονική τους.
Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις
και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών
τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού.
Αρχιτεκτονική n - tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου
μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική
εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα.
Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων και λύσεων που θα
αποτελέσουν διακριτά τμήματα του ΠΣ, σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον, το
οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και
τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των εφαρμογών του με στόχο την
o επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ
των διαφόρων υποσυστημάτων και τον τρόπο εργασίας των χρηστών, και
o επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά στις
διεπαφές των χρηστών με τις εφαρμογές.
Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του εσωτερικού δικτύου (intranet)
και του Διαδικτύου (internet) για το σύνολο των εφαρμογών και εργαλείων που
θα καλύψουν τις γενικότερες ανάγκες διαχείρισης του περιεχομένου.
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6. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την

ευκολία διαχείρισης του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, για τη
δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στο χρήστη, για την αυξημένη
διαθεσιμότητα του συστήματος και για τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων
στα δεδομένα με χρήση υπηρεσιών καταλόγου (κεντρική υπηρεσία
πιστοποίησης). Θα πρέπει να διασφαλίζονται:
o ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών,
o ανοικτά, τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με
προγράμματα τρίτων,
o ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας,
o ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων
με άλλα συστήματα.
7. Χρήση συλλογής εργαλείων ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των
εφαρμογών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, η οποία θα είναι
συμβατή με την επιλεχθείσα βάση δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται:
o χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας του χρήστη με το σύστημα
(GUI) για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία
εκμάθησής τους,
o ενσωμάτωση υποστήριξης βοήθειας και οδηγιών προς τους χρήστες.
Μηνύματα λαθών (error messages) στην Ελληνική γλώσσα και
ειδοποίηση των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς,
o χρησιμοποίηση από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη συγκεκριμένων
προσχεδιασμένων αναφορών καθώς και δυνατότητα δημιουργίας adhoc αναφορών για την άντληση πληροφοριών ειδικότερου χαρακτήρα,
o άμεση σύνδεση των αναφορών κατά τη δημιουργία τους με επίπεδα
ταυτοποίησης (authorization) και ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη και
δεδομένων,
o δυνατότητα συνδυασμού και επεξεργασίας στοιχείων για τη
δημιουργία αναφορών τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές
πηγές πληροφόρησης,
o δυνατότητα ανάλυσης και παρουσίασης των πληροφοριών είτε με
προκαθορισμένη μορφή είτε με δυναμική μορφή (πίνακες, γραφικά,
στατιστικά κλπ),
o δυνατότητα ανταλλαγής επεξεργάσιμων στοιχείων από και προς
εργαλεία υποστήριξης εργασιών γραφείου.
8. Ενιαίο περιβάλλον πρόσβασης για τις εξωστρεφείς πρόσθετες υπηρεσίες στο
σύνολο των υποσυστημάτων και εφαρμογών μέσω διεπαφών ιστού (web
interfaces).
9. Χρήση όπου είναι δυνατό, γνωστών, καλά τεκμηριωμένων και ευρέως
διαδεδομένων εργαλείων λογισμικού τα οποία χρησιμοποιεί η παγκόσμια
κοινότητα και τα οποία διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των συστημάτων.
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10. Κατά την επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη

η συντακτική δομή και η σημασιολογία των πληροφοριών.
11. Χρήση της υποδομής Single Sign-On CAS (Central Authentication Service https://wiki.jasig.org/display/CAS/Home) που διαθέτει το Ίδρυμα.
12. Υποστήριξη Κεντρικής Υπηρεσίας Καταλόγου του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος

(LDAP/Directory service): Οι εφαρμογές εξυπηρέτησης φοιτητών και διδασκόντων
θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν με ασφάλεια, στέλνοντας και
λαμβάνοντας πληροφορία με την Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου ώστε να την
ενημερώνουν για αλλαγές σε στοιχεία φοιτητών ή διδασκόντων, όπως στοιχεία
επικοινωνίας ή αλλαγές της κατάστασης φοίτησης των (π.χ. ενεργών, ανενεργών
φοιτητών, κλπ.).
13. Στις τεχνολογίες Web που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή σχεδόν του

συνόλου των υπηρεσιών, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες
ανάγκες και απαιτήσεις πρόσβασης από ΑμεΑ και άλλες ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση
με τις οδηγίες προσβασιμότητας Web Content Accessibility Guidelines σε επίπεδο
τουλάχιστον ΑΑ σε όλες τις υπηρεσίες που δίνονται μέσω διεπαφών ιστού (web
interfaces). Σημειώνεται ότι προ της ολοκλήρωσης του Έργου για τα παραδοτέα
του που αφορούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πραγματοποιηθεί έλεγχος
συμμόρφωσης με τις ορισμένες από το έργο προδιαγραφές προσβασιμότητας,
προκειμένου να πιστοποιηθεί η ορθότητα της εφαρμογής τους.

Α3.2.2 Ειδικές απαιτήσεις
Α3.2.2.1 Τμήμα Α: «Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με
Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου»
Στη συνέχεια περιγράφονται διαδοχικά η Λογική και Φυσική Αρχιτεκτονική του
συστήματος ΙΚ, οι βασικοί ρόλοι και λειτουργίες των χρηστών του, καθώς και οι
αρχές και απαιτήσεις για την ολοκλήρωση (integration) και μετάβαση από το
υπάρχον ΙΚ στο νέο. Επιπλέον, καταγράφονται οι απαιτήσεις που απορρέουν από
κάθε δομικό στοιχείο ή υποσύστημα, σε σχέση με την ιδιαιτερότητα του έργου, από
το οποίο θα εξυπηρετούνται πολλοί χρήστες σε καθημερινή βάση. Πρέπει να
σημειωθεί ότι το ΙΚ θα στηριχθεί πάνω σε πλατφόρμα λογισμικού ιδρυματικών
αποθετηρίων ανοιχτού κώδικα (πχ DSpace, Fedora, Invenio κλπ) και θα
εγκατασταθεί σε κατάλληλη υποδομή της ΕΔΕΤ-ΑΕ.
Για την περίπτωση που αποφασιστεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετικό σύστημα για τη
συλλογή των διοικητικών εγγράφων του ιδρύματος, αυτό θα πρέπει να ικανοποιεί
ανάλογες απαιτήσεις και να παρέχει παρόμοια λειτουργικότητα. Στο τεύχος Γ της
παρούσας διακήρυξης αναφέρονται οι λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος.
Λογική Αρχιτεκτονική
Σελίδα 64 από 142

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Στο διάγραμμα λογικής αρχιτεκτονικής παρουσιάζεται το σύστημα ΙΚ σε λογικές
ενότητες, ομαδοποιώντας παρόμοιες λειτουργίες και υπηρεσίες, χωρίς να
περιγράφεται η άμεση διασύνδεση με στοιχεία λογισμικού ή υλικού. Στόχος του
διαγράμματος, είναι η αποτύπωση του συστήματος, με το διαχωρισμό του σε
επίπεδα (multi level tiers) και σε δομικές μονάδες ή υποσυστήματα (modules ή
subsystems), χωρίς να περιγράφονται άμεσα οι δυνατές αλληλεπιδράσεις μεταξύ
τους.
Στο σύστημα θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαχωρισμός μεταξύ των δεδομένων,
των εφαρμογών και του επιπέδου παρουσίασης (αρχή 3-tier ή web-tier). Η αρθρωτή
δόμηση του συστήματος οδηγεί στην υποστήριξη πολλαπλών επιλογών σε σχέση με
τη φυσική ανάπτυξη, καλύτερη δόμηση, μεγαλύτερη σταθερότητα, επεκτασιμότητα,
κλιμάκωση, εύκολη συντήρηση κ.λπ. Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα
επίπεδα και υποσυστήματα που κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να ικανοποιούνται από
την προσφερόμενη λύση:

Επίπεδο Παρουσίασης
Πρόκειται για το επίπεδο το οποίο έχει άμεση επαφή με το χρήστη, είτε αυτός ανήκει
στο προσωπικό των βιβλιοθηκών, είτε στην κατηγορία του τελικού χρήστη, δηλαδή
είναι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητής, καθηγητής, ερευνητής κ.λπ.) ή
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η πρόσβαση στα διάφορα υποσυστήματα θα
πρέπει να πραγματοποιείται μέσω διεπαφών ιστού. Το εν λόγω σύστημα καλείται
επίσης, να παρέχει πρόσβαση και παρουσίαση του περιεχομένου του σε εξωτερικά
συστήματα (άλλα συστήματα ΙΚ, εργαλεία χρηστών), με τη χρήση των καθιερωμένων
πρωτοκόλλων (OAI-PMH και OAI-ORE).
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Επίπεδο Εφαρμογών
Πρόκειται για το επίπεδο στο οποίο εκτελούνται όλες οι υπηρεσίες του συστήματος
και υλοποιούνται όλοι οι κανόνες λειτουργίας του. Βασικός ρόλος του
συγκεκριμένου επιπέδου είναι η διάδραση με το επίπεδο δεδομένων και η
τροφοδότηση του επιπέδου παρουσίασης με τις κατάλληλες πληροφορίες. Το
επίπεδο των εφαρμογών θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου αρθρωτό (υποστήριξη
διαφορετικών υποσυστημάτων), υλοποιώντας με διακριτό τρόπο τις βασικές
λειτουργίες του συστήματος, όπως εισαγωγή και εξαγωγή περιεχομένου,
ευρετηρίαση και αποθήκευση του, αναζήτηση και πλοήγηση σε αυτό κλπ, καθώς και
τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης, όπως ορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης,
διαχείριση των χρηστών, των κοινοτήτων και των συλλογών του ΙΚ, εξαγωγή
στατιστικών στοιχείων, κλπ. Απαιτούμενη είναι επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας
του συστήματος με εξωτερικά συστήματα για την παροχή λειτουργιών, όπως
οριζόντια αναζήτηση (στο σύνολο των ΙΚ), πιστοποιημένη πρόσβαση και παροχή
εξατομικευμένων υπηρεσιών (μέσω κεντρικής υπηρεσίας πιστοποίησης χρηστών
του Ιδρύματος), ανάθεση και επίλυση αναγνωριστικών (μέσω υπηρεσιών όπως π.χ.
Handle, DOI), κ.α.
Επίπεδο Δεδομένων
Πρόκειται για το επίπεδο στο οποίο αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα λειτουργίας
του συστήματος. Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, θα πρέπει κατ’
ελάχιστον να εξασφαλίζεται η αποθήκευση (άμεσα ή κατόπιν μετατροπής) όλων των
υποστηριζόμενων μορφοτύπων και η τήρηση αντιγράφων ασφαλείας. Το σύστημα
θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης των υποδομών υπολογιστικού νέφους
(Cloud Computing) της ΕΔΕΤ-ΑΕ.
Η υιοθέτηση τεχνολογιών υλοποίησης ή έτοιμων λογισμικών για τα διάφορα επίπεδα
της λογικής αρχιτεκτονικής θα
πρέπει να αφορά σε σύγχρονα,
δημοφιλή και πλήρως τεκμηριωμένα
εργαλεία. Είναι απαραίτητη η
παροχή όλου του κώδικα των
διάφορων εφαρμογών, του
περιβάλλοντος υλοποίησης αλλά και
των σχημάτων των βάσεων
δεδομένων, της τεκμηρίωσής τους
και των λεπτομερειών των
παραμετροποιήσεων. Η πλήρης
περιγραφή των λειτουργικών
δομικών μονάδων ή
υποσυστημάτων, καθώς και τα
χαρακτηριστικά και οι
προδιαγραφές των επιμέρους
λειτουργικών ενοτήτων που θα
εξυπηρετούν τις υπηρεσίες
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αναλύονται στην αντίστοιχη ενότητα.
Φυσική Αρχιτεκτονική
Το σύστημα ΙΚ θα φιλοξενηθεί στις υποδομές του Data Center της ΕΔΕΤ-ΑΕ και θα
περιλαμβάνει την εγκατάσταση διάφορων εικονικών εξυπηρετητών (με τη χρήση
Virtual Machines), όπως Εξυπηρετητές Διαδικτύου, Εξυπηρετητές Βάσεων
Δεδομένων και Εξυπηρετητές Εφαρμογών. Επιπλέον, η διασύνδεση με τα ιδρύματα
και τους τελικούς χρήστες θα πραγματοποιείται μέσα από το δίκτυο υπερ-υψηλών
ταχυτήτων της ΕΔΕΤ-ΑΕ, το οποίο διασυνδέει όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και
Ερευνητικούς Φορείς της χώρας.
Εκτός από την εγκατάσταση του ΙΚ στις υποδομές του υπολογιστικού νέφους θα
πρέπει να προταθεί και να δημιουργηθεί από τον Ανάδοχο ένας εναλλακτικός
αποθηκευτικός χώρος για την αποθήκευση των δεδομένων, ώστε να είναι εφικτή η
ανάκτηση και η αποκατάσταση πλήρους λειτουργίας στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Οι
εναλλακτικές τοποθεσίες μπορεί να βρίσκονται ή στο Data Center του ΤΕΙ είτε σε
εγκαταστάσεις του Αναδόχου.
Στην περίπτωση που αποφασιστεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετικό σύστημα για τη
συλλογή των διοικητικών εγγράφων του ιδρύματος, αυτό θα φιλοξενηθεί στις
υποδομές του Data Center του ΤΕΙ και θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση διάφορων
εικονικών εξυπηρετητών (με τη χρήση VMs), καθώς και τη διασύνδεσή του με την
κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών.
Βασικοί ρόλοι και σενάρια αλληλεπίδρασης
Οι βασικοί ρόλοι που θα πρέπει να διαχειρίζεται το σύστημα είναι οι εξής:
Καταθέτες: χρήστες δηλαδή στους οποίους δίδεται το δικαίωμα κατάθεσης. Στην
κατηγορία αυτή ανήκουν οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι
διδάκτορες του Ιδρύματος, καθώς επίσης και όλο το διδακτικό και ερευνητικό
προσωπικό του καθώς και το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Αυτοί είναι που
καταθέτουν στο σύστημα τις πτυχιακές/μεταπτυχιακές εργασίες, τις διδακτορικές
διατριβές, τις επιστημονικές εργασίες, τις τεχνικές αναφορές, τα πρακτικά
συνεδρίων, τα κεφάλαια βιβλίων, τα άρθρα περιοδικών, τις σημειώσεις και τις
ασκήσεις των μαθημάτων κλπ. Συνήθως ο καταθέτης ταυτίζεται με το συγγραφέα,
άρα και τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου (αυτοαρχειοθέτηση).
Όμως, δεν είναι σπάνια η κατάθεση των τεκμηρίων από άλλους εξουσιοδοτημένους
χρήστες, όπως πχ το εκπαιδευμένο προσωπικό της βιβλιοθήκης(ετεροαρχειοθέτηση).
Χαρακτηριστικά αντίστοιχα παραδείγματα αποτελούν οι περιοδικές εκδόσεις ενός
ιδρύματος, ή οι εργασίες που δημοσιεύτηκαν από άτομα τα οποία δεν εντάσσονται
πια στο δυναμικό του ιδρύματος, αλλά σε μεγάλο βαθμό πραγματοποιήθηκαν σε
περίοδο όπου εργαζόταν σε αυτό. Ειδικά για την περίπτωση της συλλογής
διοικητικών εγγράφων, η μοναδικά εφαρμοζόμενη μέθοδος είναι της
ετεροαρχειοθέτησης, καθώς την ευθύνη έχει άτομο που συνήθως δε σχετίζεται με τη
δημιουργία τους.
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Αναγνώστες: χρήστες οι οποίοι επισκέπτονται το ΙΚ με σκοπό να αποκτήσουν
πρόσβαση σε τεκμήρια που έχουν αναρτηθεί από καταθέτες και τα οποία
οργανωμένα φιλοξενούνται σε αυτό. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των
περιεχομένων είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο κοινό, την ιδιότητα του αναγνώστη
μπορεί να φέρει κάθε χρήστης του Διαδικτύου ο οποίος δύναται να προσπελάσει τις
σελίδες αυτού είτε άμεσα, είτε ακόμα και έμμεσα (για παράδειγμα μέσω μιας
μηχανής αναζήτησης). Μεταξύ άλλων, ένας αναγνώστης δύναται να πλοηγηθεί στο
ελεύθερο περιεχόμενο του ΙΚ μέσω κατάλληλα οργανωμένων υπερσυνδέσμων, να
αναζητήσει τεκμήρια βάσει κριτηρίων όπως το όνομα του συγγραφέα ή το θέμα μιας
μελέτης, καθώς επίσης να διαβάσει και, ενδεχομένως, μεταφορτώσει τα τεκμήρια
που επιθυμεί. Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις όπου η πρόσβαση σε συγκεκριμένο
περιεχόμενο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό προϋποθέσεις (για παράδειγμα,
μόνο σε μέλη του ιδρύματος), οπότε και ως αναγνώστης μπορεί να θεωρηθεί μόνο
όποιος πληροί τα αντίστοιχα κριτήρια (για παράδειγμα κατέχει διεύθυνση του
ακαδημαϊκού δικτύου, έγκυρα αναγνωριστικά χρήστη, κλπ) ώστε να αρθούν οι
δικλείδες ασφαλείας και να επιτραπεί η πρόσβαση στα επιθυμητά τεκμήρια.
Διαχειριστές: είναι τα άτομα που αποτελούν την κύρια διαχειριστική μονάδα του ΙΚ.
Δεδομένου του εύρους αλλά και της ετερογένειας των αρμοδιοτήτων με τις οποίες η
συγκεκριμένη ομάδα είναι επιφορτισμένη, η σύστασή της αναμένεται να
περιλαμβάνει τόσο άτομα εξοικειωμένα με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές
πληροφορικής, όσο και επιστήμονες με ειδίκευση σε θέματα βιβλιοθηκονομίας και
μεταδεδομένων. Στο σημείο αυτό, βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο
συγκεκριμένος διαχωρισμός δεν είναι αυστηρός, ενώ ένα άτομο δεν αποκλείεται να
φέρει ταυτόχρονα και τις δύο ιδιότητες. Η πρώτη υποομάδα, λοιπόν, αναμένεται να
επιφορτιστεί με αρμοδιότητες τεχνικής φύσεως, όπως ο καθορισμός/τροποποίηση
ομάδων χρηστών καθώς και των αντίστοιχων δικαιωμάτων αυτών ή η
προσθαφαίρεση πεδίων μεταδεδομένων που χαρακτηρίζουν τα διατηρούμενα
τεκμήρια. Η δεύτερη υποομάδα θα αναλάβει την εξέταση κάθε νέου προς κατάθεση
τεκμηρίου ως προς την ορθότητα, εγκυρότητα και πληρότητα των παρεχόμενων από
τους καταθέτες μεταδεδομένων, ενώ προβλέπεται και η ανατροφοδότηση των
τελευταίων με παρατηρήσεις και σαφείς οδηγίες ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η
κατάθεση του επιθυμητού τεκμηρίου. Επιπλέον τα μέλη της δεύτερης υποομάδας
είναι υπεύθυνα για την ομαδοποίηση των τεκμηρίων, τη δημιουργία συλλογών
καθώς και την εν γένει διαχείριση του περιεχομένου αναφορικά με την πλοήγηση και
πρόσβαση (ανοιχτή ή ελεγχόμενη) σε αυτό.
Τεχνικοί υποδομής: είναι οι κύριοι διαχειριστές τόσο της υπολογιστικής υποδομής
που φιλοξενεί το ΙΚ (και, εάν είναι διαφορετικό, το σύστημα της συλλογής
διοικητικών εγγράφων), όσο και των συνεργαζόμενων λογισμικών πάνω στα οποία
στηρίζεται η λειτουργία του. Μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία του
συστήματος, για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, για την παρακολούθηση της
κατάστασης των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων, καθώς και για την υλοποίηση ή
τροποποίηση του διαθέσιμου λογισμικού ώστε να καλυφθούν πιθανές νέες ανάγκες
ή να απαλειφθούν δυσλειτουργίες και ασυμβατότητες.
Απαιτήσεις ολοκλήρωσης
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Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του παρόντος έργου είναι η διαδικασία
μετάπτωσης του περιεχομένου του παλιού ΙΚ στο νέο καθώς και της υπάρχουσας
συλλογής διοικητικών εγγράφων με όλες τις απαραίτητες βελτιώσεις και προσθήκες
στα τεκμήρια και τις περιγραφές τους. Αναγκαία απαίτηση επίσης είναι η
διασύνδεση των συστημάτων με λοιπά υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα του
Ιδρύματος όπως Βάσεις Δεδομένων, Εξυπηρετητές Αλληλογραφίας, Υπηρεσία
Πιστοποίησης Χρηστών - Κατάλογοι, με την Κεντρική Πύλη Διασύνδεσης ΙΚ του ΣΕΑΒ
και με επιπλέον εξωτερικά συστήματα με έμφαση στα CRIS και DHARE που
αναπτύσσονται στο πλαίσιο συμμετοχικών Οριζόντιων Πράξεων που εκπονούνται
από το ΣΕΑΒ. Αναφορικά με την Κεντρική Πύλη διασύνδεσης ΙΚ του ΣΕΑΒ τα
κατανεμημένα ΙΚ πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και τουλάχιστον να
υποστηρίζουν το σχήμα μεταδεδομένων HealMeta προκειμένου να ανταλλάσουν
περιεχόμενο και μεταδεδομένα.
Παράλληλα το ΙΚ πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για συμμετοχή σε γνωστούς
διεθνείς συσσωρευτές περιεχομένου (π.χ. DRIVER, BASE, OAIster, Europeana) και
καταλόγους (π.χ. ROAR, OpenDOAR, OAI registry), που συνεισφέρουν στην αύξηση
της προβολής του στο ευρύ κοινό.

Α3.2.2.2 Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο
Πληροφοριακό Υλικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων
με αυτό»
Οι υπηρεσίες του τμήματος Β θα πρέπει να παρέχονται απρόσκοπτα και σε μεγάλο
αριθμό χρηστών μέσω συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (Content Management
System -CMS) ανοιχτού λογισμικού (Open Source). Η παροχή πρόσβασης στην
τηρούμενη πληροφορία/υπηρεσίες, από εσωτερικά ή εξωτερικά συστήματα θα
επιτυγχάνεται μέσω ανοικτών, ευρέως διαδεδομένων προτύπων, π.χ. με χρήση
υπηρεσιών ιστού (web services).
Στη συνέχεια καταγράφονται οι ειδικές απαιτήσεις αρχιτεκτονικής του συστήματος,
το οποίο θα εγκατασταθεί σε Εικονικές Μηχανές στο Data Center του ΤΕΙ Κρήτης:
1. Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τα παραδοτέα του τμήματος Β χρησιμοποιώντας

σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System – CMS )
ανοιχτού λογισμικού (Open Source).
2. Το επιλεγμένο σύστημα θα πρέπει να διαθέτει ένα σύγχρονο, ταχύ και εύχρηστο
διαχειριστικό εργαλείο, που να επιτρέπει πολλαπλές παρεμβάσεις από το
διαχειριστή, τη δυνατότητα διαχείρισης αρχείων μεγάλου μεγέθους (avi, pdf κλπ)
και τη δημιουργία πολλών σελίδων.
3. Το περιεχόμενο της υπηρεσίας που θα αναπτυχθεί θα αποτελείται από ενότητες
(π.χ. άρθρα στο Joomla, κόμβοι στο Drupal) οργανωμένες έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται η πληρέστερη προβολή του. Το σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να
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4.
5.

6.

7.

υποστηρίζει τη δημιουργία και διαχείριση ενοτήτων οι οποίες θα ενσωματώνουν
υποστήριξη μορφοποιημένου κειμένου, φωτογραφιών, ήχου, video, Google
maps.
Η διεπαφή χρήσης για τους διαχειριστές περιεχομένου θα πρέπει να
περιλαμβάνει κυρίως τις λειτουργίες διαχείρισης περιεχομένου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει ρητά στην παραπομπή τεκμηρίωσης και να
παραμετροποιήσει στο προσφερόμενο σύστημα όλες τις απαραίτητες
προσαρμογές που απαιτούνται για την ασφάλειά του. Οι προσαρμογές αυτές θα
πρέπει να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις ασφαλείας σε όλα τα επίπεδα λογισμικού
που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση και λειτουργία του συστήματος, από το
λειτουργικό σύστημα και τον web server, μέχρι το CMS.
Η πλατφόρμα υλοποίησης καθώς και οι εφαρμογές διαχείρισης και υποστήριξης
των υπηρεσιών πρέπει να είναι ανοικτού κώδικα (open source) και σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να δεσμεύουν την Αναθέτουσα Αρχή σε επίπεδο αδειών
χρήσης με τον Ανάδοχο. Εάν απαιτούνται άδειες χρήσης για την υλοποίηση και τη
χρήση των υπηρεσιών, θα πρέπει να αγοραστούν από τον Ανάδοχο.
Είναι απαραίτητη η δυνατότητα επέκτασης των λειτουργιών του συστήματος με
την ανάπτυξη ή εγκατάσταση στοιχείων (modules, plugins) ανοιχτού λογισμικού.
Για όσες επιπλέον λειτουργίες αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο θα δίνεται πλήρης
άδεια χρήσης προς το ΤΕΙ Κρήτης. Ο κώδικας που χρησιμοποιείται από το
σύστημα θα πρέπει να είναι τοπικά διαθέσιμος και ευανάγνωστος ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής διόρθωσης, επέκτασης ή τροποποίησης σε
τμήματα του κώδικα. Δεν επιτρέπεται η χρήση τεχνικών συσκότισης κώδικα (code
obfuscation) από τον Ανάδοχο.

Βασικοί ρόλοι και σενάρια αλληλεπίδρασης
Οι βασικοί ρόλοι που θα πρέπει να διαχειρίζεται το σύστημα είναι οι εξής:
Διαχειριστές περιεχομένου: χρήστες δηλαδή στους οποίους δίδεται το δικαίωμα
προσθήκης, τροποποίησης η αφαίρεσης περιεχομένου. Στην κατηγορία αυτή ανήκει
εξειδικευμένο και επιφορτισμένο με αυτό το έργο προσωπικό της Βιβλιοθήκης,
καθώς και καθηγητές που επιθυμούν να οργανώσουν βιβλιογραφίες για τα
μαθήματα που διδάσκουν.
Αναγνώστες: χρήστες οι οποίοι επισκέπτονται την πύλη προσωποποιημένης
πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης με σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό της
(ελεύθερο ή ελεγχόμενο). Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των περιεχομένων
είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο κοινό, την ιδιότητα του αναγνώστη μπορεί να φέρει
κάθε χρήστης του Διαδικτύου ο οποίος δύναται να προσπελάσει τις σελίδες αυτού
είτε άμεσα, είτε ακόμα και έμμεσα (για παράδειγμα μέσω μιας μηχανής
αναζήτησης). Μεταξύ άλλων, ένας αναγνώστης δύναται να πλοηγηθεί στο ελεύθερο
περιεχόμενο μέσω κατάλληλα οργανωμένων κατηγοριών, να αναζητήσει τεκμήρια
Σελίδα 70 από 142

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

βάσει κριτηρίων από διάφορες πληροφοριακές πηγές και μάλιστα από ένα κοινό
σημείο πρόσβασης, καθώς επίσης να περιηγηθεί σε βιβλιογραφίες που έχουν
φτιαχτεί με την υπηρεσία διασύνδεσης μαθημάτων με πληροφοριακό υλικό.
Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις όπου η πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο
(κλειστές συλλογές) ή και παρεχόμενες υπηρεσίες (διασύνδεση μαθημάτων,
παραγγελίες άρθρων και προσκτήσεων κλπ) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό
προϋποθέσεις (για παράδειγμα, μόνο σε μέλη του ιδρύματος), οπότε ως αναγνώστης
μπορεί να θεωρηθεί μόνο όποιος πληροί τα αντίστοιχα κριτήρια (λχ με πιστοποίηση
από την κεντρική υπηρεσία του Ιδρύματος) ώστε να αρθούν οι δικλείδες ασφαλείας
και να επιτραπεί η πρόσβαση στα επιθυμητά τεκμήρια και υπηρεσίες.
Διαχειριστές: είναι τα άτομα που διαχειρίζονται τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε
επίπεδο οργάνωσης, διασύνδεσης, δημιουργίας φορμών επικοινωνίας, συσχέτισης
και εμφάνισης περιεχομένου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επιστήμονες
πληροφόρησης (βιβλιοθηκονόμοι και τεχνικοί πληροφορικής).
Τεχνικοί υποδομής: είναι οι κύριοι διαχειριστές τόσο της υπολογιστικής υποδομής
που φιλοξενεί το σύστημα, όσο και των συνεργαζόμενων λογισμικών πάνω στα
οποία στηρίζεται η λειτουργία του. Μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία του
συστήματος, για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, για την παρακολούθηση της
κατάστασης των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων, καθώς και για την υλοποίηση ή
τροποποίηση του διαθέσιμου λογισμικού ώστε να καλυφθούν πιθανές νέες ανάγκες
ή να απαλειφθούν δυσλειτουργίες και ασυμβατότητες.
Απαιτήσεις ολοκλήρωσης
Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του παρόντος έργου είναι η διαδικασία
μετάπτωσης του περιεχομένου από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης στο νέο σύστημα
που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και η απαραίτητη εκσφαλμάτωση και αναδιοργάνωσή
του ώστε να παρουσιάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αναγκαία απαίτηση
επίσης είναι η διασύνδεση με λοιπά υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα του
Ιδρύματος όπως Βάσεις Δεδομένων, Εξυπηρετητές Αλληλογραφίας, Υπηρεσία
Πιστοποίησης Χρηστών – Κατάλογοι και με εξωτερικά συστήματα με έμφαση στo
ΟΠΣΒ (για τα μέλη της κοινοπραξίας ILSaS) και την υπηρεσία Μεταμηχανής
Αναζήτησης (Meta-search) που αναπτύσσονται στο πλαίσιο Οριζόντιων Πράξεων
που εκπονούνται από το ΣΕΑΒ.

Α3.2.2.3 Τμήμα Γ: «Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με
Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων»
Το μοντέλο μεταδεδομένων που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να βασίζεται σε ευρέως
διαδεδομένα πρότυπα εκπαιδευτικών / μαθησιακών μεταδεδομένων και να υπάρχει
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η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα στην ιεραρχία μαθησιακού
περιεχομένου10 κι όχι μόνο στο πρώτο το οποίο αφορά σε μαθησιακά αντικείμενα.
Οι ρόλοι, οι διαδικασίες και οι διαφορετικές κατηγορίες μαθησιακού περιεχομένου
ορίστηκαν στην ενότητα Α2.1.3 όπου και αναφέρεται ρητά ότι το μοντέλο θα πρέπει
να μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε περιβάλλοντα ανοιχτής όσο και ελεγχόμενης
ηλεκτρονικής μάθησης.
Το μαθησιακό περιεχόμενο που θα υλοποιηθεί ως παράδειγμα εφαρμογής του
μοντέλου θα πρέπει να περιλαμβάνει μαθησιακά αντικείμενα από το ακαδημαϊκό
περιεχόμενο του ΤΕΙ Κρήτης και σίγουρα ψηφιακό υλικό από τις προσκτήσεις τις
Βιβλιοθήκης, ενώ θα πρέπει να είναι δυνατή η παρουσίασή του τουλάχιστον σε
περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης MOODLE.
Τέλος τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του μαθησιακού
περιεχομένου των επιπέδων 2 και άνω (από μαθησιακές δραστηριότητες και πάνω)
και την περιγραφή των μαθησιακών αντικειμένων με μεταδεδομένα, θα πρέπει να
βασισμένα σε ΕΛ/ΛΑΚ, να προσφέρονται κατά προτίμηση μέσω διεπαφής ιστού (web
interface) με βήμα προς βήμα οδηγούς ή κατάλληλες φόρμες, και να υποστηρίζουν
μαζική εισαγωγή και εξαγωγή μεταδεδομένων σε γνωστές μορφές (XML, RDF κλπ).

10

Δείτε το πρώτο σχήμα στην ενότητα Α2.1.3
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Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου
Το λογισμικό/υπηρεσίες που θα προκύψουν ως παραδοτέα με την ολοκλήρωση του
έργου θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτούμενες λειτουργικές και
τεχνικές προδιαγραφές των πινάκων συμμόρφωσης που συνοδεύουν την παρούσα
διακήρυξη. Οι δεσμευτικές προδιαγραφές για τον υποψήφιο ανάδοχο είναι το
υπερσύνολο των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών του πίνακα
συμμόρφωσης και της παρούσας παραγράφου.
Οι πρόσθετες υπηρεσίες εξωστρέφειας, θα πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να
υποστηρίζουν:
 αρχιτεκτονική τουλάχιστον τριών (3) επιπέδων (3-tier architecture): επίπεδο
παρουσίασης (Presentation Layer), επίπεδο εφαρμογής ή επιχειρησιακής
λογικής (Application Layer) και επίπεδο αποθήκευσης/πρόσβασης στα
δεδομένα (Data Access Layer),
 ανάπτυξη βασισμένη σε αυτόνοµες δοµικές μονάδες (Component Based
Development), και
 υπηρεσιοστραφή αρχιτεκτονική (Service-Oriented Architecture - SOA).
Τα προσφερόμενα συστήματα θα πρέπει να είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής ώστε:
 να υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη,
 να υπάρχει δυνατότητα για διασύνδεση με άλλα συστήματα, και
 να προσφέρει λειτουργικότητες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών
(και από τρίτα συστήματα).
Επιπροσθέτως θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως παραμετροποιημένα ώστε να
καλύπτουν τις ανάγκες της ΑΑ. Η παραμετροποίηση αφορά στην αναγνώριση και
υλοποίηση των υποσυστημάτων που μπορούν με κατάλληλη τροποποίηση να
ικανοποιήσουν το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων του Ιδρύματος. Οι
υπηρεσίες παραμετροποίησης:
 αναγνωρίζουν τις λειτουργικές απαιτήσεις της ΑΑ, οι οποίες μπορούν να
καλυφθούν από το σύστημα με παραμετροποίηση,
 προσδιορίζουν τον τρόπο παραμετροποίησης των συστημάτων με την πλήρη
υποστήριξη των απαιτήσεων που περιγράφονται στη διακήρυξη και θα
προκύψουν κατά τη φάση της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής για καθένα
από αυτά,
 αναγνωρίζουν τις παραμέτρους των συστημάτων,
 καθορίζουν τις τιμές των παραμέτρων,
 καταγράφουν τον τρόπο παραμετροποίησης, τις παραμέτρους ανά
λειτουργία / διαδικασία και τις τιμές τους,
 παραμετροποιούν τα υποσυστήματα σύμφωνα με τις τιμές των παραμέτρων,
 εκτελούν ελέγχους καλής λειτουργίας των υποσυστημάτων με τις
παραμέτρους αυτές,
 προσαρμόζουν τα αρχικά σενάρια χρήσης, και
 ολοκληρώνουν το σύνολο του λογισμικού με παραμετροποίηση και ανάπτυξη
όπου απαιτείται.
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Ακολούθως παρατίθενται προτεινόμενες τεχνολογίες για τα συστήματα που θα
χρησιμοποιηθούν και αναπτυχθούν σε κάθε τμήμα του έργου χωριστά:

Α3.3.1 Τεχνολογίες τμήματος Α
Το ΙΚ θα στηριχθεί πάνω σε πλατφόρμα λογισμικού ιδρυματικών αποθετηρίων
ανοιχτού κώδικα (πχ DSpace, Fedora, Invenio κλπ) και θα εγκατασταθεί σε εικονικές
μηχανές(virtual machines) της ΕΔΕΤ-ΑΕ.
Για την αποτελεσματική διαχείριση και διατήρηση των ψηφιακών τεκμηρίων θα
πρέπει να εξασφαλίζεται η ανάθεση και επίλυση αναγνωριστικών μέσω υπηρεσιών
όπως π.χ. Handle, DOI, κλπ.
Τα APIs (application programming interfaces), που θα προσφερθούν για τη σύνδεση
της ΒΔ με τρίτα συστήματα και εφαρμογές θα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί κάνοντας
χρήση δόκιμων τεχνολογιών πχ XML, SOAP κλπ.
Για την αξιοποίηση των περιεχομένων του IK το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει
μαζική συγκομιδή (harvesting) δεδομένων με βάση το πρωτόκολλο OAI-PMH (έκδοση
2.0) και για τη σχετική διασύνδεσή του με την κεντρική πύλη διασύνδεσης ΙΚ του
ΣΕΑΒ θα πρέπει να υποστηρίζει το σχήμα μεταδεδομένων HEAL-Meta. Γενικότερα,
είναι καλό να υιοθετούνται κοινά αποδεκτά πρότυπα μεταδεδομένων (πχ Dublin
Core, OAI-ORE), αλλά και γενικά μοντέλα περιγραφής πόρων (πχ RDF).
Η χρήση των υπηρεσιών που θα προκύψουν θα πρέπει να γίνεται χωρίς πρόβλημα
στις πλέον χρησιμοποιούμενες εκδόσεις των φυλλομετρητών IE, Chrome, Firefox,
Opera και Safari, καθώς και αντίστοιχους για χρήση από κινητά τηλέφωνα (πχ
Dolphin, default Android browser).
Είναι επίσης απαραίτητο το ΙΚ να υποστηρίζει πολυγλωσσικό περιβάλλον
προσφέροντας όλη τη λειτουργικότητά του τουλάχιστον στην ελληνική (UTF-8) και
αγγλική γλώσσα.
Αναφορικά με την υπηρεσία ψηφιοποίησης για τα περίπου 2000 έγγραφα που θα
προστεθούν στη συλλογή διοικητικών εγγράφων, αυτή θα πρέπει να ακολουθεί τις
οδηγίες και να δίνει υλικό που ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις όπως
περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση που η συλλογή φιλοξενηθεί σε σύστημα
διαφορετικό του αποθετηρίου, αυτό θα πρέπει να υιοθετεί τις προαναφερθείσες
τεχνολογίες.
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Α3.3.2 Τεχνολογίες τμήματος Β
Το open source CMS που θα χρησιμοποιηθεί για την διαχείριση και παρουσίαση του
πληροφοριακού υλικού της Βιβλιοθήκης, ή τμήματα που συμπληρώνουν τη
λειτουργικότητά του, και το σύστημα/ τμήμα που υλοποιεί την υπηρεσία
διασύνδεσης μαθημάτων με πληροφοριακό υλικό θα πρέπει να είναι βασισμένα σε
γλώσσα προγραμματισμού PHP ή Java και βάση δεδομένων MySQL ή Postgress.
Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου με την απαιτούμενη λειτουργικότητά του, θα
πρέπει να λειτουργεί σε Apache web server και σε λειτουργικά συστήματα Windows
και Linux και η εγκατάστασή του θα γίνει σε εικονικές μηχανές (VMs).
Θα πρέπει να επιλεχθεί ένα από τα εξής τρία συστήματα διαχείρισης περιεχομένου:
Drupal, Wordpress, Joomla τα οποία θα πρέπει να εγκατασταθούν στις πιο
πρόσφατα ενημερωμένες (updated) εκδόσεις τους όπως προτείνονται από την
κοινότητα χρηστών τους. Η τελική επιλογή της έκδοσης που θα χρησιμοποιηθεί θα
γίνει σε συνεργασία με την ομάδα παρακολούθησης του έργου από την πλευρά της
αναθέτουσας αρχής.
Το σύστημα θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο διαχειριστή να διαγράψει,
διορθώσει και προσθέσει ενότητες σε ιεραρχίες βάθους τουλάχιστον 4, όταν αυτό
χρειάζεται χωρίς την ενημέρωση, άδεια ή παρέμβαση του Αναδόχου.
Το σύστημα πιστοποίησης χρηστών των υπηρεσιών θα πρέπει να υποστηρίζει και
συνεργάζεται άψογα με την κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών του
ιδρύματος όπως υλοποιείται μέσω Shibboleth και LDAP.

Α3.3.3 Τεχνολογίες τμήματος Γ
Οι τεχνολογίες για το τμήμα Γ θα καθοριστούν από το Ανάδοχο και θα περιγραφθούν
με λεπτομέρεια τόσο στην αναφορά που θα συνοδεύει τα ενδεικτικά παραδείγματα,
όσο και τη μελέτη για τη σουίτα εργαλείων που θα προτείνει για χρήση στη
διαδικασία παραγωγής μαθησιακού περιεχομένου. Είναι υποχρεωτική η χρήση
ανοιχτών συστημάτων και εργαλείων βασισμένων σε ΕΛ/ΛΑΚ.
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Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων,
Εφαρμογών)
Ακολουθεί η περιγραφή των ελάχιστων διακριτών λειτουργικών ενοτήτων ανά Τμήμα
του Έργου.

Α3.4.1 Λειτουργικές Ενότητες της «Υπηρεσίας Αναβαθμισμένου και
Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου» Τμήμα Α του Έργου
Α3.4.1.1 Ομαδοποίηση (οργάνωση σε συλλογές) και παρουσίαση
περιεχομένου
Ένα ακαδημαϊκό ιδρυματικό καταθετήριο, λόγω της ποικιλομορφίας του
περιεχομένου του και του δυνητικά μεγάλου πλήθους των τεκμηρίων που διατηρεί,
χρειάζεται να διαθέτει τη δυνατότητα οργάνωσης του περιεχομένου του με ένα
δομημένο τρόπο που θα βασίζεται σε κάποιο, πιθανώς μεταβαλλόμενο κατά τη
διάρκεια λειτουργίας του, σύστημα ομαδοποίησης. Τα συστήματα ομαδοποίησης
που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα σε ηλεκτρονικά αποθετήρια είναι ιεραρχικά, και
αντιστοιχίζουν το σύνολο των τεκμηρίων σε μια πολυεπίπεδη δομή.
Μια από τις βασικές λειτουργικές απαιτήσεις ενός ιδρυματικού αποθετηρίου είναι η
δυνατότητα ομαδοποίησης των τεκμηρίων σε συλλογές (αλλιώς ομάδες ή κλάσεις
τεκμηρίων) με βάση ένα ή περισσότερα ποιοτικά κριτήρια που επιλέγονται από το
ίδρυμα και εφαρμόζονται από τους διαχειριστές του συστήματος. Για παράδειγμα, η
ομαδοποίηση των τεκμηρίων μπορεί να ακολουθεί και να αντανακλά κάποια
εξωτερική οργανωτική δομή (π.χ. Σχολές/Τμήματα/Εργαστήρια του ιδρύματος),
γεγονός συνηθισμένο ιδιαίτερα σε ιδρύματα με πολυπληθές ανθρώπινο δυναμικό.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ύπαρξη μιας δενδρικής ή γενικότερα, ιεραρχικής δομής
διευκολύνει τη διαχείριση, αναζήτηση και εμφάνιση των τεκμηρίων, ενώ βελτιώνει
παράλληλα την απόδοση, την ασφάλεια καθώς και την διατηρησιμότητα των
τεκμηρίων στο σύστημα. Τα πλεονεκτήματα από τη δυνατότητα ομαδοποίησης
τεκμηρίων σε συλλογές αυξάνονται, αν επιπλέον προσφέρεται και η δυνατότητα
ορισμού διαφορετικών επιλογών διαχείρισης και κατάθεσης σε κάθε συλλογή,
κατάλληλα προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις συγκεκριμένων ομάδων χρηστών του
ιδρύματος. Με αυτόν τον τρόπο, το ίδιο σύστημα αποθετηρίου είναι σε θέση να
ικανοποιήσει τις διαφορετικές ανάγκες του προσωπικού μεγάλων και επιστημονικά
ετερογενών ιδρυμάτων.
Η δημιουργία των συλλογών πρέπει να μπορεί να γίνεται με αυτοματοποιημένη
διαδικασία, βασισμένη στις τιμές των στοιχείων του μοντέλου μεταδεδομένων που
θα χρησιμοποιηθεί, κατ’ ελάχιστο του healMeta που παρουσιάζεται στο παράρτημα
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Α6.1 ή υπερσυνόλου του που μπορεί να προτείνει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τα
προτεινόμενα στη μελέτη του παραρτήματος Α6.2.
Είναι πιθανό για τις ανάγκες της συλλογής διοικητικών εγγράφων που αποτελείται
από αποφάσεις του ΣΤΕΙ και της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης,
να δημιουργηθεί στο νέο ΙΚ ξεχωριστή, ελεγχόμενης πρόσβασης συλλογή για τα
τεκμήρια της οποίας μπορεί να απαιτείται η χρήση διαφορετικού (από το healMeta ή
το υπερσύνολό του) σχήματος μεταδεδομένων11. Η επιλογή του σχήματος
μεταδεδομένων θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την ΑΑ.

Α3.4.1.2 Πρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση Περιεχομένου
Παρά το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά καταθετήρια συνδέονται άμεσα με την έννοια
της ανοικτής πρόσβασης, σε ένα καταθετήριο συνήθως δε διατίθεται ελεύθερα όλο
το περιεχόμενό του, αλλά αντίθετα είναι απαραίτητος ο περιορισμός της πρόσβασης
σε ορισμένα τεκμήρια. Περιορισμοί πρόσβασης αυτού του είδους μπορεί να
επιβάλλονται για διάφορους λόγους, όπως για αποφυγή παραβίασης πνευματικών
δικαιωμάτων, για προστασία μιας πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας που βρίσκεται
σε πρώιμο στάδιο (οπότε μπορεί να υιοθετηθεί ο περιορισμός πρόσβασης για άτομα
που δεν ανήκουν στο συγκεκριμένο ίδρυμα / σχολή / τμήμα / εργαστήριο), καθώς
και για προστασία πατεντών ή γενικότερα ερευνητικών εργασιών που
χρηματοδοτούνται από κάποιον εξωτερικό φορέα. Η πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο
τεκμήριο ενός αποθετηρίου εξαρτάται συνήθως από το είδος του χρήστη που
αιτείται την πρόσβαση καθώς και τα δικαιώματα που αυτός διαθέτει σε συνδυασμό
με τη συλλογή στην οποία ανήκει το τεκμήριο. Ανάλογα είναι απαιτούμενο να
ορίζονται περιορισμοί πρόσβασης και στο συνοδευτικό υλικό των τεκμηρίων που σε
πολλές περιπτώσεις διατίθεται με διαφορετικό τρόπο από το τεκμήριο καθεαυτό. Οι
περιορισμοί πρόσβασης συνήθως καθορίζονται από το διαχειριστή του συστήματος
σε συνεργασία με τον καταθέτη, στην περίπτωση που ο τελευταίος έχει τα
πνευματικά δικαιώματα του υλικού που εισάγει στο αποθετήριο.
Σχετική είναι και η έννοια των αδειών χρήσης (licenses) που συνοδεύουν συνήθως
ένα τεκμήριο και καθορίζουν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό από τρίτους και
ποιες υποχρεώσεις πηγάζουν για αυτούς. Σχετική μελέτη της ΑΑ τίθεται στη διάθεση
του Αναδόχου μέσω του παραρτήματος Α6.6, τμήματα από το οποίο πρέπει να
ενσωματωθούν στη διαδικασία εκχώρησης αδειών χρήσης μετά από συμφωνία με
την ΑΑ.

11

Στην περίπτωση αυτή το σύστημα που υλοποιεί το αναβαθμισμένο ΙΚ πρέπει να υποστηρίξει
τουλάχιστον δύο διαφορετικά σχήματα μεταδεδομένων
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Άξιες αναφοράς είναι οι άδειες Creative Commons, οι οποίες κερδίζουν συνεχώς
έδαφος, καθώς παρουσιάζουν μεγάλη ευελιξία στο μέρος των πνευματικών
δικαιωμάτων που μπορεί ο δημιουργός να εκχωρήσει σε τρίτους και επίσης
ορίζονται σε μορφή αναγνωρίσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε αυτό το πλαίσιο,
ο καθορισμός αδειών χρήσης για το σύνολο του περιεχομένου ενός αποθετηρίου
αποτελεί μια επιθυμητή πολιτική.
Ο όρος πρόσβαση, βέβαια, δεν περιλαμβάνει μονάχα την ανάγνωση ενός τεκμηρίου
αλλά και την επεξεργασία του, είτε μέσω προσθαφαίρεσης αρχείων είτε μέσω
μετατροπής των μεταδεδομένων που το συνοδεύουν. Συνεπώς, ένα αποθετήριο
χρειάζεται, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που περιγράφηκε παραπάνω, να ορίζει
τους χρήστες που έχουν το δικαίωμα να μεταβάλλουν κάποιο κατατεθειμένο
τεκμήριο, μεμονωμένα ή και με συνεργατικό τρόπο (λχ καταθέτης/δημιουργός σε
συνεργασία με επιβλέποντα και βιβλιοθηκονόμο για τη συμπλήρωση των
μεταδεδομένων σε τεκμήρια).
Τέλος με την πρόσβαση σχετίζονται και οι έννοιες των συστάσεων που αφορούν στην
αξιολόγηση των τεκμηρίων, η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων βάσει
προκαθορισμένων ερωτημάτων (queries) αλλά και η δυνατότητα εξατομικευμένης
παρουσίασης του περιεχομένου του καταθετηρίου.

Α3.4.1.3 Κατάθεση/Εισαγωγή Περιεχομένου
Η διαδικασία εμπλουτισμού ενός ηλεκτρονικού καταθετηρίου με νέο περιεχόμενο
είναι από τις πλέον κρίσιμες λειτουργίες που αυτό καλείται να πραγματοποιεί. Νέο
περιεχόμενο μπορεί να εισαχθεί σε ένα καταθετήριο είτε μέσω της διαδικασίας
κατάθεσης από έναν πιστοποιημένο χρήστη είτε μέσω μαζικής εισαγωγής
περιεχομένου που συνήθως προέρχεται από ένα εξωτερικό σύστημα. Στην
περίπτωση της κατάθεσης, υπάρχουν σε γενικές γραμμές δύο βασικές επιλογές: η
αυτό-αρχειοθέτηση (self-archiving), στην οποία ο χρήστης που καταθέτει ένα
τεκμήριο είναι και ο δημιουργός του και κατέχει τουλάχιστον ένα μέρος από τα
πνευματικά δικαιώματά του και η κατάθεση δια μεσολάβησης (mediated deposit)
όπου ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης, συνήθως από το προσωπικό της βιβλιοθήκης
του ιδρύματος, καταθέτει το τεκμήριο για λογαριασμό του δημιουργού του. Στην
πράξη βέβαια, η διαδικασία της κατάθεσης μπορεί να αποδειχθεί αρκετά πιο
πολύπλοκη, περιλαμβάνοντας περισσότερα και εμπλέκοντας περισσότερους
χρήστες.
Για παράδειγμα, αποτελεί συνηθισμένη πρακτική να γίνεται ο έλεγχος του
υποβαλλόμενου τεκμηρίου και η επεξεργασία των μεταδεδομένων που το
συνοδεύουν από κάποιον ειδικό με γνώσεις βιβλιοθηκονομίας, ώστε να
διασφαλιστεί η ποιότητα των εισαγόμενων τεκμηρίων και της περιγραφής τους. Το
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ηλεκτρονικό καταθετήριο θα πρέπει, συνεπώς, να είναι σε θέση να υποστηρίξει την
διαδικασία κατάθεσης που έχει επιλεχθεί από το ΤΕΙ Κρήτης και να καθορίζει τους
χρήστες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη διαδικασία καθώς και το ρόλο
τους. Βασική λοιπόν απαίτηση είναι η δυνατότητα ορισμού μιας διαδικασίας
κατάθεσης με σαφή και διακριτά βήματα και δυνατότητα συμμετοχής (με τον
προσδιορισμό δικαιωμάτων κατάθεσης και ελέγχου) τόσο μεμονωμένων χρηστών
όσο και ομάδων χρηστών.
Το σύστημα πρέπει επίσης να:
 υλοποιεί τη ροή εργασιών κατάθεσης για διαφορετικού τύπου τεκμήρια,
όπως αυτής περιγράφεται στο παράρτημα Α6.3a,
 να παρέχει λειτουργική και παραμετροποιήσιμη φόρμα για τη συμπλήρωση
των μεταδεδομένων ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο
παράρτημα Α6.3b με επιπλέον μηχανισμούς για την συμπλήρωση τιμών
πεδίων μεταδεδομένων από διαθέσιμες λίστες με Λέξεις-Κλειδιά (παράρτημα
Α6.4),
 να βοηθάει στην εισαγωγή των αρχείων του υποβαλλόμενου τεκμηρίου,
υλοποιώντας διαδικασίες για τον έλεγχο ακεραιότητας και την ανίχνευση ιών
καθώς επίσης και την κατάλληλη μετατροπή του μορφότυπου σε περίπτωση
που δε συμφωνεί με την πολιτική περιεχομένου του ιδρύματος, όπως
περιγράφεται στο παράρτημα Α6.3c, και
 να πληροφορεί κατά το δυνατόν τους εμπλεκόμενους χρήστες για τις
απαιτούμενες εκ μέρους τους ενέργειες και για την συνολική πορεία της
διαδικασίας κατάθεσης. Η τελευταία λειτουργικότητα αν και πολύτιμη,
χαρακτηρίζεται επιθυμητή.
Σε περιπτώσεις όπου ο καταθέτης δε διαθέτει τα πνευματικά δικαιώματα του έργου
που καταθέτει (π.χ. κατά την κατάθεση άρθρου ήδη δημοσιευμένου σε κάποιο
περιοδικό, οπότε τα δικαιώματα έχουν κατά πάσα πιθανότητα εκχωρηθεί στον
εκδότη του περιοδικού), θα πρέπει να είναι δυνατή η εισαγωγή μόνο των
μεταδεδομένων που περιγράφουν το έργο, χωρίς απαραίτητα αυτά να συνοδεύονται
και από κάποιο αρχείο. Αυτό θα συμβεί σε περιπτώσεις εκδοτών οι οποίοι
απαγορεύουν ρητά την αρχειοθέτηση των δημοσιεύσεών τους («λευκοί» εκδότες).
Σε κάθε περίπτωση, ο καταθέτης θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για το αν έχει
δικαίωμα εισαγωγής ενός τεκμηρίου στο καταθετήριο, οπότε η αναφορά εντός του
καταθετηρίου σε σχετικές υπηρεσίες ενημέρωσης, όπως η SHERPA/RoMEO, μπορεί
να αποδειχθεί καταλυτική. Ακόμα και αν ένας συγγραφέας έχει παραχωρήσει τα
πνευματικά δικαιώματα στον εκδότη του έργου, συνήθως του επιτρέπεται να
καταθέσει μια προηγούμενη έκδοσή του και όχι την δημοσιευμένη. Σημαντικός
παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία είναι να είναι ξεκάθαρο προς τους χρήστες ότι το
τεκμήριο στο οποίο έχουν πρόσβαση δεν είναι το δημοσιευμένο αλλά κάποια
Σελίδα 79 από 142

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

προηγούμενη έκδοση. Σε όλες τις περιπτώσεις και άσχετα με τα πνευματικά
δικαιώματα που διέπουν το τεκμήριο θα πρέπει να γίνεται όπου είναι δυνατόν
κατάθεση του πλήρους κειμένου για λόγους διατήρησης και διαφύλαξης
λαμβάνοντας όμως υπόψη να μην είναι προσβάσιμο από τους χρήστες του
καταθετηρίου παρά μόνο από τους διαχειριστές του.
Σε ό,τι αφορά στη μαζική εισαγωγή περιεχομένου, αυτή συνήθως αποτελεί μέρος της
διαδικασίας αναβάθμισης του λογισμικού του καταθετηρίου ή της διαδικασίας
μετάβασης από ένα σύστημα καταθετηρίου σε ένα νέο, οπότε και το σύνολο του
περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο στο παλιό σύστημα πρέπει να μεταφερθεί
αναλλοίωτο στο νέο, διατηρώντας τη δομή του και τα απαραίτητα συνοδευτικά
μεταδεδομένα. Για τον παραπάνω λόγο, ένα ηλεκτρονικό καταθετήριο είναι
απαραίτητο να διαθέτει μηχανισμούς μαζικής εισαγωγής περιεχομένου,
εκφρασμένου σε κατάλληλη μορφή ώστε να μην υπάρχει απώλεια προηγούμενα
αποθηκευμένης πληροφορίας, ενώ μείζονος σημασίας θεωρείται και η αντίστροφη
διαδικασία: αυτή της εξαγωγής του περιεχομένου του σε ευρέως χρησιμοποιούμενες
μορφές και δομές προκειμένου να είναι δυνατή η εισαγωγή τους σε άλλα συστήματα
ή εκδόσεις πολύ διαφορετικές αυτής που ήδη χρησιμοποιείται.

Α3.4.1.4 Εξαγωγή/Μεταφορά Περιεχομένου
Μια βασική απαίτηση για το αναβαθμισμένο ΙΚ του ΤΕΙ Κρήτης είναι η διατήρηση
των τεκμηρίων που αυτό περιέχει, ακόμα και όταν το ίδιο το λογισμικό του
καταθετηρίου δεν είναι σε θέση πλέον να καλύπτει τις διαρκώς εξελισσόμενες
λειτουργικές ανάγκες του ιδρύματος που το συντηρεί. Σε αυτή την περίπτωση,
πρέπει να εξασφαλιστεί η μεταφορά του περιεχομένου του καταθετηρίου σε ένα
καινούριο σύστημα με έναν τρόπο που να διατηρείται όλη η πληροφορία που
υπήρχε στο παλιό καταθετήριο. Αυτό συνεπάγεται διατήρηση της σύνδεσης μεταξύ
μεταδεδομένων, τεκμηρίων και συνοδευτικού υλικού, αλλά και διατήρηση της δομής
των τελευταίων καθώς και των σχέσεων που συνδέουν τα τεκμήρια μεταξύ τους.
Είναι σημαντικό λοιπόν, το ηλεκτρονικό καταθετήριο να διαθέτει έναν εύρωστο
μηχανισμό εξαγωγής περιεχομένου σε μια προκαθορισμένη και κατά προτίμηση
ευρέως διαδεδομένη μορφή που να αναγνωρίζεται και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για εισαγωγή σε άλλα συστήματα καταθετηρίων.
Παράλληλα, πέρα από την ανάγκη διατήρησης και μεταφοράς του περιεχομένου σε
νέα συστήματα, υπάρχει και η ανάγκη ταυτόχρονης ενοποιημένης αναζήτησης σε
περισσότερα του ενός καταθετήρια από εξειδικευμένους συσσωρευτές που συνήθως
χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό μόνο τα μεταδεδομένα των τεκμηρίων. Συνεπώς,
ένα καταθετήριο που επιθυμεί να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα και
επισκεψιμότητά του μέσω της συμμετοχής του σε συσσωρευτές οφείλει να εξάγει τα
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μεταδεδομένα του με τρόπο κατανοητό σε μηχανές, ακολουθώντας διαδεδομένα
πρότυπα (όπως π.χ. το πρωτόκολλο OAI-PMH).

Α3.4.1.5 Ανάθεση Αναγνωριστικών
Κάθε τεκμήριο το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο στο ηλεκτρονικό καταθετήριο θα
πρέπει να χαρακτηρίζεται από ένα παγκόσμια μοναδικό και μόνιμο αναγνωριστικό
που θα επιτρέπει σαφή αναφορά σε αυτό εντός και κυρίως εκτός του καταθετηρίου.
Το αναγνωριστικό αυτό δεν πρέπει να εξαρτάται από την τοποθεσία ή το εσωτερικό
μοντέλο αποθήκευσης, έτσι ώστε να μπορεί να διατηρηθεί ακόμα και αν το τεκμήριο
μετακινηθεί σε κάποιο άλλο σύστημα ή ολόκληρο το καταθετήριο το οποίο το
στεγάζει μετακομίσει σε άλλη τοποθεσία. Η απαίτηση ανάθεσης παγκόσμια
μοναδικών αναγνωριστικών επεκτείνεται και σε επίπεδο ομάδων τεκμηρίων
(συλλογών) ή σε επίπεδο μεμονωμένων αρχείων.
Η μοναδικότητα ενός αναγνωριστικού συνήθως εξασφαλίζεται από εξωτερικές
υπηρεσίες ανάθεσης URNs σε πόρους, που παράλληλα αναλαμβάνουν την
διαχείριση και μακροχρόνια διατήρηση αυτών (ARK, DOI, Handle). Η επιλογή και
χρήση παγκόσμια μοναδικών αναγνωριστικών διευκολύνει τη μακρόχρονη
διατήρηση, την πρόσβαση και την αναφορά στα τεκμήρια ενός καταθετηρίου, ενώ
αποτελεί και μια από τις προϋποθέσεις για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ
διαφορετικών καταθετηρίων. Προφανώς και τα συγκεκριμένα αυτά αναγνωριστικά
δε θα πρέπει να είναι τροποποιήσιμα από τους χρήστες, ενώ θα πρέπει να
διασφαλιστεί ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καταθετηρίου θα μπορεί το
σχήμα τους να επανακαθοριστεί ώστε να καλύψει πιθανόν μεταβαλλόμενες ανάγκες.
Εκτός από τα προαναφερθέντα «εξωτερικά» αναγνωριστικά, το καταθετήριο θα
πρέπει να διαθέτει και «εσωτερικά», ώστε να μπορεί το σύστημα να διακρίνει
οντότητες που εμπλέκονται στη λειτουργία του.

Α3.4.1.6 Αναζήτηση/Πλοήγηση Περιεχομένου
Ως μια από τις βασικότερες λειτουργικότητες του αναβαθμισμένου ηλεκτρονικού
καταθετηρίου που ζητείται να υλοποιηθεί θεωρείται η δυνατότητα
πραγματοποίησης αναζήτησης στα περιεχόμενά του, για λογαριασμό των τελικών
χρηστών. Η ευκολία χρήσης της λειτουργίας αναζήτησης καθώς και η ποιότητα και
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες
προσέλκυσης χρηστών και βελτίωσης της εμπειρίας χρήσης των ήδη υπαρχόντων. Η
συγκεκριμένη διαδικασία λοιπόν, θα πρέπει να ακολουθεί τη φιλοσοφία των
σύγχρονων μηχανών αναζήτησης πληροφορίας στο Διαδίκτυο, ενώ οι αναζητήσεις
θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιηθούν με χρήση ελληνικών, λατινικών καθώς
και χαρακτήρων wildcard. Εννοείται ότι τα τεκμήρια για τα οποία η πρόσβαση είναι
ελεγχόμενη θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης, αλλά θα μπορεί να
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προσπελαστούν μόνο μετά από επιτυχή πιστοποίηση του δυνητικού χρήστη (μέσω
κεντρικής υπηρεσίας ταυτοποίησης).
Ανάλογης σημασίας είναι και η λειτουργία της πλοήγησης στα περιεχόμενα του
καταθετηρίου με τρόπο διαισθητικό και εύκολο στην κατανόηση, εξυπηρετώντας
επισκέπτες που δεν έχουν υπόψη τους καλά διαμορφωμένες μεθόδους αναζήτησης.
Η πλοήγηση μπορεί να πραγματοποιείται με διάσχιση της δεντρικής δομής
ομαδοποίησης του περιεχομένου του καταθετηρίου ή με επισκόπηση του συνόλου
των τεκμηρίων του ομαδοποιημένων σύμφωνα με κάποιο στοιχείο του σχήματος
μεταδεδομένων (π.χ. τίτλος, όνομα συγγραφέα, διακεκριμένη εργασία κ.λπ.) όπως
περιγράφεται στα παραρτήματα Α6.2a και Α6.2b.
Η αναζήτηση ενός όρου θα πρέπει να μπορεί να γίνεται τόσο στο πλήρες κείμενο των
τεκμηρίων του καταθετηρίου όσο και στα μεταδεδομένα που το συνοδεύουν, ενώ το
καταθετήριο θα πρέπει να παρέχει και δυνατότητα εξειδικευμένης αναζήτησης σε
συγκεκριμένα πεδία μεταδεδομένων. Εξίσου σημαντική είναι και η δυνατότητα
διαμόρφωσης της λίστας των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης από τον τελικό
χρήστη, ώστε να πετύχει την απεικόνιση που τον διευκολύνει περισσότερο (π.χ.
μέσω ταξινόμησης των αποτελεσμάτων ως προς κάποιο κριτήριο). Σε αυτή την
κατεύθυνση κινείται και η ταξινόμηση όψεων (faceted classification) που συναντάται
σε αρκετές ιστοσελίδες και μηχανές αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό και της οποίας
η χρήση μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στην πλοήγηση όσο και την αναζήτηση.
Προσοχή! Στην περίπτωση που η ζητούμενη συλλογή διοικητικών εγγράφων
(αποφάσεις Συμβουλίου και Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Ιδρύματος)
υλοποιηθεί ως υπο-συλλογή του αναβαθμισμένου ΙΚ, η αναζήτηση σε αυτήν θα
πρέπει να γίνεται με «ευφυή» τρόπο κάνοντας χρήση των θησαυρών όρων που θα
πρέπει να αναπτυχθούν και χρησιμοποιηθούν κατά την περιγραφή των τεκμηρίων
της. Σχετική αναφορά γίνεται στην ενότητα Α2.1.1β.

Α3.4.1.7 Διαχείριση Καταθετηρίου
Η λειτουργία της διαχείρισης του ΙΚ είναι από τις πλέον απαιτητικές και πολύπλοκες
καθώς είναι αυτή που ουσιαστικά θα οργανώνει και θα συντονίζει όλες τις
υπόλοιπες. Η διαχείριση του καταθετηρίου περιλαμβάνει καθήκοντα, όπως ο
ορισμός και διαχείριση χρηστών, η παραμετροποίηση του συστήματος και του
περιβάλλοντος του τελικού χρήστη, ο έλεγχος της πρόσβασης στα τεκμήρια, η
διαχείριση της διαδικασίας κατάθεσης, η διαχείριση του περιεχομένου του
καταθετηρίου ή ακόμα και η παρακολούθηση των διεθνών προτύπων και χάραξη
πολιτικών. Παράλληλα, περιλαμβάνει και καθήκοντα που σχετίζονται με την τεχνική
υποδομή του καταθετηρίου, όπως η επαναφορά του συστήματος μετά από κάποια
αστοχία, η παρακολούθηση των σφαλμάτων του συστήματος ή η τήρηση
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αντιγράφων ασφαλείας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του σε κάθε
περίπτωση.

Α3.4.1.8 Υπηρεσίες Εξατομίκευσης
Το αναβαθμισμένο ΙΚ θα πρέπει να προβλέπει και προσωποποιημένες υπηρεσίες, οι
οποίες προσφέρουν στο χρήστη ένα προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις και επιλογές
του περιβάλλον αλληλεπίδρασης (διεπαφή χρήσης, γλώσσα διεπαφής,
χαρακτηριστικά προσβασιμότητας κλπ). Τέτοιες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την
ύπαρξη μιας προσωπικής σελίδας για κάθε χρήστη, μέσω της οποίας θα παρέχεται
πρόσβαση σε προηγούμενες αναζητήσεις του χρήστη, αλλά και στο συνολικό
ιστορικό των ενεργειών του. Παράλληλα, κάθε χρήστης θα μπορεί να ορίσει
προσαρμοσμένα RSS feeds με βάση κριτήρια, όπως η συμμετοχή ενός τεκμηρίου σε
μια συλλογή ή/και η εμφάνιση δεδομένων τιμών σε στιγμιότυπα στοιχείων του
μοντέλου μεταδεδομένων, δυνατότητα που επιτρέπει την ενημέρωση του χρήστη
κάθε φορά που γίνεται εισαγωγή νέων τεκμηρίων τα οποία πληρούν τα κριτήρια
ενδιαφέροντός του.
Επιπλέον, και μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες (μέσω κεντρικής υπηρεσίας
ταυτοποίησης) θα μπορεί να εμφανίζονται κλειστές συλλογές στις οποίες έχουν
πρόσβαση για άμεση πλοήγηση σε αυτές καθώς και ερωτήματα για εξαγωγή
στατιστικών στοιχείων.

Α3.4.1.9 Παροχή Βοήθειας Online
Το αναβαθμισμένο ΙΚ θα πρέπει να παράσχει βοήθεια σχετική με τη λειτουργικότητα
και τη χρήση του. Η βοήθεια θα πρέπει να περιλαμβάνει επισημάνσεις σχετικές με
τις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών του ΙΚ όπου κάτι τέτοιο πρέπει να εφαρμοστεί.
Επιπλέον είναι προαιρετική η παροχή του συνόλου οδηγιών σε αγγλική μετάφραση,
ενώ υποχρεωτική είναι η αγγλική μετάφραση της βοήθειας που σχετίζεται με την
αναζήτηση και πλοήγηση στο περιεχόμενο του καταθετηρίου.

Α3.4.1.10 Διαχείριση Μεταδεδομένων
Το υποσύστημα διαχείρισης μεταδεδομένων είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση και
συσχέτιση συνόλων μεταδεδομένων με τα περιεχόμενα του ΙΚ. Τα μεταδεδομένα
περιγράφουν και συνοδεύουν το περιεχόμενο του καταθετηρίου και μπορούν να
διακριθούν σε τρία είδη, ανάλογα με τη λειτουργία την οποία υποστηρίζουν:
 τα περιγραφικά μεταδεδομένα, τα οποία αναφέρονται σε ιδιότητες ενός
τεκμηρίου, όπως το είδος, ο συγγραφέας ή ο τίτλος του και στα οποία βασίζεται
σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία της αναζήτησης. Η φύση των περιγραφικών
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μεταδεδομένων θα πρέπει να διαφέρει για κάθε είδος τεκμηρίου που
υποστηρίζει το καταθετήριο,
τα δομικά μεταδεδομένα, τα οποία περιγράφουν τη δομή σύνθετων τεκμηρίων
που αποτελούνται από περισσότερα του ενός αρχεία, εξασφαλίζοντας την
ακεραιότητά τους, και
τα διαχειριστικά μεταδεδομένα, τα οποία υποστηρίζουν τη διαχείριση των
τεκμηρίων εντός του καταθετηρίου και μπορεί να αναφέρονται είτε σε τεχνικές
ιδιότητες, όπως ο μορφότυπος ενός αρχείου ή η συμμετοχή ενός τεκμηρίου σε
μια συλλογή, είτε στα δικαιώματα ομάδων χρηστών για πρόσβαση ή
επεξεργασία ενός τεκμηρίου ή μιας συλλογής, είτε σε πληροφορίες που είναι
απαραίτητες για τη μακρόχρονη διατήρηση ενός τεκμηρίου, όπως είναι για
παράδειγμα η ακριβής τοποθεσία αποθήκευσης και τα αθροίσματα ελέγχου
(checksums) των συστατικών μερών του.

Τα σχήματα μεταδεδομένων που θα υποστηρίζει το καταθετήριο θα είναι το ESE
(Europeana Semantic Elements)12 που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στην Europeana, και το σχήμα περιγραφικών μεταδεδομένων healMeta
από το Υποέργο 9.9 της Δράσης «Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών
Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.» (παρέχεται στο παράρτημα Α6.1 της
διακήρυξης) και θα διευκολύνει τη συμμετοχή στην πύλη ελληνικών ιδρυματικών
καταθετηρίων που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ίδιου Υποέργου. Επίσης, το
καταθετήριο θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει
μεταδεδομένα με την κεντρική πύλη ερευνητικής δραστηριότητας του Σ.Ε.Α.Β. που
θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 9.11, αλλά και με την τοπική εγκατάσταση
της υπηρεσίας CRIS στο ΤΕΙ Κρήτης, που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1
«Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» της Πράξης 304211 «Οργάνωση, ανάδειξη και
προβολή του ακαδημαϊκού περιεχομένου του ΤΕΙ Κρήτης». Αυτή η ανταλλαγή
συνεπάγεται τη δυνατότητα εξαγωγής μεταδεδομένων μέσω του πρωτοκόλλου OAIPMH σε μορφή συμβατή με το μοντέλο μεταδεδομένων CERIF 2008, αλλά και τη
δυνατότητα εισαγωγής μεταδεδομένων από τις παραπάνω υπηρεσίες καταγραφής
ερευνητικής δραστηριότητας.
Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που η συλλογή διοικητικών εγγράφων
φιλοξενηθεί στο αναβαθμισμένο ΙΚ, αυτό θα πρέπει να υποστηρίζει και το σχήμα
μεταδεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των τεκμηρίων της
συλλογής (θα το προτείνει και υλοποιήσει ο Ανάδοχος), είτε πρόκειται για μέρος ή
υπερσύνολο του healMeta, ή για εντελώς νέο σχήμα.

12

Europeana Semantic Elements specification:
http://www.version1.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=c56f82a4-8191-42fa-93794d5ff8c4ff75&groupId=10602
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Παράλληλα, το καταθετήριο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για συμμετοχή σε
γνωστούς διεθνείς συναθροιστές (π.χ. DRIVER, BASE, OAIster, Europeana) και
καταλόγους (π.χ. ROAR, OpenDOAR, OAI registry) που συνεισφέρουν στην αύξηση
της προβολής του στο ευρύτερο κοινό. Συνήθως οι παραπάνω υπηρεσίες απαιτούν
μόνο την υλοποίηση του OAI-PMH πρωτοκόλλου και τη συνεπαγόμενη υποστήριξη
του simple Dublin Core σχήματος. Στην περίπτωση που τίθενται συγκεκριμένοι
περιορισμοί επί του περιεχομένου των μεταδεδομένων (π.χ. DRIVER), θα πρέπει
ομοίως να υλοποιηθούν κατάλληλες διαδικασίες μετατροπής στην επιθυμητή
μορφή. Όσον αφορά σε δομικά και διαχειριστικά μεταδεδομένα, το καταθετήριο θα
πρέπει να υποστηρίζει το πρότυπο METS για την περιγραφή σύνθετων τεκμηρίων και
συγκεκριμένα, το προσαρμοσμένο σχήμα (METS profile) που θα παραχθεί από την
οριζόντια δάση του Υποέργου 9.9 και το οποίο θα χρησιμοποιεί το healMeta σχήμα
περιγραφικών μεταδεδομένων.
Άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαχείριση μεταδεδομένων αλλά και την εισαγωγή
περιεχομένου είναι η διαδικασία τεκμηρίωσης των αντικειμένων του ΙΚ κατά την
οποία θα πρέπει να υποστηρίζονται τα ακόλουθα:
 Κάθε διαφορετική συλλογή της πλατφόρμας του αναβαθμισμένου ΙΚ θα πρέπει
να μπορεί να υποστηρίζει διαφορετικά στοιχεία μεταδεδομένων (templates), τα
οποία θα ορίζονται από το διαχειριστή. Εκτός των περιγραφικών
μεταδεδομένων, κάθε συλλογή θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσθετα
τεχνικά και διαχειριστικά μεταδεδομένα, ενώ τα ψηφιακά αντικείμενα θα
μπορεί να είναι σύνθετα, να περιέχουν δηλαδή πολλαπλές μορφές αρχείων και
να συνδέονται μεταξύ τους.
 Ιεραρχικές συλλογές υλικού, οι οποίες θα ορίζονται από τον διαχειριστή και θα
χρησιμοποιούνται ως μέσο πλοήγησης στο υλικό κατά την τεκμηρίωση. Οι
ιεραρχίες αυτές θα είναι παραμετροποιήσιμες ώστε να αντανακλούν τις
ιδιαίτερες ανάγκες της ΑΑ και θα πρέπει να τεκμηριώνονται με κάποια βασικά
πεδία μεταδεδομένων (τίτλος, περιγραφή, κ.λπ.) και δεν θα πρέπει να
περιορίζουν τον φορέα σε ότι αφορά στο βάθος τους (για παράδειγμα, η
ιεραρχία υποσυλλογών θα πρέπει να φτάνει στο επίπεδο που επιθυμεί ο φορέας
και να μη σταματάει σε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο).
 Εύχρηστες διεπαφές και φόρμες τεκμηρίωσης που θα διευκολύνουν τον χρήστη
του υποσυστήματος κατά την τεκμηρίωση του υλικού. Συγκεκριμένα, θα πρέπει
οι φόρμες τεκμηρίωσης να υποστηρίζουν τα πεδία μεταδεδομένων που
χρησιμοποιούνται από την κάθε συλλογή. Για παράδειγμα, η κάθε φόρμα
τεκμηρίωσης θα εμφανίζει φιλικές λεκτικές ετικέτες σε κάθε πεδίο (π.χ. τίτλος,
περίληψη, κ.λπ.) και όχι τον κωδικό του πεδίου στο αντίστοιχο σχήμα
μεταδεδομένων (π.χ. dc:title, dc:description_abstract, κ.λπ.). Επιπρόσθετα, οι
φόρμες τεκμηρίωσης θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες σχετικές με την
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συμπλήρωση των πεδίων τους. Τέλος, η πλατφόρμα του αναβαθμισμένου ΙΚ θα
πρέπει να υποστηρίζει την εκτύπωση των φορμών τεκμηρίωσης.
Ανάλογα με τον ορισμό της κάθε συλλογής, τα πεδία μεταδεδομένων θα
μπορούν να λάβουν λέξεις-κλειδιά, από ελεγχόμενο ή μη λεξιλόγιο και να
συνδέονται με θησαυρούς καθιερωμένων όρων.
Οι φόρμες τεκμηρίωσης θα πρέπει να υποστηρίζουν δύο γλώσσες (Ελληνικά και
Αγγλικά). Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε πεδίο μεταδεδομένων, είτε αυτό είναι
περιγραφικό, είτε είναι λέξη-κλειδί, είτε είναι συνδεδεμένο με καθιερωμένους
όρους, θα πρέπει να υποστηρίζει δίγλωσση συμπλήρωση/επιλογή τιμών.
Ανάκτηση ψηφιακού αντικειμένου με πολλούς τρόπους. Ο χρήστης θα πρέπει να
μπορεί να ανακτήσει ένα ψηφιακό τεκμήριο με βάση διάφορα πεδία και να το
επεξεργαστεί, τροποποιώντας την τεκμηρίωσή του και το ψηφιακό του υλικό
(αρχεία υψηλής ποιότητας και παρουσίασης).
Ο χρήστης του υποσυστήματος θα πρέπει να πλοηγείται στις συλλογές βάσει
ιεραρχικού μηχανισμού πλοήγησης, επιλέγοντας κάθε φορά το επιθυμητό
σημείο της ιεραρχίας και κάτω.
Θα πρέπει να εμφανίζεται λίστα με τα πιο πρόσφατα αποθηκευμένα ψηφιακά
τεκμήρια, καθώς και στατιστικά για τη χρήση και πρόσβαση κάθε τεκμηρίου.

Α3.4.1.11 Μετάπτωση Περιεχομένου τρέχοντος ΙΚ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του αναβαθμισμένου ΙΚ είναι ο
εμπλουτισμός του στο ακέραιο με όλη την πληροφορία και λειτουργικότητα η οποία
ήδη υπάρχει στο τρέχον ΙΚ eThesis (http://nefeli.lib.teicrete.gr ) . Θα πρέπει να
προδιαγραφεί με σαφήνεια η διαδικασία και τα στάδια της μετάπτωσης του
συνόλου των δεδομένων (μεταδεδομένα και ψηφιακά τεκμήρια) καθώς και η
καταχώρηση και συσχέτιση του συνοδευτικού υλικού τεκμηρίων το οποίο είναι
διαθέσιμο, κατάλληλα μορφοποιημένο αλλά δεν έχει καταχωρηθεί. Για το τελευταίο
γίνεται λεπτομερής αναφορά στο παράρτημα Α6.5.
Επιπλέον η μετάβαση θα πρέπει να διατηρήσει την οργάνωση του περιεχομένου
στην τρέχουσα δομή με τις ακόλουθες όμως βελτιωτικές αλλαγές:
-

καθώς με το Π.Δ.104/2013 έγιναν αλλαγές στην οργάνωση των σχολών και
τμημάτων του ιδρύματος, θα πρέπει ανάλογη να είναι η αντιστοίχιση των
τεκμηρίων στην τρέχουσα οργανωτική δομή (και επομένως και η παρουσίασή
του). Για τμήματα τα οποία καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν με άλλα για
δημιουργία νέων, ο Ανάδοχος θα πρέπει σε συνεννόηση με την ΑΑ να
αποφασίσει για τη νέα αντιστοίχιση των τεκμηρίων που ανήκουν στην
πνευματική παραγωγή τους,
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-

-

στο eThesis ήταν πολύ δύσκολη η δημιουργία συλλογής για μεταπτυχιακές
εργασίες, οι οποίες ως εκ τούτου καταχωρούνταν με τη σχετική πληροφορία
να δίνεται ως τιμή στο πεδίο μεταδεδομένων «Λέξεις-κλειδιά». Σε όσες από
τις καταχωρημένες εργασίες υπάρχει σχετική τιμή, αυτή θα πρέπει να
αποσυρθεί από το αντίστοιχο στοιχείο του νέου σχήματος μεταδεδομένων,
και τα τεκμήρια να καταχωρηθούν σε ανάλογη (νεοδημιουργηθείσα)
συλλογή. Επιπλέον ανάλογα θα πρέπει να διαμορφωθεί η τιμή στο στοιχείο
του νέου σχήματος που αφορά στον τύπο του τεκμηρίου (Τύπος Έργου του
healMeta),
στοιχεία του σχήματος μεταδεδομένων του αναβαθμισμένου ΙΚ τα οποία δεν
υπήρχαν στο σχήμα που χρησιμοποιείται στο τρέχον ΙΚ και είναι δυνατόν να
συμπληρωθούν αυτόματα, θα πρέπει να συμπληρωθούν κατά τη μετάπτωση
των αρχείων μεταδεδομένων σε συνεννόηση με την ΑΑ.

Ο συνολικός όγκος δεδομένων του υπάρχοντος ΙΚ (μεταδεδομένα, δεδομένα και
ψηφιακά τεκμήρια για διατήρηση) είναι της τάξης των 300GΒ και αφορά σε 6000
περίπου πτυχιακές εργασίες με τις περιγραφές τους σε ελληνική και αγγλική γλώσσα
(μεταδεδομένα), τα ψηφιακά τεκμήρια και συνοδευτικό υλικό για 450 περίπου από
αυτές. Για την περίπτωση που η συλλογή διοικητικών εγγράφων φιλοξενηθεί στο
αναβαθμισμένο ΙΚ, θα απαιτηθεί η μετάπτωση σε αυτό επιπλέον 20000 εγγράφων
όγκου περίπου 200GB (15000 περίπου σε ψηφιακή μορφή, 3000 περίπου σε
ηλεκτρονική και 2000 περίπου που θα ψηφιοποιηθούν από έντυπη μορφή) καθώς
και η τεκμηρίωση όλων αυτών των εγγράφων με περιγραφές βασισμένες στο σχήμα
που θα προτείνει ο Ανάδοχος και με τιμές σε αρκετά στοιχεία να προέρχονται από
τους θησαυρούς όρων τους οποίους επίσης ζητείται να υλοποιήσει και παραδώσει
στην ΑΑ.
Για τις ανάγκες του έργου υπάρχει μέριμνα για ανάλογες υποδομές φιλοξενίας τόσο
του λογισμικού όσο και του συνολικού όγκου των δεδομένων στην Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.

Α3.4.1.12 Υλοποίηση Σχήματος Μεταδεδομένων και Θησαυρών
Όρων για τα Τεκμήρια της Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει κατάλληλο σχήμα μεταδεδομένων για την
περιγραφή εγγράφων που περιλαμβάνουν αποφάσεις του Συμβουλίου και της
Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης με στόχο την κατά το δυνατό
πληρέστερη περιγραφή των τεκμηρίων, την αποτύπωση των μεταξύ τους σχέσεων
και αλληλεξαρτήσεων και εν τέλει τον αποτελεσματικό εντοπισμό τους μέσω
διαδικασιών αναζήτησης στα στοιχεία του σχήματος.
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Το σχήμα μπορεί να αποτελεί υποσύνολο ή υπερσύνολο του healMeta, ή να
βασίζεται σε οποιοδήποτε άλλο σχήμα κατά προτίμηση σχετικό με διοικητικά
έγγραφα και είναι δυνατόν να περιγραφεί σε XML, RDF ή άλλο ευρέως διαδεδομένο
πρότυπο. Στο παράρτημα Α6.7 της παρούσας διακήρυξης παρουσιάζεται ένα πιθανό
σύνολο γνωρισμάτων για τα τεκμήρια τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να
υλοποιούνται από στοιχεία του σχήματος μεταδεδομένων που θα υιοθετηθεί.
Επιπλέον του σχήματος ο Ανάδοχος πρέπει να υλοποιήσει με διαδικαστικό τρόπο
θησαυρούς όρων για επιλογή τιμών στα στοιχεία του σχήματος μεταδεδομένων,
τους οποίους, αφού εγκρίνει η ΑΑ, θα πρέπει να ενσωματώσει για χρήση κατά τη
διαδικασία εμπλουτισμού της συλλογής στο σύστημα στο οποίο αυτή (η συλλογή) θα
αποθηκευτεί (αναβαθμισμένο ΙΚ, ξεχωριστό αποθετήριο ή άλλο σύστημα διαχείρισης
εγγράφων, όποιο απ’ όλα επιλέξει ο Ανάδοχος).
Το σχήμα και οι θησαυροί όρων που θα παραδοθούν θα συνοδεύονται από
κατάλληλη αναφορά τεκμηρίωσης.

Α3.4.1.13 Ψηφιοποίηση για Εμπλουτισμό της Συλλογής
Διοικητικών Εγγράφων
Για τον εμπλουτισμό της Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων ζητείται να γίνει
ψηφιοποίηση 2000 περίπου τέτοιων τεκμηρίων τα οποία βρίσκονται σε έντυπη
μορφή και περιλαμβάνουν κατά μέσο όρο 10 σελίδες το καθένα. Η συγκέντρωση και
η αξιολόγηση του υλικού που θα δοθεί προς ψηφιοποίηση αποτελεί ευθύνη της ΑΑ.
Με τον όρο «Ψηφιοποίηση» νοείται η μετατροπή του υπό επεξεργασία υλικού σε
κατάλληλη ψηφιακή μορφή, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η εισαγωγή
του στο σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση της Συλλογής. Το
αποτέλεσμα της Ψηφιοποίησης θα συμπεριλαμβάνει τόσο τα ψηφιακά αρχεία σε
κατάλληλες μορφές (π.χ. pdf, jpeg, κ.λπ.) όσο και τις περιγραφές τους βάσει του
σχήματος μεταδεδομένων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και περιγράφηκε στην
προηγούμενη ενότητα.
Το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί πρέπει να απαρτίζεται από δύο (2) ψηφιακά αρχεία
για κάθε έγγραφο:
 αρχείο υψηλής ποιότητας (high quality) σε pdf και jpeg, το οποίο εξυπηρετεί τις
ανάγκες διατήρησης του ψηφιοποιημένου υλικού, και
 αρχείο παρουσίασης (web quality), σε pdf και jpeg το οποίο εξυπηρετεί τις
ανάγκες παρουσίασης / διάθεσης του υλικού.
Τεχνικές προδιαγραφές ψηφιοποίησης
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Η διαδικασία της ψηφιοποίησης θα λάβει χώρα στα γραφεία του τμήματος
διοικητικής μέριμνας και πρωτοκόλλου και της γραμματείας του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης
καθώς εκεί φυλάσσονται τα έγγραφα που πρόκειται να ψηφιοποιηθούν, ορισμένα
από τα οποία είναι διαβαθμισμένης πρόσβασης. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί με
κατάλληλο σαρωτή ή σαρωτές υψηλής ανάλυσης με δυνατότητα αυτόματης
τροφοδοσίας εγγράφων και επιπρόσθετα να μην φθείρουν το υλικό. Οι σαρωτές θα
συνοδεύονται και από λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, το οποίο θα χρησιμοποιείται
για την βελτίωση της ποιότητας των ψηφιοποιημένων αρχείων. Όλος ο εξοπλισμός
που θα χρειαστεί θα παρασχεθεί από τον Ανάδοχο και θα είναι στην αποκλειστική
ευθύνη του, τόσο η μεταφορά και εγκατάσταση όσο και η συντήρηση και χρήση του.
Οι προδιαγραφές που δίνονται παρακάτω είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες. Οι
υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να προτείνουν μεγαλύτερη ανάλυση ή βάθος
χρώματος, υπό την προϋπόθεση ότι η προτεινόμενη λύση θα είναι συμβατή με το
χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό του έργου:
Πρωτότυπο αντικείμενο
Έντυπο υλικό (ασπρόμαυρο)

Ελάχιστη Ανάλυση
300 dpi

Χρωματικό Βάθος
8 bit κλίμακα του γκρι

Τα ψηφιακά αρχεία που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να είναι πιστά αντίγραφα των
πρωτοτύπων τεκμηρίων και με ποιότητα και ανάλυση που θα συνάδει με το κάθε
τεκμήριο.
Τύποι αρχείων ψηφιακών αντιγράφων
Οι τύποι των αρχείων στους οποίους θα αποθηκεύονται τα ψηφιακά αντίγραφα θα
βασίζονται σε πρότυπα συμβατά με όσο το δυνατό περισσότερες πλατφόρμες και με
ευρεία αποδοχή κατά προτίμηση ανοικτά, π.χ. pdf, tiff, jpeg, κ.λπ. Επίσης, πέρα από
το ψηφιακό υποκατάστατο απαιτείται να δημιουργείται άλλη μία εκδοχή του: μια
εικόνα και έγγραφο pdf κατάλληλα για πρόσβαση από το διαδίκτυο.
Η υδατοσήμανση με ορατά και/ή αόρατα υδατόσημα αποτελεί επιθυμητό
συμπλήρωμα της διαδικασίας ψηφιοποίησης. Το ψηφιακό υποκατάστατο απαιτείται
να αποθηκεύεται σε μορφή TIFF και οι εικόνες που εξυπηρετούν την πρόσβαση από
το διαδίκτυο σε JPEG, ενώ απαιτείται και η παράδοση του ψηφιακού τεκμηρίου σε
PDF.
Τα προϊόντα ψηφιοποίησης θα υφίστανται την ελάχιστη δυνατή επεξεργασία από
τον Ανάδοχο προς την κατεύθυνση της επίτευξης της μέγιστης δυνατής ομοιότητας
με το πρωτότυπο τεκμήριο.

Σελίδα 89 από 142

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να προσδιορίσουν το
λογισμικό που θα χρησιμοποιήσουν για την επεξεργασία των ψηφιακών ανατύπων
των τεκμηρίων και να προδιαγράψουν λεπτομερώς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.
Το κύριο προϊόν της διαδικασίας ψηφιοποίησης θα είναι τα ψηφιακά υποκατάστατα
σε υψηλή ανάλυση. Μετά από τη δημιουργία τους από τον σαρωτή και την
επεξεργασία τους θα αποθηκεύονται σε αρχεία τύπου TIFF με διάσταση, ανάλυση
και βάθος χρώματος ίδιο με αυτό που έγινε η ψηφιοποίηση.
Από τα ψηφιακά υποκατάστατα θα δημιουργηθούν επίσης ψηφιακά αντίγραφα με
χαμηλότερες αναλύσεις και σε διαφορετικού τύπου αρχεία (όπως προαναφέρθηκε).
Συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν:



αρχεία παρουσίασης στο διαδίκτυο (τύπου JPEG, ανάλυσης 150 dpi, βάθους
χρώματος 8 bit, διάστασης ίσης με το πρωτότυπο),
αρχεία PDF που θα περιέχουν όλο το τεκμήριο.

Τεκμηρίωση ψηφιοποιημένου υλικού
Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει και την τεκμηρίωση με μεταδεδομένα (βάσει
του σχήματος που περιγράφτηκε στην προηγούμενη ενότητα και κάνοντας χρήση
των θησαυρών όρων) των έντυπων εγγράφων που θα ψηφιοποιήσει.
Προαιρετικά, ο Ανάδοχος θα τεκμηριώσει και τα υπόλοιπα (περίπου 10000 ψηφιακά
έγγραφα) που περιλαμβάνει η συλλογή στην τρέχουσα μορφή της και θα τα
περιλάβει σε ξεχωριστή υπο-συλλογή στη νέα κατάσταση.

Α3.4.1.14 Υπηρεσία για τη Διατήρηση, Εμπλουτισμό και Διάθεση
της Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων
Η Συλλογή Διοικητικών Εγγράφων που πρόκειται να δημιουργηθεί, καθώς και η
διαδικασία που θα ακολουθείται εφεξής για τη διαχείριση, διατήρηση και εντοπισμό
των εγγράφων της συλλογής, θα μπορεί να υλοποιηθεί με έναν από τους
ακόλουθους τρόπους:




χρήση της υπηρεσίας αναβαθμισμένου ΙΚ όπου θα δημιουργηθεί ξεχωριστή
συλλογή, ελεγχόμενης πρόσβασης για αυτά τα έγγραφα
χρήση ξεχωριστού συστήματος διαχείρισης εγγράφων ΕΛ/ΛΑΚ για την
ανάπτυξη και διαχείριση της συλλογής
χρήση εμπορικού λογισμικού που θα διατεθεί χωρίς επιπλέον κόστη στην ΑΑ
για την ανάπτυξη και διαχείριση της συλλογής. Στην περίπτωση αυτή ανήκει
και η επέκταση – βελτίωση του συστήματος που συνιστά την παρούσα
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κατάσταση της υπηρεσίας (εμπορικό λογισμικό ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης
εγγράφων).
Με όποιον τρόπο εντούτοις κι αν υλοποιηθεί η ζητούμενη υπηρεσία ο Ανάδοχος
είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της και την εκπαίδευση του
αρμόδιου προσωπικού στη χρήση της.

Α3.4.2 Λειτουργικές Ενότητες των «Υπηρεσιών Προσωποποιημένης
Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό της Βιβλιοθήκης και
Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό» - Τμήμα Β του Έργου
Α3.4.2.1 Διαχείριση Περιεχομένου σχετικού με Προσκτήσεις και
Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
Στις προσκτήσεις της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κρήτης περιλαμβάνεται πολύ μεγάλος
όγκος πληροφοριακού υλικού διαφορετικών τύπων και μορφών, επιπέδων
πρόσβασης και προσβασιμότητας καθώς και περιγραφές του βασισμένες σε ευρέως
αποδεκτά πρότυπα. Επιπλέον παρέχονται πληροφορίες σχετικές με το εννοιολογικό
περιεχόμενο του υλικού αλλά και τις διαδικασίες και περιορισμούς χρήσης του.
Το προαναφερθέν περιεχόμενο συμπληρώνουν ανακοινώσεις σχετικές με αυτό και
άλλες που αφορούν σε πληροφορία σχετική με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη
Βιβλιοθήκη καθώς και όψεις (views) αυτού του περιεχομένου που εξυπηρετούν
συγκεκριμένους σκοπούς εκπαίδευσης, έρευνας και ενημέρωσης.
Η διαχείρισή του γίνεται μέσα από πληθώρα συστημάτων και υπηρεσιών ενώ η
προβολή του και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτό, που απαιτείται να γίνει
μέσω ανοιχτού συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System
– CMS), προϋποθέτει την οργάνωσή του σε ενότητες (π.χ. άρθρα στο Joomla, κόμβοι
στο Drupal) με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Το σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία και διαχείριση
ενοτήτων οι οποίες θα ενσωματώνουν κατ’ ελάχιστο την υποστήριξη
μορφοποιημένου κειμένου, φωτογραφιών, ήχου, video, google maps. Βασική
απαίτηση είναι να δίνεται η δυνατότητα στο διαχειριστή του συστήματος να
διαγράψει, διορθώσει και προσθέσει ενότητες σε ιεραρχίες βάθους τουλάχιστον 4,
όταν αυτό χρειάζεται χωρίς την ενημέρωση, άδεια ή παρέμβαση του Αναδόχου.
Για λόγους ευχρηστίας και αποτελεσματικότητας η διεπαφή χρήσης για τους
διαχειριστές περιεχομένου θα πρέπει να περιλαμβάνει κυρίως τις λειτουργίες
διαχείρισης περιεχομένου.
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Α3.4.2.2 Πρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση Περιεχομένου
Το πληροφοριακό υλικό της Βιβλιοθήκης δε διατίθεται ελεύθερα στο σύνολό του.
Ένα μεγάλο πλήθος τεκμηρίων είναι περιορισμένης/ελεγχόμενης πρόσβασης και οι
σχετικοί σε αυτό περιορισμοί συνήθως καθορίζονται από το διαχειριστή του
συστήματος αναφορικά με κατηγορίες χρηστών.
Κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης πρόσβασης το σύστημα θα πρέπει να παρέχει
λειτουργικότητα με την οποία θα αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της υποβολής
δεδομένων από μηχανές διαδικτύου (bots) λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σημεία του
συστήματος στα οποία γίνεται υποβολή στοιχείων κατ' ελάχιστον στη φόρμα
σύνδεσης (login), στη φόρμα εγγραφής, στις online αιτήσεις, στην υποβολή σχολίων.
Η λειτουργικότητα αυτή δεν θα πρέπει να δημιουργεί πρόβλημα (ή θα πρέπει να
ελαχιστοποιεί το πρόβλημα που δημιουργείται) σε άτομα με μειωμένη όραση ή ακοή
(π.χ. αποφυγή του κλασσικού Captcha αναγνώρισης χαρακτήρων). Ο Ανάδοχος θα
πρέπει να προτείνει μηχανισμούς αντιμετώπισης του προβλήματος, ενώ η τελική
επιλογή θα γίνει σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο όρος πρόσβαση, βέβαια, δεν περιλαμβάνει μονάχα την ανάγνωση περιεχομένου
αλλά και την επεξεργασία του, είτε μέσω προσθαφαίρεσης περιεχομένου είτε μέσω
μετατροπής των μεταδεδομένων που το συνοδεύουν και ενδεχόμενης τροποποίησης
των περιορισμών πρόσβασης.

Α3.4.2.3 Εισαγωγή/Εξαγωγή Περιεχομένου
Η διαδικασία εμπλουτισμού με νέο περιεχόμενο είναι από τις πλέον κρίσιμες
λειτουργίες. Νέο περιεχόμενο μπορεί να εισαχθεί είτε μέσω της διαδικασίας
κατάθεσης από έναν πιστοποιημένο χρήστη είτε μέσω μαζικής εισαγωγής
περιεχομένου που συνήθως προέρχεται από ένα εξωτερικό σύστημα. Επιπλέον,
πρέπει να υποστηρίζεται η προβολή περιεχομένου που ανακτάται μέσω ενός RSS
feed (π.χ. εμφάνιση πρόσφατων ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων που θα εξάγονται από
το σύστημα του Ιδρυματικού Καταθετηρίου, προβολή πρόσφατων προσκτήσεων της
βιβλιοθήκης που θα ανακτώνται από το ILSaS).
Κατά την εισαγωγή θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης ετικετών
ταξινόμησης σε πολλά επίπεδα (σελίδες, άρθρα, αρχεία) σε κάθε χρήστη, ή
διαδικασία μέσω της οποίας εισάγεται περιεχόμενο.
Σε ό,τι αφορά στη μαζική εισαγωγή περιεχομένου, αυτή συνήθως αποτελεί μέρος της
διαδικασίας αναβάθμισης του συστήματος ή της διαδικασίας μετάβασης από το
υπάρχον σύστημα σε νέο, οπότε και το σύνολο του περιεχομένου που είναι
αποθηκευμένο στο παλιό σύστημα πρέπει να μεταφερθεί αναλλοίωτο στο νέο,
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διατηρώντας τη δομή του και τα απαραίτητα συνοδευτικά μεταδεδομένα. Για τον
παραπάνω λόγο, το σύστημα είναι απαραίτητο να διαθέτει μηχανισμούς μαζικής
εισαγωγής περιεχομένου, εκφρασμένου σε κατάλληλη μορφή ώστε να μην υπάρχει
απώλεια προηγούμενα αποθηκευμένης πληροφορίας, ενώ μείζονος σημασίας
θεωρείται και η αντίστροφη διαδικασία: αυτή της εξαγωγής του περιεχομένου του
σε ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές και δομές προκειμένου να είναι δυνατή η
εισαγωγή του σε άλλα συστήματα ή εκδόσεις διαφορετικές αυτής που ήδη
χρησιμοποιείται. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να εξασφαλιστεί η μεταφορά του
περιεχομένου σε ένα καινούριο σύστημα με έναν τρόπο που να διατηρείται όλη η
πληροφορία που υπήρχε στο παλιό. Αυτό συνεπάγεται διατήρηση της δομής των
κατηγοριών περιεχομένου καθώς και των σχέσεων που συσχετίζουν το περιεχόμενο
μεταξύ κατηγοριών.
Είναι σημαντικό λοιπόν, το σύστημα να διαθέτει έναν εύρωστο μηχανισμό εξαγωγής
περιεχομένου σε μια προκαθορισμένη και κατά προτίμηση ευρέως διαδεδομένη
μορφή που να αναγνωρίζεται και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή σε
άλλα συστήματα.

Α3.4.2.4 Διαχείριση Συστήματος και Χρηστών
Η λειτουργία της διαχείρισης του συστήματος και των χρηστών είναι από τις πλέον
απαιτητικές και πολύπλοκες καθώς είναι αυτή που ουσιαστικά θα οργανώνει και θα
συντονίζει όλες τις υπόλοιπες. Η διαχείριση περιλαμβάνει καθήκοντα, όπως ο
ορισμός και διαχείριση χρηστών, η παραμετροποίηση του συστήματος και του
περιβάλλοντος του τελικού χρήστη, ο έλεγχος της πρόσβασης στο περιεχόμενο, η
διαχείριση της διαδικασίας εισαγωγής, η οργάνωση και συσχέτιση του περιεχομένου
ή ακόμα και η παρακολούθηση των διεθνών προτύπων και χάραξη πολιτικών.
Παράλληλα, περιλαμβάνει και καθήκοντα που σχετίζονται με την τεχνική υποδομή
του συστήματος, όπως η επαναφορά του μετά από κάποια αστοχία, η
παρακολούθηση των σφαλμάτων ή η τήρηση αντιγράφων ασφαλείας έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του σε κάθε περίπτωση.
Από τεχνικής απόψεως το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει ένα σύγχρονο, ταχύ και
εύχρηστο διαχειριστικό εργαλείο, που να επιτρέπει πολλαπλές παρεμβάσεις από το
διαχειριστή, τη δυνατότητα διαχείρισης αρχείων μεγάλου μεγέθους (avi, pdf κλπ) και
τη δημιουργία πολλών σελίδων.
Τέλος αναφορικά με τη διαχείριση χρηστών το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει
την ομαδοποίηση χρηστών και την αναλυτική και ιεραρχική εκχώρηση δικαιωμάτων
χρηστών και ομάδων σε λειτουργίες και περιεχόμενο. Η αρχική δημιουργία
χρηστών/ομάδων και εκχώρηση δικαιωμάτων για το περιεχόμενο που θα
ενσωματωθεί κατά τη διενέργεια του σχετικού Τμήματος του Έργου θα γίνει από τον
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Ανάδοχο, και θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον ένα διαχειριστή του συστήματος,
διαχειριστές των κατηγοριών περιεχομένου και μορφής του συστήματος,
διαχειριστές περιεχομένου και online αιτήσεων και τελικούς (απλούς) χρήστες.

Α3.4.2.5 Αναζήτηση Πληροφοριακού Υλικού σε Πηγές και το
Δικτυακό Τόπο – Πύλη Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ως μια από τις βασικότερες λειτουργικότητες του συστήματος που ζητείται να
υλοποιηθεί θεωρείται η δυνατότητα πραγματοποίησης αναζήτησης στα περιεχόμενά
του, για λογαριασμό των τελικών χρηστών. Η ευκολία χρήσης της λειτουργίας
αναζήτησης καθώς και η ποιότητα και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες προσέλκυσης χρηστών και βελτίωσης της
εμπειρίας χρήσης των ήδη υπαρχόντων.
Είναι απαιτούμενο να δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης μέσω του ίδιου πλαισίου
αναζήτησης (one stop shop) στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης, στην υπηρεσία μετααναζήτησης που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Οριζόντιας δράσης για ακαδημαϊκές
Βιβλιοθήκες, στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης και στο αναβαθμισμένο ΙΚ.
Συγκεκριμένα απαιτείται η δημιουργία ενός πλαισίου όπου οι χρήστες θα επιλέγουν
κατάλογο/σύστημα αναζήτησης και θα πληκτρολογούν λέξεις κλειδιά. Τα ερωτήματα
θα διαβιβάζονται στα αντίστοιχα συστήματα στις διεπαφές των οποίων θα
εμφανίζονται τα αποτελέσματα (σε νέο παράθυρο ή νέα καρτέλα).
Θα πρέπει επίσης, αν το επιτρέπει το εκάστοτε σύστημα, να περιέχονται στο πλαίσιο
αναζήτησης επιλογές π.χ. στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης μπορούμε να έχουμε
επιλογές αναζήτηση για τίτλο, θέμα, τύπο υλικού. Τα πεδία αυτά θα καθοριστούν σε
συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή.
Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης με βάση λέξεις ή
φράσεις σε όλο το περιεχόμενό του (αναζήτηση στο σύστημα). Η λειτουργία αυτή θα
πρέπει να υλοποιηθεί με εσωτερική μηχανή ή με κάποια μηχανή που θα έχει στηθεί
στον ίδιο server με το CMS και συνεργάζεται με αυτό. Δεν είναι αποδεκτή η
συνεργασία με κάποια εξωτερική μηχανής αναζήτησης. Η αναζήτηση θα πρέπει να
υλοποιηθεί και για τις 4 γλώσσες στις οποίες θα διατίθεται η διεπαφή χρήσης του
συστήματος.
Είναι επιθυμητό:
 η αναζήτηση να συμπεριλαμβάνει ετικέτες (tags) που έχουν καταχωρηθεί
κατά την εισαγωγή περιεχομένου,
 να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της μορφής των αποτελεσμάτων της
αναζήτησης (π.χ. τίτλος, περίληψη, ημερομηνία δημοσίευσης κ.τ.λ.), και
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η αναζήτηση να συμπεριλαμβάνει τα περιεχόμενα αρχείων τύπου pdf, xls,
και doc.

Α3.4.2.6 Ηλεκτρονικές Πηγές
Μια κύρια κατηγορία περιεχομένου συνιστούν οι ηλεκτρονικές πηγές που η
Βιβλιοθήκη διαθέτει στους χρήστες της. Οι κυριότεροι τύποι πηγών είναι:
 βιβλιογραφικές βάσεις / βάσεις πλήρους κειμένου
 ηλεκτρονικά βιβλία
 ηλεκτρονικά περιοδικά
 πηγές διαδικτύου (ιστότοποι, ιστολόγια, δραστηριότητες επιστημονικών
κοινοτήτων, πύλες συναφούς περιεχομένου).
Η πληροφορία για τις ηλεκτρονικές πηγές θα πρέπει να εισάγεται στο σύστημα μέσω
κατάλληλης φόρμας, ενώ τα βασικά πεδία που τις περιγράφουν είναι: Τίτλος,
Περιγραφή, Θέμα, Λέξεις κλειδιά, Τύπος πηγής, Σύνδεσμος URL, Εκδότης,
Δικαιώματα πρόσβασης, Πρόσβαση, Κατάσταση πρόσβασης, Γλώσσα, Πάροχος,
Εμφάνιση ή μη στο θεματικό οδηγό. Για την καλύτερη περιγραφή κάποιου τύπου
πηγής μπορεί να προστεθούν επιπλέον πεδία. Κάποια πεδία (π.χ. Θέμα ) θα πρέπει
να μπορεί να έχουν πολλαπλές τιμές. Θα δημιουργηθούν λίστες τιμών σε όσα πεδία
υπάρχουν προκαθορισμένες τιμές. Η τροποποίηση των στοιχείων των πηγών θα
πρέπει να γίνεται μέσω φορμών (ανάλογα με την εισαγωγή τους).
Για την παρουσίασή τους θα πρέπει ο Ανάδοχος να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα για
κάθε τύπο πηγής. Στις ιστοσελίδες θα περιέχονται γενικές πληροφορίες για το
συγκεκριμένο τύπο και αλφαβητικός κατάλογος των καταχωρημένων ηλεκτρονικών
πηγών του τύπου αυτού. Στον κατάλογο θα εμφανίζονται ο τίτλος της πηγής, τα
θέματα που καλύπτει και επιπλέον τα δικαιώματα πρόσβασης για όσους τύπους
εφαρμόζονται τέτοια (βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά βιβλία). Επίσης στις
ιστοσελίδες αυτές οι ηλεκτρονικές πηγές θα ομαδοποιούνται – παρουσιάζονται με
βάση το είδος πρόσβασης. Η ενημέρωση των ιστοσελίδων θα γίνεται δυναμικά βάσει
των καταχωρημένων πηγών.
Θα πρέπει να δημιουργηθούν ιστοσελίδες για τους όλους τους υπάρχοντες
συνδυασμούς τύπου πηγής και είδους πρόσβασης π.χ. ιστοσελίδα με τα ηλεκτρονικά
περιοδικά ανοικτής πρόσβασης στις οποίες θα ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν. Για
κάθε πηγή που εμφανίζεται στους καταλόγους των ηλεκτρονικών πηγών θα υπάρχει
σύνδεσμος – εικονίδιο πληροφοριών για την πηγή. Πατώντας το θα γίνεται
παρουσίαση των στοιχείων της πηγής βασισμένη στην καταχωρημένη πληροφορία με κατάλληλη δομή η οποία θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα
Αρχή.
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Σχετικά με την αξιολόγηση των πηγών θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα
βαθμολόγησης και υποβολής σχολίων για τις ηλεκτρονικές πηγές.

Α3.4.2.7 Ανακοινώσεις – Νέα – Κοινωνική Δικτύωση
Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης ανακοινώσεων
(εισαγωγή, τροποποίηση, διαγραφή) και παρουσίασης τους σε μορφή ιστολογίου
(blog). Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνεται κατηγοριοποίηση (π.χ. εκδηλώσεις, νέες
συνδρομές, νέες παραλαβές) και αρχειοθέτηση των ανακοινώσεων, ενώ επιπλέον θα
πρέπει να είναι δυνατή η υποβολή σχολίων.
Επιλεγμένες ανακοινώσεις (π.χ. οι πιο πρόσφατες) θα πρέπει να προβάλλονται σε
συνοπτική μορφή στην κεντρική σελίδα του συστήματος. Η συνοπτική μορφή θα
πρέπει να υποστηρίζει την ενσωμάτωση κειμένου και εικόνας για κάθε ανακοίνωση.
Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμες μέσω της υπηρεσίας «RSS feeds».
Είναι επιθυμητό οι ανακοινώσεις να χαρακτηρίζονται τρέχουσες ή όχι ή να ορίζεται η
ημερομηνία μέχρι την οποία είναι τρέχουσες. Είναι επιθυμητό οι πιο πρόσφατες &
τρέχουσες ανακοινώσεις να προβάλλονται σε συνοπτική μορφή σε ξεχωριστή σελίδα
του συστήματος.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμούς και σελίδες για το
περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης στο σύστημα κοινωνικής δικτύωσης facebook.
Το σύστημα (σε λειτουργία διαχειριστή) θα πρέπει να υποστηρίζει την εύκολη (αν
είναι δυνατόν, αυτόματη) δημοσίευση περιεχομένου στην αντίστοιχη σελίδα του
facebook.

Α3.4.2.8 Συχνές Ερωτήσεις
Θα πρέπει να είναι δυνατή η διαχείριση των συχνών ερωτήσεων (ερώτησηαπάντηση). Οι ερωτήσεις θα πρέπει να ομαδοποιούνται σε θεματικές ενότητες και η
απάντηση θα εμφανίζεται με τη μορφή αναδυόμενου κειμένου. Ο Ανάδοχος μπορεί
να δει ένα παράδειγμα αναφοράς στη σελίδα: http://library.cut.ac.cy/el/fqs .

Α3.4.2.9 Ανάπτυξη Θεματικών Πυλών (ελεύθερης και
ελεγχόμενης πρόσβασης)
Στο νέο σύστημα θα δημιουργηθούν ιστοσελίδες που θα αναφέρονται σε επιλεγμένα
θεματικά πεδία όπου θα παρουσιάζονται ανά τύπο πηγής και είδος πρόσβασης οι
ηλεκτρονικές πηγές που ανήκουν στο συγκεκριμένο θέμα. Τα θεματικά πεδία θα
οριστούν κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.
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Συγκεκριμένα, στις ιστοσελίδες αυτές θα πρέπει να είναι δυνατή η παρουσίαση των
καταχωρημένων στο CMS ηλεκτρονικών πηγών (τίτλος, περιγραφή, σύνδεσμος URL)
που ανήκουν στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο ανά τύπο πηγής, είδος πρόσβασης ή
συνδυασμό αυτών με κατάλληλη μορφοποίηση. Η ενσωμάτωση των
καταχωρημένων πηγών στις σελίδες θα γίνεται δυναμικά.

Α3.4.2.10 Αρχειοθέτηση, Τεκμηρίωση και Αναζήτηση
Βιντεοσκοπημένων Μαθημάτων
Στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ παρήχθηκε υλικό σε μορφή βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει
8 εισαγωγικές διαλέξεις και 4 πλήρη μαθήματα σε διαφορετικά γνωστικά
αντικείμενα, από καθηγητές του ιδρύματος. Το υλικό αποτελεί πολύτιμο ψηφιακό
απόθεμα με ιδιαίτερη αξία για την εκπαιδευτική πράξη και την εν γένει
πληροφόρηση στα αντικείμενα αυτά, όμως είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί καθώς
τηρείται σε ψηφιακούς δίσκους (DVDs), σε μορφότυπο mov, οι οποίοι φυλάσσονται
στο χώρο της Βιβλιοθήκης.
Είναι απαιτούμενο στο σύστημα διαχείρισης του πληροφοριακού υλικού της
Βιβλιοθήκης να αρχειοθετηθεί και τεκμηριωθεί το υλικό αυτό προκειμένου να είναι
αναζητήσιμο και προσβάσιμο από τους δυνητικούς χρήστες του. Το υλικό θα πρέπει
να συγκεντρωθεί σε ξεχωριστή ενότητα και να αναρτηθεί για πρόσβαση αφού
μεταφορτωθεί σε είτε εξωτερικούς διαθέτες (λχ youtube ή άλλον video server) ή στο
σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.
Η τεκμηρίωσή του θα γίνει με σχήμα μεταδεδομένων που θα προτείνει ο Ανάδοχος,
το οποίο θα αναδεικνύει την εκπαιδευτική του αξία και τα παιδαγωγικά
χαρακτηριστικά του, ενώ είναι επιθυμητό να μπορεί να εξυπηρετεί υπηρεσία
συστάσεων (λχ «οι χρήστες που είδαν αυτή τη διάλεξη είδαν επίσης» κλπ).
Πριν την ανάρτηση του υλικού ο Ανάδοχος θα πρέπει σε συνεργασία με την
Αναθέτουσα Αρχή να προσδιορίσει τις θεματικές ενότητες στις οποίες μπορεί να
ανήκει το υλικό καθώς και το εννοιολογικό του περιεχόμενο που θα παρουσιάσει
μέσω των μεταδεδομένων τεκμηρίωσης. Μια περίληψη τέλος για κάθε video είναι
ζητούμενη για την ολοκλήρωση της περιγραφής του.
Να σημειωθεί ότι κάθε πλήρες μάθημα περιλαμβάνει 12 διαλέξεις διάρκειας
περίπου 90 λεπτών η καθεμία μοιρασμένη σε 2 μέρη των 45 λεπτών έκαστο. Αυτό
θεωρείται ως θεμελιώδες ψηφιακό τεκμήριο εκτός εάν ο Ανάδοχος επεξεργαστεί
περαιτέρω τα βίντεο για μείωση του μεγέθους και συνθέσει κάθε 45λεπτο από
μικρότερης διάρκειας θεμελιώδη ψηφιακά τεκμήρια της συλλογής.
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Α3.4.2.11 Εφαρμογή Online Αιτήσεων
Στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του ιδρύματος δίνεται η δυνατότητα υποβολής
αιτήσεων από πιστοποιημένους χρήστες που έχουν να κάνουν με προμήθειες
υλικού, παραγγελίες άρθρων και αναζήτηση βιβλιογραφιών
(http://www.lib.teicrete.gr/gr/lib-helpdesk/user/login.php?page=2 ) .
Το νέο σύστημα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας και κατάλληλης
προσαρμογής (π.χ. ορισμός υποχρεωτικών πεδίων και εμφάνισης πεδίων υπό
προϋποθέσεις, λίστες τιμών) φορμών επικοινωνίας μέσω του περιβάλλοντος
διαχείρισης, οι οποίες να υποστηρίζουν την επισύναψη αρχείων. Θα υπάρχει η
δυνατότητα επιλογής αν μια φόρμα θα μπορεί να υποβάλλεται μόνο από
πιστοποιημένους χρήστες ή όχι.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να υλοποιήσει τις αιτήσεις του υπάρχοντος
ιστότοπου, που είναι σχετικές με: 1) Παραγγελία άρθρου 2) Αγορά τεκμηρίου 3)
Αναζήτηση βιβλιογραφίας.
Για επιλεγμένες φόρμες που υποβάλλονται μόνο από πιστοποιημένους χρήστες είναι
επιθυμητό να υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης από τους χρήστες των στοιχείων
που υποβλήθηκαν. Η παραπάνω λειτουργικότητα θα εφαρμοστεί για τις 3 αιτήσεις
του υπάρχοντος ιστότοπου.
Το σύστημα είναι επιθυμητό να δίνει τη δυνατότητα σε επιλεγμένους
βιβλιοθηκονόμους (συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών) να μεταβάλλουν την
κατάσταση μιας αίτησης (εκκρεμής, υπό διεκπεραίωση, έλλειψη δυνατότητας
διεκπεραίωσης, διεκπεραιώθηκε) και να απαντούν στους αιτούντες
χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχείρισης του ιστότοπου. Ο χρήστης θα λαμβάνει
την απάντηση στο e-mail του.

Α3.4.2.12 Διασύνδεση Πληροφοριακού Υλικού με Μαθήματα και
Αποτίμησή του
Στο σύστημα θα φτιαχτεί ξεχωριστή ενότητα στην οποία θα υλοποιείται η υπηρεσία
διασύνδεσης του πληροφοριακού υλικού της Βιβλιοθήκης με μαθήματα των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης, με
ευθύνη των διδασκόντων και επικουρία των βιβλιοθηκονόμων.
Η υπηρεσία θα καθοδηγεί τους φοιτητές στην κατάλληλη βιβλιογραφία και άλλες
πηγές πληροφόρησης που σχετίζονται με τα μαθήματα που παρακολουθούν
(επέκταση της υπηρεσίας αναζήτησης υλικού από τον κατάλογο με συμπλήρωση
κωδικού μαθήματος στο πεδίο 921 των βιβλιογραφικών εγγραφών).
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Η διαβαθμισμένη είσοδος στην υπηρεσία θα γίνεται με διαδικασία πιστοποίησης
ανάλογη αυτής που ακολουθείται στο κεντρικό σύστημα για τη χρήση και μεταβολή
του περιεχομένου, και θα αφορά στις εξής κατηγορίες χρηστών:
 διαχειριστές της δομής των μαθημάτων και των σχετικών με αυτήν
περιγραφών,
 διαχειριστές των μαθημάτων (καθηγητές – βιβλιοθηκονόμοι),
 φοιτητές,
 εξωτερικοί μελετητές.
Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται μεταβολή περιεχομένου (προσθήκη /διαγραφή
/αλλαγή) αυτή θα γίνεται μέσα από φόρμες σε διεπαφές ιστού (web forms) ενώ
ειδικά για τους διαχειριστές μαθημάτων όπου απαιτείται η αναζήτηση και προσθήκη
συνδέσεων με το πληροφοριακό υλικό στο σχετικό μάθημα, αυτό θα γίνεται με
πρόσβαση μέσω της φόρμας στις πηγές απ’ όπου αυτό διατίθεται. Πηγές απ’ όπου
θα πρέπει υποχρεωτικά να δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης περιεχομένου και
προσθήκης της σχετικής πληροφορίας πρόσβασης σε αυτό (λχ URL, deep link,
predefined queries κλπ) είναι:
 ο βιβλιογραφικός κατάλογος,
 οι συνδρομές του ΣΕΑΒ (ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων,
ηλεκτρονικά βιβλία),
 τα ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά βιβλία της
συλλογής του ΤΕΙ Κρήτης,
 ηλεκτρονικές σημειώσεις μαθημάτων,
 βίντεο εισαγωγικών διαλέξεων και μαθημάτων που πρόκειται να
αρχειοθετηθούν και τεκμηριωθούν στο σύστημα,
 υλικό από τα «Ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα του ΤΕΙ Κρήτης», και
 υλικό από το διαδίκτυο.
Οι τελικοί χρήστες των βιβλιογραφιών (σπουδαστές, μελετητές) αλλά και οι
συντάκτες τους (κυρίως καθηγητές) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αξιολόγησής
τους μέσα από κατάλληλη διαδικασία σχολιασμού που θα παρέχει το σύστημα.

Α3.4.2.13 Διαμοιρασμός Περιεχομένου – Δημοσκοπήσεις/
Ψηφοφορίες
Ο διαμοιρασμός περιεχομένου δε συνιστά ξεχωριστή λειτουργική ενότητα, αποτελεί
ωστόσο λειτουργικότητα η οποία πρέπει να προσφέρεται συνολικά το σύστημα. Για
το σκοπό αυτό το σύστημα απαιτείται να δημιουργεί και να παρέχει κατ’ ελάχιστον
RSS feeds και ενημερωτικά δελτία (newsletters). Πιο συγκεκριμένα:
RSS feeds: το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και
διαχείρισης RSS feeds για την μετάδοση επιλεγμένου περιεχομένου του.
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Newsletters: το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και
αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletters) μέσω e-mail σε χρήστες που έχουν
δηλώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τέτοια. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα
δημιουργίας newsletter με επιλογή υλικού από το ήδη δημοσιευμένο στο σύστημα.
Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να εγγραφούν και να διαγραφούν από τα
newsletters.
Ταυτόχρονα το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας,
δημοσίευσης και διεξαγωγής διαδικτυακών δημοσκοπήσεων (surveys) και
ψηφοφοριών (polls).
Οι δημοσκοπήσεις θα μπορεί να περιλαμβάνουν ερωτήσεις με εναλλακτικές μορφές
απάντησης (π.χ. επιλογή μοναδικής απάντησης με χρήση radio buttons, δυνατότητα
πολλαπλών επιλογών μέσω checkboxes, επιλογής απάντησης μέσω αναδυόμενης
λίστας, απάντηση σε πολλαπλά ερωτήματα με χρήση πλέγματος, δυνατότητα
ελεύθερης απάντησης με χρήση πεδίου κειμένου) και να εμφανίζουν στατιστικά
σχετικά με τις απαντήσεις.
Αναφορικά με τις ψηφοφορίες, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα προβολής ή
όχι των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, σε μορφή γραφήματος, σε όποιο χρήστη
συμμετάσχει.
Το σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει πως ο κάθε χρήστης δεν θα συμμετέχει
περισσότερες από μία φορές στην κάθε δημοσκόπηση –ψηφοφορία, ενώ είναι
επιθυμητό να μπορεί να καθοριστεί λίστα με όσους δικαιούνται να συμμετέχουν στη
δημοσκόπηση – ψηφοφορία.

Α3.4.2.14 Στατιστικά
Θα πρέπει να εγκατασταθεί το σύστημα ανοιχτού λογισμικού Piwik σε server που θα
υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (πιθανότατα ο ίδιος server με αυτόν που θα
εγκατασταθεί και το σύστημα). Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την ενσωμάτωση του Piwik
στο CMS και τη ρύθμισή του για την προβολή των επιθυμητών στατιστικών σε
συνεργασία με την ΑΑ.

Α3.4.2.15 Online Βοήθεια
Το σύστημα θα πρέπει να παράσχει βοήθεια σχετική με τη λειτουργικότητα και τη
χρήση του. Η βοήθεια θα πρέπει να περιλαμβάνει επισημάνσεις σχετικές με τις
διαφορετικές κατηγορίες χρηστών του συστήματος όπου κάτι τέτοιο πρέπει να
εφαρμοστεί. Επιπλέον είναι προαιρετική η παροχή του συνόλου οδηγιών σε αγγλική
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μετάφραση, ενώ υποχρεωτική είναι η αγγλική μετάφραση της βοήθειας που
σχετίζεται με την αναζήτηση και πλοήγηση σε κάθε κατηγορίας περιεχόμενο.

Α3.4.2.16 Υπηρεσίες Εξατομίκευσης
Το σύστημα θα πρέπει να προβλέπει και προσωποποιημένες υπηρεσίες, οι οποίες
προσφέρουν στο χρήστη ένα προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις και επιλογές του
περιβάλλον αλληλεπίδρασης (διεπαφή χρήσης, γλώσσα διεπαφής, χαρακτηριστικά
προσβασιμότητας κλπ). Τέτοιες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ύπαρξη μιας
προσωπικής σελίδας για κάθε χρήστη, μέσω της οποίας θα παρέχεται πρόσβαση σε
προηγούμενες αναζητήσεις του χρήστη, αλλά και στο συνολικό ιστορικό των
ενεργειών του σχετικά με περιεχόμενο που τον αφορά.
Επιπλέον, και μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες (μέσω κεντρικής υπηρεσίας
ταυτοποίησης) θα μπορεί να εμφανίζεται περιεχόμενο ελεγχόμενης πρόσβασης
καθώς και ερωτήματα για εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.

Α3.4.2.17 Μετάπτωση Περιεχομένου - Εμφάνιση
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεταφέρει όλο το περιεχόμενο του υπάρχοντος ιστότοπου
της βιβλιοθήκης (www.lib.teicrete.gr ) στο σύστημα διαχείρισης, κάνοντας τις
απαραίτητες αλλαγές στη δομή και την οργάνωσή του σε συνεργασία με την
Αναθέτουσα αρχή.
H εμφάνιση του συστήματος ως νέου δικτυακού τόπου θα πρέπει να είναι λιτή,
μοντέρνα, λειτουργική, ελκυστική, να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες αλλά
ταυτόχρονα να είναι και συμβατή με το είδος του οργανισμού (Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) και το έργο που παράγει.
Ο Ανάδοχος θα λάβει σε ψηφιακή μορφή τα λογότυπα της ΑΑ και λοιπών εταίρων
του Έργου στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται το σύστημα, καθώς και όποια άλλα
σήματα αφορούν τον φορέα, και σε συνδυασμό με τις υποδείξεις εικαστικές και
λειτουργικές της ΑΑ, θα προβεί στην παρουσίαση δοκιμαστικών εικαστικών
templates, προκειμένου για την επιλογή του ενδεδειγμένου. Στη συνέχεια με βάση
την επιλογή, θα τελειοποιηθεί και θα αναπτυχθεί όλη η σειρά εικαστικών που αφορά
στη δημιουργία των επιμέρους θεματικών ενοτήτων αλλά και των άλλων
γραφιστικών / γραφικών αντικειμένων της διεπαφής με το σύστημα.
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Α3.4.3 Λειτουργικές Ενότητες της «Υπηρεσίας Προαγωγής Ηλεκτρονικής
Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών
Μεταδεδομένων» - Τμήμα Γ του Έργου

Α3.4.3.1 Υλοποίηση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων
Η θεώρηση του μοντέλου εκπαιδευτικών μεταδεδομένων που ζητείται να
υλοποιηθεί στο τμήμα Γ του έργου ως λειτουργικής ενότητας έγκειται στο γεγονός
ότι, αφενός η μετέπειτα χρήση του θα δώσει στα μαθησιακά αντικείμενα «άλλη
λειτουργικότητα» στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής μάθησης και αφετέρου η
υλοποίησή του θα πρέπει να γίνει τόσο με περιγραφή των στοιχείων του και των
μεταξύ τους σχέσεων λεκτικά και σχηματικά, όσο και σε κάποια γλώσσα συγγραφής
σχημάτων μεταδεδομένων, XML ή άλλη βασισμένη σε αυτήν και με δομή και
εκφραστική δύναμη ικανή να καλύψει τις ιδιαιτερότητες που ενέχονται στους
συγκεκριμένους μαθησιακούς πόρους (περιεχόμενο).
Το μοντέλο θα πρέπει να βασιστεί σε ευρέως διαδεδομένα πρότυπα ή άλλες
προτάσεις και μεταγραφές των προτύπων ώστε να μπορεί να περιγράψει κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τα μαθησιακά αντικείμενα που παράγονται, θα παραχθούν
και μπορεί να χρησιμοποιηθούν (και επαναχρησιμοποιηθούν) σε διαδικασίες
ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Κρήτης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η
αποτελεσματική και πλήρης ανάπτυξη του μοντέλου θεωρούμε απαραίτητη
προϋπόθεση την εμπειρία του Αναδόχου σε ανάλογα εγχειρήματα, ενώ ένα
τουλάχιστον από τα μέλη της ομάδας εργασίας του θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει
αναπτύξει ή συμμετάσχει στην ανάπτυξη μοντέλου για χρήση σε περιβάλλοντα
ηλεκτρονικής μάθησης και γνωστικής εμπειρίας.
Τα μαθησιακά αντικείμενα που πρέπει να περιγραφούν περιλαμβάνουν ψηφιακά
τεκμήρια σε μορφή βιντεοσκοπημένων διαλέξεων, ασκήσεις και πειράματα υπό
μορφή εκτελέσιμων προγραμμάτων, ηλεκτρονικό υλικό (περιοδικά, βάσεις
δεδομένων και ηλεκτρονικά βιβλία), εφαρμογές ειδικού σκοπού, σημειώσεις σε pdf
και html (καταχωρημένες σε ιστοσελίδες), ηχητικό υλικό από μουσικά CD ή αρχεία
ήχου και περιγραφές βασισμένες στο βιβλιοθηκονομικό πρότυπο MARC21 έντυπου
υλικού (βιβλία, περιοδικά, χάρτες κλπ). Είναι σημαντικό να ληφθεί υπ’ όψιν από τον
Ανάδοχο το γεγονός ότι τα διάφορα μαθησιακά αντικείμενα φυλάσσονται και
διατίθενται από ξεχωριστά συστήματα, ορισμένα από τα οποία λειτουργούν εκτός
Ιδρύματος και προσφέρουν το υλικό τους ως διαδικτυακή υπηρεσία.
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Επιπλέον τα μαθησιακά αντικείμενα διακρίνονται σε ανοιχτής και ελεγχόμενης
πρόσβασης με αυτά της δεύτερης κατηγορίας να απαιτούν για τη χρήση τους
ταυτοποίηση χρηστών, ενώ ένας μεγάλος αριθμός από αυτά είναι σύνθετα γεγονός
που σημαίνει ότι θα μπορούσε να προκύψουν από συνάθροιση (σύνθεση)
απλούστερων αντικειμένων.
Η διαδικασία της σύνθεσης ή συνάθροισης μαθησιακών αντικειμένων, η οποία είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτήν της επαναχρησιμοποίησής τους πρέπει να ληφθεί
υπ’ όψιν από τον Ανάδοχο κατά τη δημιουργία του μοντέλου. Αυτό θα έχει σαν
αποτέλεσμα μια επί της ουσίας οντοκεντρική θεώρηση της δημιουργίας
μαθησιακών αντικειμένων, η οποία μάλιστα μπορεί να σχετιστεί και με διάφορες
θεωρίες μάθησης. Επίσης αυτό θα συνεισφέρει στη δυνατότητα χρήσης του
μοντέλου για περιγραφή μαθησιακού περιεχομένου υψηλότερου βαθμού
συσσώρευσης (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθήματα, προγράμματα
εκπαίδευσης / κατάρτισης).
Είναι απαιτούμενο το μοντέλο που θα αναπτυχθεί να λαμβάνει υπ’ όψιν τους
διαφορετικούς ρόλους που σχετίζονται με τη διαδικασία ηλεκτρονικής μάθησης
(δείτε στην ενότητα Α2.1.3) και να περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την αποτίμηση
του μαθησιακού περιεχομένου από τους τελικούς χρήστες και άλλους
εμπλεκόμενους στη διαδικασία της ηλεκτρονικής μάθησης.
Είναι επίσης σημαντικό να προβλεφθούν τα στοιχεία εκείνα και οι μεταξύ τους
σχέσεις που θα διευκολύνουν της υλοποίηση MOOCs από την ΑΑ μελλοντικά.
Τέλος απαιτείται να παρασχεθούν οι ετικέτες (labels) των στοιχείων του σε δύο
γλώσσες: ελληνικά και αγγλικά, ενώ είναι επιθυμητή η μετάφρασή τους σε γαλλικά
και ισπανικά.

Α3.4.3.2 Υλοποίηση τεσσάρων (4) Εκπαιδευτικών Παραδειγμάτων
με Χρήση του Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων
Η υλοποίηση εκπαιδευτικών παραδειγμάτων με βαθμό συσσώρευσης πάνω από το
βασικό, δηλαδή μαθησιακών δραστηριοτήτων, μαθημάτων και προγραμμάτων
εκπαίδευσης / κατάρτισης, αποτελεί τη μοναδική κατ’ ουσίαν λειτουργική ενότητα
του Τμήματος Γ, η οποία θα καταδείξει την αξία της χρήσης του μοντέλου
μεταδεδομένων στα διάφορα στάδια ηλεκτρονικής μάθησης, τον τρόπο χρήσης του
και αρχές και κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη δημιουργία
μαθησιακών οντοτήτων ώστε να μπορεί αποτελεσματικά να συμμετέχουν σε
σύνθετο μαθησιακό περιεχόμενο.
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Τα τέσσερα (4) παραδείγματα για το περιεχόμενο των οποίων θα συνεργαστούν ΑΑ
και Ανάδοχος θα περιλαμβάνουν μαθησιακά αντικείμενα από συλλογές του ΤΕΙ
Κρήτης ή Συνδέσμων και Κοινοπραξιών στην οποίες η ΑΑ συμμετέχει. Η συνεργασία
θα οδηγήσει σε συμφωνία με ξεκάθαρο περιεχόμενο και στόχους, η οποία θα
αναλύεται σε σχετική αναφορά που θα συντάξει ο Ανάδοχος. Τα παραδείγματα θα
αφορούν σε δύο (2) εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ένα (1) ηλεκτρονικό μάθημα και
ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης /κατάρτισης και για καθένα θα παραδοθούν αναφορές
σχετικές με περιορισμούς και δυσκολίες κατά την υλοποίηση, προτάσεις για τους
εμπλεκόμενους και συστάσεις για τους συγγραφείς των συστατικών τους (κυρίως
μαθησιακών οντοτήτων).
Τα παραδείγματα θα πρέπει να υλοποιηθούν σε σύστημα ανοιχτής αρχιτεκτονικής, η
χρήση τους θα γίνεται μέσω διεπαφής ιστού (web interface) και η περιγραφή τους
θα είναι σε δύο γλώσσες: ελληνικά και αγγλικά. Επιπλέον θα πρέπει να μπορεί να
ενσωματωθούν και χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης (πχ
Moodle) μέσω του οποίου θα είναι δυνατή και η αξιολόγησή τους από τους τελικούς
χρήστες (εκπαιδευόμενους).
Στα παραδείγματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν:
 ένα τουλάχιστον μαθησιακό αντικείμενο το οποίο τροποποιήθηκε από την
αρχική του μορφή,
 μέρος από ένα τουλάχιστον μαθησιακό αντικείμενο το οποίο αποσυντέθηκε
(decomposition) προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση του,
 ένα τουλάχιστον μαθησιακό αντικείμενο το οποίο θα προκύψει από σύνθεση
τμημάτων ή υπαρχόντων μαθησιακών αντικειμένων,
 ένα τουλάχιστον μαθησιακό αντικείμενο από κάθε είδος (δείτε στην τρίτη
παράγραφο της ενότητας Α3.4.3.1) συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής
έντυπου υλικού,
 ένα τουλάχιστον μαθησιακό αντικείμενο ελεγχόμενης πρόσβασης.

Α3.4.3.3 Μελέτη και Σχεδίαση Συστήματος Χρήσης του Μοντέλου
σε Μαθησιακά Αντικείμενα και Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς
Πόρους
Ως τελευταία λειτουργική ενότητα του Τμήματος Γ θεωρούμε τη σύνταξη μελέτης και
τη σχεδίαση ενός συστήματος, ανοιχτής αρχιτεκτονικής πολλαπλών επιπέδων, με
διεπαφή ιστού, και εργαλεία κατάλληλα για τη χρήση του μοντέλου μεταδεδομένων
σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής (από τη δημιουργία μέχρι την αναχρησιμοποίηση)
και για όλους τους βαθμούς συσσώρευσης εκπαιδευτικού περιεχομένου (από απλά
μαθησιακά αντικείμενα μέχρι προγράμματα εκπαίδευσης).
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Το σύστημα μπορεί να αφορά σε:
 ήδη υπάρχον, ευρέως χρησιμοποιούμενο το οποίο θα αξιολογηθεί ως το
καταλληλότερο για την περίπτωση της χρήσης του από την ΑΑ και για το
μαθησιακό περιεχόμενο που διαθέτει, ή
 νέο, η αρχιτεκτονική του οποίου θα προταθεί από τον Ανάδοχο, μαζί όμως με
εργαλεία τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται σε ανάλογα περιβάλλοντα και
δίνουν όλη τη λειτουργικότητα που απαιτείται για τη χρήση και αξιοποίηση
του μοντέλου μαθησιακών μεταδεδομένων, σε όλο τον κύκλο ζωής και για
όλες τις κατηγορίες (με βάση τη συσσώρευση) μαθησιακού περιεχομένου.
Σε κάθε περίπτωση η τεκμηρίωση της επιλογής και η διαδικασία που ακολουθήθηκε
θα πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια και ακρίβεια στη μελέτη.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διαδικασία υποβολής της τεχνικής προσφοράς του
να αναφερθεί σε τουλάχιστον τρία υποψήφια συστήματα τα οποία θα αξιολογήσει
μαζί με τη σουίτα εργαλείων που χρησιμοποιούν σε όλα τα στάδια αξιοποίησης
μαθησιακού περιεχομένου στην ηλεκτρονική μάθηση.
Τα εργαλεία τα οποία κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να αξιολογηθούν προκειμένου να
συμπεριληφθούν στο προτεινόμενο σύστημα είναι τα ακόλουθα:
 εργαλείο συγγραφής μεταδεδομένων (metadata authoring tool) με χρήση
οδηγών συγγραφής βήμα προς βήμα ή φορμών συγγραφής μεταδεδομένων,
δυνατότητα αναζήτησης περιγραφών μαθησιακού περιεχομένου από άλλους,
τροποποίηση μεταδεδομένων, μαζική εισαγωγή και εξαγωγή εγγραφών σε
μορφότυπο XML,
 εργαλείο συγγραφής μεταδεδομένων προφίλ εφαρμογών (metadata
application profiling tool) με χρήση οδηγών συγγραφής βήμα προς βήμα
συμβατών με αποδεκτές βασικές αρχές (πχ IMS ή CEN/ISSS) και δυνατότητα
εξαγωγής του προφίλ ως XML Schema το οποίο στη συνέχεια θα μπορεί να
εισαχθεί στο εργαλείο συγγραφής μεταδεδομένων όταν χρειαστεί να γίνει
τροποποίησή τους,
 εργαλείο προσθήκης ετικετών αξιολόγησης (social tagging tool) του
περιεχομένου από χρήστες με λειτουργικότητα καθοδηγούμενης αξιολόγησης
και αυτοματοποιημένων προτάσεων αξιολόγησης,
 εργαλείο σχεδίασης διαδικασιών μάθησης (learning design tool) για τον
καθορισμό παιδαγωγικών στόχων και τη σχεδίαση μαθημάτων με
διασύνδεση μαθησιακών δραστηριοτήτων, το χαρακτηρισμό των τελευταίων
και τον εμπλουτισμό τους με μαθησιακά αντικείμενα.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει απαραίτητα και άλλα εργαλεία για την
πληρότητα του συστήματος θα πρέπει να τα περιγράψει και να τα αξιολογήσει στη
μελέτη του. Διαφορετικά θα πρέπει να δείξει με ποιο τρόπο τα παραπάνω εργαλεία
προσδίδουν την αναγκαία και ικανή λειτουργικότητα στο σύστημα.
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Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών
Εικονικές Μηχανές της ΕΔΕΤ-ΑΕ
Η ΕΔΕΤ ΑΕ θα παρέχει για την υλοποίηση του Τμήματος Α του Έργου τα ακόλουθα:
 Υπολογιστική υποδομή για τη φιλοξενία εφαρμογών και υπηρεσιών.
 Αποθηκευτικό χώρο για την αποθήκευση δεδομένων.
 Υποστήριξη, που να συμπεριλαμβάνει εξοπλισμό και διασύνδεση μέσω
οργανωμένου γραφείου αρωγής και ομάδας τεχνικής υποστήριξης.
 Υποστήριξη των προσφερόμενων υπηρεσιών και εφαρμογών στο επίπεδο του
λειτουργικού συστήματος και άνω, μέσω οργανωμένου γραφείου αρωγής και
ομάδας τεχνικής υποστήριξης.
Η εγκατάσταση των βασικών υποδομών του αναβαθμισμένου ΙΚ θα
πραγματοποιηθεί στις υποδομές του Data Center και φυσικά του δικτύου της ΕΔΕΤ
ΑΕ. Το Data Center της ΕΔΕΤ αποτελεί το πιο σύγχρονο Data Center στον ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα και παράλληλα το μοναδικό Green High-Density Data Center. Με την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών cloud computing, θα είναι εφικτή η δημιουργία
μιας ενιαίας κεντρικής υποδομής, μέσω της οποίας θα πρέπει να παρέχονται (με
αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο) οι υπηρεσίες του ΙΚ σε όλη την ερευνητική και
ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας μέσα από τη χρήση εικονικών μηχανών (virtual
machines). Η εγκατάσταση του νέου ΙΚ πρέπει να συμπεριλαμβάνει σε μορφή VMs
(Virtual Machines) μια σειρά από υποδομές όπως Εξυπηρετητές Διαδικτύου,
Εφαρμογών, Βάσεων Δεδομένων, Διαχείρισης Πρόσβασης, Ασφαλείας κ.λπ.
Επιπλέον, η διασύνδεση με τους τελικούς χρηστές θα πραγματοποιείται μέσα από το
δίκτυο υπερ-υψηλών ταχυτήτων της ΕΔΕΤ ΑΕ.
Αντίγραφα Ασφάλειας των Συστημάτων
Τα συστήματα που θα αναπτυχθούν και από τα τρία Τμήματα του Έργου (Α,Β και Γ)
θα πρέπει να παρέχουν τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες για τη λήψη
αντιγραφών ασφαλείας που θα καλύπτουν τις αυξημένες απαιτήσεις που
συνεπάγεται η υλοποίησή τους σε υποδομές εικονικών εξυπηρετητών (virtual
machines). Καταρχάς είναι απαραίτητο να παρέχονται μηχανισμοί (π.χ. scripts,
interfaces, software), ώστε να είναι δυνατή η λήψη αντιγραφών ασφαλείας για όλα
τα δεδομένα σε κάθε σύστημα (δεδομένα βάσης, δεδομένα παραμετροποίησης του
συστήματος, κα.). Παράλληλα, θα πρέπει να υποστηρίζονται οι συνήθεις επιλογές
αντιγράφων ασφαλείας (ολοκληρωτικό, μερικό, αυξανόμενο, κ.λπ.), όπως επίσης και
να τηρείται αρχείο για τα παραχθέντα αντίγραφα και όλες τις σχετικές διαχειριστικές
κινήσεις (π.χ. επαναφορά αρχείων, λήψη αντιγραφών ασφαλείας, κ.λπ.).
Ταυτόχρονα, πρέπει να διαθέτουν μηχανισμούς ανίχνευσης προβλημάτων τόσο στα
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συστήματα αρχείων τους και στις βάσεις δεδομένων και να ενημερώνουν τους
διαχειριστές κατάλληλα.
Ταυτοποίηση με χρήση αναγνωριστικού και συνθηματικού
Η μέθοδος ταυτοποίησης με χρήση αναγνωριστικού και συνθηματικού θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για το σύνολο των χρηστών προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα
διάφορα συστήματα που θα αναπτυχθούν μέσω τεχνολογίας Παγκόσμιου Ιστού και
απαιτεί ολοκλήρωση με την κεντρική Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης
(Authentication and Authorization Infrastructure, AAI) του Ιδρύματος, ώστε να
χρησιμοποιηθούν οι υπάρχοντες λογαριασμοί των χρηστών της ακαδημαϊκής
κοινότητας. Η υποδομή ΑΑΙ του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος παρέχει δυνατότητες
μοναδικής ταυτοποίησης (Single Sign-On, SSO) και εξουσιοδότησης χρηστών
βασιζόμενη στις ακόλουθες τεχνολογίες και πρωτόκολλα:
 Τεχνολογία Shibboleth για τη μοναδική ταυτοποίηση και εξουσιοδότηση
χρηστών σε εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού στο πλαίσιο ομοσπονδιών
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Πληροφορίες για την τεχνολογία Shibboleth είναι
διαθέσιμες στη διεύθυνση http://shibboleth.internet2.edu .
 Τεχνολογία CAS (Central Authentication System)για τη λειτουργία του
κεντρικού εξυπηρετητή διαχείρισης ταυτότητας της υποδομής AAI.
Πληροφορίες για την τεχνολογία CAS είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση
http://www.jasig.org/cas.
 Πρωτόκολλο LDAP v3 για την υλοποίηση του κεντρικού εξυπηρετητή
καταλόγου (directory server) του Ιδρύματος όπου αποθηκεύονται τα στοιχεία
των χρηστών.

Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού
Το Έργο δεν περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού. Τα συστήματα που θα
αναπτυχθούν προκειμένου να υλοποιηθούν οι ζητούμενες υπηρεσίες και λογισμικά
θα εγκατασταθούν σε εικονικές μηχανές (VMs) στο Data Center της ΑΑ και της ΕΔΕΤ
ΑΕ. Τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί
δόθηκαν στην ενότητα Α1.2.4, αλλά είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου η
παροχή μελέτης όπου θα γίνεται σαφής καθορισμός των απαιτούμενων
υπολογιστικών πόρων για την εκτέλεση των Τμημάτων του Έργου και την τήρηση
αντιγράφων ασφαλείας των σχετικών συστημάτων και δεδομένων.
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Α3.7 Διαλειτουργικότητα
Για την εξασφάλιση της οριζόντιας διαλειτουργικότητας επιβάλλεται κατά την
ανάπτυξη των συστημάτων και διεπαφών η εφαρμογή όλων των απαραίτητων
κριτηρίων ευχρηστίας, ποιότητας, διαλειτουργικότητας και διαθεσιμότητας των
τελικών συστημάτων. Οι διεπαφές και τα εργαλεία που θα παραχθούν θα πρέπει να
βασίζονται στα διεθνή πρότυπα ευχρηστίας λογισμικού τα οποία οδηγούν στην
ανάπτυξη εργαλείων που μπορούν εύκολα, με το κατάλληλο συνοδευτικό εγχειρίδιο
να χρησιμοποιηθούν από ανειδίκευτους χρήστες.
Συγκεκριμένα το ακαδημαϊκό απόθεμα που πρόκειται να οργανωθεί, να αναδειχθεί
και να προβληθεί μέσω των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο των
Τμημάτων του Έργου καθώς και αυτό που πρόκειται να παραχθεί, αλλά και τα
συστήματα και υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν πρέπει να ακολουθούν:
 οδηγίες σχετικές με τη διαλειτουργικότητα με Οριζόντια Έργα του ΣΕΑΒ
(ILSaS, CRIS, MetaSearch, DHARE, Κεντρική Δράση για Ακαδημαϊκά
Αποθετήρια),
 τα πρότυπα διαλειτουργικότητας όπως προσδιορίζονται στο
επικαιροποιημένο Πλαίσιο Οδηγιών Προδιαγραφών, Αρχών
Διαλειτουργικότητας και Ανοιχτών Δεδομένων της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ψηφιακή
Σύγκλιση,
 τις απαιτήσεις του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (e-gif), τα οποία έχουν
καταρτιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών & τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Υπουργική
Απόφαση ΦΕΚ 1301/12.04.2012).
Επίσης, θα πρέπει να εφαρμοσθούν στο ψηφιακό απόθεμα όλα τα διεθνή πρότυπα
και πρωτόκολλα εξωτερικής διαλειτουργικότητας συστημάτων όπως το OAI-PMH, με
δυνατότητα εξαγωγής μεταδεδομένων σε Dublin Core, και τα διεθνή πρότυπα
μεταδεδομένων τεκμηρίωσης που αξιοποιούνται από διεθνείς φορείς όπως το ESE
και το EDM που αξιοποιείται από τη European Digital Library (www.europeana.eu )
και το DRIVER Guidelines 2.0 για αξιοποίηση από το DRIVER.
Η υποστήριξη πλουσιότερων σχημάτων μεταδεδομένων από το αναβαθμισμένο ΙΚ
του Τμήματος Α, όπως το υπό ανάπτυξη σχήμα healMeta του Υποέργου 9.9 της
οριζόντιας δράσης ιδρυματικών αποθετηρίων, θα συνεισφέρει στη
διαλειτουργικότητα μεταξύ του νέου καταθετηρίου και άλλων σχετικών συστημάτων
και υπηρεσιών, όπως η πύλη ελληνικών ιδρυματικών αποθετηρίων που θα
αναπτυχθεί στα πλαίσια του ίδιου Υποέργου. Επίσης, το αναβαθμισμένο ΙΚ θα
πρέπει να επικοινωνεί μέσω κατάλληλης HTTP διεπαφής (μια ειδική περίπτωση της
Σελίδα 108 από 142

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

οποίας αποτελεί ο μηχανισμός SWORD) με την πύλη καταγραφής ερευνητικής
δραστηριότητας του ΣΕΑΒ και με το αντίστοιχο σύστημα CRIS του ιδρύματος,
πραγματοποιώντας μετατροπές από Dublin Core μεταδεδομένα σε μεταδεδομένα
συμβατά με το μοντέλο CERIF και το αντίστροφο.
Κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη σημασιολογικής διαλειτουργικότητας είναι η
ανάθεση παγκόσμια μοναδικών και μόνιμων αναγνωριστικών στα ψηφιακά τεκμήρια
αλλά και τους συγγραφείς τους. Συνεπώς, πρέπει να υποστηρίζεται η ανάθεση
αναγνωριστικών από μια εξωτερική αρχή σύμφωνα με δεδομένο σχήμα ανάθεσης
(προτεινόμενα τα αναγνωριστικά τύπου Handle) και η επικοινωνία με την Υπηρεσία
Αρχείου Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Οντοτήτων (DHARE) για την
ανάκτηση αναγνωριστικών για συγγραφείς και ιδρύματα που υπάρχουν στον
παραπάνω κατάλογο. Η χρήση διαδεδομένων λεξιλογίων όρων, θησαυρών (π.χ.
LCSH, MeSH, AAT κ.ά.) και συστημάτων ταξινόμησης (π.χ. LCC, DDC, UDC, NLM κ.ά.)
πρέπει να προβλέπονται από τα σχήματα μεταδεδομένων που θα εφαρμοστούν
προκειμένου να επιτευχθεί σημασιολογική διαλειτουργικότητα με εξωτερικές
υπηρεσίες μετα-αναζήτησης και να υποστηρίζονται για χρήση από σχετικές
λειτουργικές υποενότητες (π.χ. με κατάλληλη τροποποίηση της φόρμας
συμπλήρωσης μεταδεδομένων για τα ψηφιακά τεκμήρια).
Τέλος τα συστήματα και οι υπηρεσίες πρέπει να χρησιμοποιούν κωδικοποίηση
Unicode και να διαλειτουργούν με την κεντρική Υποδομή Ταυτοποίησης και
Εξουσιοδότησης (Authentication and Authorization Infrastructure, AAI) του
Ιδρύματος, ώστε να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχοντες λογαριασμοί των χρηστών της
ακαδημαϊκής κοινότητας (CAS, Shibboleth, LDAP protocol v.3).

Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση
Η προσέγγιση των χρηστών με κάθε δυνατό τρόπο δεν αποτελεί πια μια τυπική
δυνατότητα που πρέπει να προσφέρεται από κάθε πληροφοριακό σύστημα, ώστε να
εκπληρωθεί μια ακόμα απαίτηση, αλλά μια κρίσιμη λειτουργία η οποία ενδέχεται να
κρίνει την επιτυχία μιας υπηρεσίας ή ενός συνόλου υπηρεσιών. Επομένως, η
πολυκαναλική (multichannel) διάδοση ενός πολυτροπικού περιεχομένου
(multimodal) προς τους τελικούς χρήστες θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της λύσης που θα προσφερθούν για τα διάφορα Τμήματα του Έργου.
Όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να προσφέρονται μέσω του Παγκόσμιου Ιστού και από
όλες τις δυνατές επιλογές (υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή ταμπλέτα
κ.λπ.), ανεξάρτητα από το μέσο επικοινωνίας αλλά και με προσαρμοσμένο το
περιεχόμενο στις δυνατότητες του δέκτη (συσκευή και δίκτυο). Επιπλέον, η
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προσέγγιση του χρήστη θα πρέπει να επιτυγχάνεται και με τη χρήση καναλιών
άμεσης ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης.

Υπηρεσία
Όλες εκτός από Υπηρεσίες
Μετάπτωσης Περιεχομένου
από προηγούμενα Συστήματα,
Ψηφιοποίησης Υλικού και
Υλοποίησης Εκπαιδευτικών
Παραδειγμάτων με Χρήση του
Μοντέλου Εκπαιδευτικών
Μεταδεδομένων

Τρόποι
Αλληλεπίδρασης

WebBrowser

Τερματικό Πρόσβασης

PC / Laptop / Κινητό
Τηλέφωνο / Tablet

Πίνακας: Μέσα Πρόσβασης (κανάλια) ανά παρεχόμενη υπηρεσία

Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα
Η έννοια των ανοιχτών δεδομένων σχετίζεται με τη διάθεση οποιασδήποτε μορφής
ηλεκτρονικού περιεχομένου στο ευρύ κοινό μέσα από το Διαδίκτυο χωρίς
περιορισμούς ως προς την αντιγραφή, περαιτέρω χρήση και διάθεση ή τροποποίηση
αυτού ή των τροποποιημένων αντιγράφων του. Οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε
θέση να εντοπίσουν την ύπαρξη δεδομένων γενικά, να εντοπίζουν δεδομένα
ενδιαφέροντος, να αποκτούν πρόσβαση σε αυτά και να είναι σε θέση να
επικοινωνούν με τους κατόχους δημόσιων δεδομένων. Η απελευθέρωση και η
διάχυση των δημόσιων δεδομένων διευκολύνει τη συμμετοχή των πολιτών σε
δημοκρατικές διαδικασίες, καθώς γίνεται ευκολότερα αντιληπτός ο τρόπος
λειτουργίας του παραγωγού και φορέα των δεδομένων, ενώ συγχρόνως
εξυπηρετείται και η διαφάνεια. Από αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε χώρες του
εξωτερικού διαπιστώθηκε ότι το «άνοιγμα» των δεδομένων προσέφερε
ανταποδοτικά οφέλη μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων από πολίτες, δημόσιους
φορείς και επιχειρήσεις.
Η Πράξη στο πλαίσιο της οποίας υλοποιείται το παρόν Έργο (με τα τρία Τμήματά του)
περιλαμβάνει εξωστρεφείς υπηρεσίες μέσω των οποίων οι πολίτες αποκτούν
πρόσβαση στο Ψηφιακό Απόθεμα (ψηφιακό ακαδημαϊκό περιεχόμενο) του φορέα.
Για το λόγο αυτό, τα δεδομένα αλλά και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο
πλαίσιο της παρούσας Πράξης θα διατεθούν σύμφωνα με την αρχή της
«ανοικτότητας» (openness) αλλά και με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ενδεικτικά,
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πέραν του Ν. 3882/2010 αναφέρονται οι Ν. 3448/2004, 3861/2010, 2472/1997,
3625/2007.
Τα δεδομένα θα προσφέρονται με ανοιχτή άδεια που θα επιτρέπει τη χρήση τους για
εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς καθώς και για σκοπούς προώθησης του
μαθησιακού και ερευνητικού αποθέματος, πχ. μέσω συσσωρευτών περιεχομένου.
Πιο συγκεκριμένα, τα περισσότερα από αυτά θα είναι διαθέσιμα στο κοινό κάτω από
την άδειες χρήσης Creative Commons v3.0 Ελληνική (αναφορά του δημιουργού κατά
την αρχική χρήση, μη εμπορική χρήση, αλλά και δικαίωμα τροποποίησης ή
αλλοίωσης του υλικού και στη συνέχεια διανομή αυτού, με υποχρέωση για αναφορά
στον αρχικό δημιουργό και εν γένει, διανομή υπό τους ίδιους όρους με το αρχικό:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/ ). Για άλλα οι δημιουργοί τους
θα επιλέγουν το είδος άδειας διάθεσης του Έργου τους από τις διαθέσιμες Creative
Commons μέσω σχετικής υπηρεσίας Ιστού:
(http://creativecommons.org/choose/?lang=el ). Το περιεχόμενο των χρηστών των
υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να ακολουθεί την άδεια Creative
Commons v3.0.
Όλα τα δεδομένα, η τεκμηρίωση και τα ψηφιακά υποκατάστατα που παράγονται
από τα Τμήματα Α και Β του Έργου θα είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της νομοθεσίας
για τα πνευματικά δικαιώματα.
Επιπροσθέτως στην παρούσα Πράξη οι πλατφόρμες υλοποίησης θα πρέπει να
ακολουθούν ευρέως διαδεδομένα ανοιχτά πρότυπα τεχνολογιών, προκειμένου να
εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα του και η προσαρμογή των συστημάτων και
υπηρεσιών που αναπτύσσονται στις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Για την
υλοποίηση της Πράξης θα υιοθετηθεί η χρήση Ανοιχτών Προτύπων (Open Standards)
για το λογισμικό και τις διαδικασίες και Ανοιχτών Μορφών (Open Formats) για τα
δεδομένα και το περιεχόμενο. Για την επικοινωνία με τρίτα συστήματα θα
ακολουθηθούν διαδεδομένα πρότυπα, όπως για παράδειγμα:
Περιγραφή προτύπου

Σημασία/Χρήση στο πλαίσιο του Έργου

XML, JSON, REST, DRIVER
OpenURL, SRU/W

Επικοινωνία με τρίτα συστήματα
Διασύνδεση με εξωτερικό υλικό
Διάθεση πληροφορίας σε άλλα συστήματα
(Europeana, Κεντρική Δράση
Αποθετηρίων)
Αυτόματη ανακομιδή μεταδεδομένων και
κατάθεση τεκμηρίων
Περιγραφή και ανταλλαγή σύνθετων

Simple και qualified Dublin Core, ESE,
healMeta
OAI-PMH, SWORD
OAI-ORE
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πηγών του Ιστού
Τα ψηφιακά αρχεία θα περιγραφούν με ανοιχτά πρότυπα μεταδεδομένων (πχ Dublin
Core, healMeta κλπ) ενώ είναι πιθανή (και ιδιαίτερα επιθυμητή) η χρήση των
μοντέλων περιγραφής διαδικτυακών πόρων RDF (Resource Description Framework)
και OWL (Ontology Web Language) για την περιγραφή και σημασιολογική περιγραφή
διαδικτυακών πόρων.

Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας
Οι απαιτήσεις ασφαλείας στο παρόν Έργο είναι αρκετά αυξημένες, αφενός διότι θα
εξυπηρετεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών σε καθημερινή βάση αλλά και εξαιτίας
της ελεύθερης πρόσβασης σε συγκεκριμένα υποσυστήματα, μέσω διαδικτύου. Τα
επίπεδα ασφαλείας που πρέπει να παρέχονται είναι τα εξής:
 επίπεδο λογισμικού,
 επίπεδο εφαρμογής,
 επίπεδο χρηστών.
Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος για κάθε Τμήμα ή Τμήματα πρέπει να συμπεριλάβει
και να υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την ασφάλεια σε επίπεδο
λογισμικού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε ενεργά στοιχεία δικτύου που
μπορεί να απαιτηθούν, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε ό,τι αφορά στη σύνδεση
με τα μέλη Κοινοπρακτικών Δράσεων. Τα προσφερόμενα συστήματα οφείλουν
επίσης να συνεργάζονται με συστήματα πιστοποίησης χρηστών για την υποστήριξη
υποδομών single point sign in (π.χ. Shibboleth), να παρέχουν ασφαλή επικοινωνία
(χρήση πρωτοκόλλων SSL) μεταξύ Web ή standalone clients και κεντρικών υποδομών
(μεταφορά οικονομικά ευαίσθητων και άλλων δεδομένων), καθώς και να παρέχουν
διαβαθμισμένη πρόσβαση χρηστών.

Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος
Η ευκολία χρήσης είναι ένα κατά βάση υποκειμενικό χαρακτηριστικό, πολύ
σημαντικό όμως για την επιτυχία και την ευρεία αποδοχή ενός ηλεκτρονικού
συστήματος. Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν από τα Τμήματα
του Έργου απευθύνονται σε μια ευρεία κλίμακα χρηστών, όχι απαραίτητα
εξοικειωμένων σε μεγάλο βαθμό με την τεχνολογία, οπότε χρειάζεται να παρέχουν
απλές και διαισθητικές γραφικές διεπαφές (GUIs), οι περισσότερες από τις οποίες θα
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δίνονται μέσω Παγκόσμιου Ιστού (Web Interfaces) για την υλοποίηση λειτουργιών,
που μπορεί να απαιτούν και διαδικασία ταυτοποίησης για την είσοδο των χρηστών.
Παράλληλα, τα συστήματα πρέπει να παρέχουν online υπηρεσία βοήθειας και
αναλυτικά εγχειρίδια για την καθοδήγηση των χρηστών στην αλληλεπίδρασή τους με
αυτά και των διαχειριστών στις εργασίες που επιτελούν.
Επίσης, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, οι
διεπαφές χρήσης θα πρέπει να υλοποιούνται τουλάχιστον σε δύο γλώσσες (ελληνικά
και αγγλικά) για όλα τα συστήματα και υπηρεσίες. Ειδικά για την υπηρεσία
προσωποποιημένης πρόσβασης στο πληροφοριακό υλικό της βιβλιοθήκης (α΄ μέρος
του Τμήματος Β) οι διεπαφές θα πρέπει να υλοποιηθούν σε τέσσερεις γλώσσες
(ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά).
Τέλος, πρέπει κατά την υλοποίηση να ληφθούν υπόψη κατάλληλες πρακτικές για να
μπορεί να απευθύνονται και σε άτομα με ειδικές ανάγκες μέσω της υλοποίησης του
WCAG 2.0. Το περιβάλλον των διεπαφών θα πρέπει να είναι εύχρηστο, τηρώντας τις
τρέχουσες τάσεις διαδικτυακών εφαρμογών όπως Web 2.0, πρακτικές
πλοήγησης/μενού, ενεργά στοιχεία, ελάχιστο αριθμό βημάτων, εναλλακτική χρήση
πληκτρολογίου και ποντικιού κλπ.

Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας
Οι προδιαγραφές προσβασιμότητας σε όλα τα παραγόμενα συστήματα θα πρέπει να
βασίζονται στα διεθνή πρότυπα W3C WAI AA για την πρόσβαση από το ευρύ κοινό
αλλά και τα ΑμεΑ.
Αναλυτικά και σύμφωνα με το «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας» (δημοσιευμένο στο www.egif.gov.gr ), προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία
στις προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το ψηφιακό ακαδημαϊκό
περιεχόμενο:
 η κατασκευή τους θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες
Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε
επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0 level AA),
 στην περίπτωση προσφοράς διαδικτυακών υπηρεσιών για χρήση από
φορητές συσκευές, επιπλέον της προηγούμενης συμμόρφωσης θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι ελέγξιμες Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκόσμιου
Ιστού έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0).
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Οι υπηρεσίες θα πρέπει να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε υψηλή μέγιστη χρήση
κατά συνέπεια η ομαλή και ασφαλής λειτουργία τους θα πρέπει να προβλέπει
άμεσους χρόνους απόκρισης σε μεγάλο αριθμό από αιτήσεις. Στο επίπεδο του
λογισμικού, θα πρέπει να επιτρέπεται κλιμάκωση, δηλαδή θα πρέπει η απόδοση να
μην εξαρτάται από τον αριθμό των υπό εξυπηρέτηση αιτήσεων, αλλά από τους
πόρους και την επεξεργαστική ισχύ που του έχουν αποδοθεί.

Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου
Η συνολική διάρκεια του Έργου είναι έξι (6) μήνες και το ίδιο ισχύει για κάθε Τμήμα
του καθώς αυτά μπορεί να αναπτύσσονται παράλληλα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται
εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, να έχει
ολοκληρώσει το σύνολο των παραδοτέων για όλα τα Τμήματα του Έργου που
αναλαμβάνει, περιλαμβανομένης της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας όπου
απαιτείται. Η περίοδος παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων που πρόκειται να
αναπτυχθούν προσδιορίζεται σε ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωση της περιόδου
πιλοτικής λειτουργίας των συστημάτων.
Προσφορά που αναφέρει σαν χρόνο ολοκλήρωσης των Τμημάτων του Έργου στα
οποία αφορά, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες ή περίοδο
παραγωγικής λειτουργίας των παραδοτέων μικρότερη του ενός (1) μήνα, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επισημαίνεται ότι οι χρόνοι των επιμέρους φάσεων όπως παρουσιάζονται στη
συνέχεια, εκτός της παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων, είναι ενδεικτικοί. Οι
υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προσφέρουν και μικρότερο από τους έξι (6) μήνες
συνολικό χρόνο υλοποίησης.
Ακολουθεί συνοπτικό ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα και περιγραφή των ελάχιστων
διακριτών φάσεων υλοποίησης ανά Τμήμα του Έργου, με στόχο την παράδοση ενός
καλώς ορισμένου λειτουργικού αποτελέσματος, εντός των προθεσμιών του
χρονοδιαγράμματος, ως ελάχιστη απαίτηση που η Αναθέτουσα Αρχή θα αναμένει να
έχουν παραδοθεί τα ελάχιστα προδιαγραφόμενα παραδοτέα.
Στην περιγραφή των φάσεων κάθε Τμήματος του Έργου υπάρχουν πίνακες με τα κατ’
ελάχιστον ζητούμενα παραδοτέα και με τα χρονικά περιθώρια παράδοσης τους στην
Αναθέτουσα Αρχή. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφωθούν πλήρως με τις
χρονικές απαιτήσεις και τα ζητούμενα παραδοτέα.
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Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να παραθέσουν αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα εργασιών, συμβατό με τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης
έργου την οποία θα ακολουθήσουν.

Α3.13.1
Τμήμα Α: «Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με
Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου»
Α/Α
Φάσης
1.

2.

3.

4.

Τίτλος Φάσης
Υλοποίηση της Υπηρεσίας
Αναβαθμισμένου Ιδρυματικού
Καταθετηρίου
α) Μετάπτωση Δεδομένων από το
Υπάρχον στο Νέο ΙΚ
β) Υλοποίηση Συλλογής Διοικητικών
Εγγράφων και Εμπλουτισμός της με
Επικαιροποιημένο Περιεχόμενο από το
Υπάρχον Σύστημα και μετά από
Διαδικασία Ψηφιοποίησης και
Αρχειοθέτησης
Πιλοτική Λειτουργία Νέου ΙΚ και
Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων,
Έναρξη Υποβολής Τεκμηρίων και
Εκπαίδευση
Παραγωγική Λειτουργία Νέου ΙΚ και
Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων

Μήνας Έναρξης

Μήνας Λήξης
(παράδοσης)

1ος (αρχή)

3ος (τέλος)

3ος (αρχή)

4ος (τέλος)

5ος (αρχή)

5ος (τέλος)

6ος (αρχή)

6ος (τέλος)

Πίνακας Φάσεων Τμήματος Α του Έργου (Οι φάσεις που φαίνονται στον πίνακα
είναι ενδεικτικές)
Φάση 1
Φάση Νο

1

Τίτλος

Διάρκεια

3 μήνες

Μήνας
Έναρξης

Υλοποίηση της Υπηρεσίας Αναβαθμισμένου
Ιδρυματικού Καταθετηρίου
Μήνας
ος
ος
1 (αρχή)
3 (τέλος)
Λήξης

Στόχοι


Ολοκλήρωση της Υπηρεσίας Αναβαθμισμένου Ιδρυματικού Καταθετηρίου

Περιγραφή Υλοποίησης
Κατά τη διάρκεια της Φάσης 1 θα υπάρξει στενή συνεργασία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και της
ομάδας εργασίας του Υποέργου 1 (αυτεπιστασία) της Πράξης με τον Ανάδοχο του Τμήματος Α του
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Έργου για την υλοποίηση του νέου ΙΚ με τις Λειτουργικές Ενότητες που περιγράφονται από την
ενότητα Α3.4.1.1 έως και την ενότητα Α3.4.1.10 . Επισημαίνεται η αναγκαιότητα παραχώρησης χωρίς
όρους του κώδικα που θα αναπτυχθεί στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Παραδοτέα
1.
2.
3.

4.

Έρευνα ευρέως χρησιμοποιούμενων συστημάτων ανοιχτού κώδικα και επιλογή του
καταλληλότερου για την υλοποίηση της υπηρεσίας – Σύνταξη σχετικής μελέτης
Προσωρινή εγκατάσταση επιλεγμένου συστήματος και παραμετροποίησή του
Υλοποίηση της ελάχιστης απαιτούμενης λειτουργικότητας. Στην περίπτωση που αυτή δεν
καλύπτεται από παραμετροποιημένα χαρακτηριστικά του επιλεγμένου συστήματος θα πρέπει
να παραδοθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που την υλοποιούν
Δημιουργία των απαραίτητων συλλογών για την κατηγοριοποίηση των τεκμηρίων του
υπάρχοντος ΙΚ

Φάση 2
α) Μετάπτωση Δεδομένων από το Υπάρχον στο
Νέο ΙΚ
Φάση Νο

2

Τίτλος

Διάρκεια

2 μήνες

Μήνας
Έναρξης

β) Υλοποίηση Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων και
Εμπλουτισμός της με Επικαιροποιημένο
Περιεχόμενο από το Υπάρχον Σύστημα και μετά
από Διαδικασία Ψηφιοποίησης και Αρχειοθέτησης
ος

3 (αρχή)

Μήνας Λήξης

ος

4

(τέλος)

Στόχοι



Μετάπτωση Περιεχομένου του Υπάρχοντος στο Νέο ΙΚ
Υλοποίηση Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων και Εμπλουτισμός της με Περιεχόμενο από
Μετάπτωση και Διόρθωση Τεκμηρίωσης καθώς και Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση

Περιγραφή Υλοποίησης
Κατά τη διάρκεια της Φάσης 2 ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την Κεντρική Βιβλιοθήκη και μέλη της
ομάδας εργασίας του Υποέργου 1 (αυτεπιστασία) της Πράξης θα πραγματοποιήσει τη μετάπτωση
του περιεχομένου από το υπάρχον στο νέο ΙΚ. Κατά τη διαδικασία θα συμφωνηθούν και
υλοποιηθούν: η νέα ομαδοποίηση περιεχομένου, οι σχετικοί περιορισμοί πρόσβασης, οι διορθώσεις
τεκμηρίωσης όπου απαιτούνται και η καταχώρηση διαθέσιμου συνοδευτικού υλικού και συσχέτισή
του με τα τεκμήρια για οποία παρήχθηκε .
Παράλληλα ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με μέλη των γραμματειών του Συμβουλίου του Ιδρύματος,
της Επιτροπής Ερευνών και του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου για την υλοποίηση
της νέας Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων. Αυτή θα περιλαμβάνει 15000 περίπου επιλεγμένα
έγγραφα σε ψηφιακή μορφή που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο σύστημα που χρησιμοποιείται μέχρι
τώρα, 3000 περίπου έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή που διατηρούνται στο σύστημα αρχείων
υπαλλήλων των προαναφερθέντων τμημάτων και 2000 περίπου έντυπα έγγραφα τα οποία θα
ψηφιοποιηθούν από τον Ανάδοχο. Για την τεκμηρίωσή τους ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει σε συνεργασία
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με την ΑΑ και θα παραδώσει κατάλληλο σχήμα μεταδεδομένων, ενώ θα υλοποιήσει και θησαυρούς
όρων για χρήση στην απόδοση τιμών σε στοιχεία του μοντέλου κατά την τεκμηρίωση. Η τεκμηρίωση
θα πρέπει να γίνει από τον Ανάδοχο, ενώ η αρχειοθέτηση της συλλογής μπορεί να γίνει είτε σε
ξεχωριστό σύστημα είτε υπό μορφή «ειδικής συλλογής» στην υπηρεσία του αναβαθμισμένου ΙΚ
Παραδοτέα
1.
2.
3.

4.

5.

Αναβαθμισμένο ΙΚ με όλο το περιεχόμενο του υπάρχοντος, κατηγοριοποιημένο σε νέες
συλλογές και παρουσιάσιμο με διαφορετικές όψεις
Νέο σύστημα ή ξεχωριστή συλλογή στο νέο ΙΚ για την αρχειοθέτηση διοικητικών εγγράφων
Σχήμα μεταδεδομένων για τα διοικητικά έγγραφα της προαναφερθείσας συλλογής και θησαυροί
όρων για την απόδοση τιμών σε στοιχεία του μοντέλου κατά την τεκμηρίωση των εγγράφων της
συλλογής
Ψηφιοποίηση, μετάπτωση, και καταχώρηση 20000 περίπου διοικητικών εγγράφων στη νέα
συλλογή και τεκμηρίωσή τους βασισμένη στα αμέσως προηγούμενα παραδοτέα (σχήμα και
θησαυρούς όρων)
Εμπλουτισμένη συλλογή διοικητικών εγγράφων με την απαιτούμενη λειτουργικότητα και έλεγχο
πρόσβασης

Φάση 3
Φάση Νο

3

Τίτλος

Διάρκεια

1 μήνας

Μήνας
Έναρξης

Πιλοτική Λειτουργία Νέου ΙΚ και Συλλογής
Διοικητικών Εγγράφων, Έναρξη Υποβολής
Τεκμηρίων και Εκπαίδευση
ος

5 (αρχή)

Μήνας Λήξης

ος

5

(τέλος)

Στόχοι


Πιλοτική Λειτουργία Νέου ΙΚ και Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων, Έναρξη Υποβολής Νέων
Τεκμηρίων και Εκπαίδευση στη Χρήση και Διαχείριση του ΙΚ και της Συλλογής

Περιγραφή Υλοποίησης
Κατά τη διάρκεια της Φάσης 3 θα πραγματοποιηθεί πιλοτική χρήση των υπηρεσιών που
αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες φάσεις από κατάλληλο προσωπικό της ΑΑ και πάντα σε
συνεργασία με τον Ανάδοχο. Θα ελεγχθεί ιδιαιτέρως η σχετική με τον εμπλουτισμό λειτουργικότητα
καθώς και με την αναζήτηση και περιήγηση στις συλλογές, ενώ θα αξιολογηθεί και η online βοήθεια
που πρέπει να προσφέρεται. Ταυτόχρονα θα υλοποιούνται από τον Ανάδοχο δράσεις εκπαίδευσης
για τις διάφορες κατηγορίες χρηστών των υπηρεσιών.
Η πιλοτική χρήση θα γίνει στις αρχικές εγκαταστάσεις των συστημάτων που υλοποιούν τις υπηρεσίες
και με την ολοκλήρωσή της θα έχουν εντοπιστεί και επιλυθεί όλα τα προβλήματα λειτουργικότητας
και μη ευχρηστίας των υπηρεσιών.
Την τελευταία εβδομάδα της φάσης αυτής, ο Ανάδοχος θα μεταφέρει το αναβαθμισμένο ΙΚ σε
εικονικές μηχανές της ΕΔΕΤ-ΑΕ και στην περίπτωση που υλοποιήσει τη Νέα Συλλογή Διοικητικών
Εγγράφων σε ξεχωριστό σύστημα, θα μεταφέρει αυτό όπου του υποδείξει η ΑΑ.
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Παραδοτέα
1.
2.
3.

Αναφορά λειτουργικότητας και ειδικών περιπτώσεων – εξειδικευμένων θεμάτων χρήσης και
περιεχομένου
Υλικό εκπαίδευσης στη χρήση των υπηρεσιών
Νέες υπηρεσίες στις τελικές τους εγκαταστάσεις

Φάση 4
Φάση Νο

4

Τίτλος

Διάρκεια

1 μήνας

Μήνας
Έναρξης

Παραγωγική Λειτουργία Νέου ΙΚ και Συλλογής
Διοικητικών Εγγράφων
ος

6 (αρχή)

ος

Μήνας Λήξης

6

(τέλος)

Στόχοι


Παραγωγική λειτουργία των υπηρεσιών στις οριστικές εγκαταστάσεις των συστημάτων που τις
υλοποιούν

Περιγραφή Υλοποίησης
Κατά τη διάρκεια της Φάσης 4 προσωπικό της ΑΑ, θα πραγματοποιεί παραγωγική χρήση των
υπηρεσιών στην οριστική εγκατάστασή τους και θα εξοικειωθεί με την προσφερόμενη
λειτουργικότητα με τη βοήθεια του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα φροντίζει καθημερινά για την τήρηση
του προγράμματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας και πραγματοποιήσει τουλάχιστον έναν έλεγχο
επαναφοράς των συστημάτων μετά από εικονικό σενάριο βλάβης για το οποίο θα παραδώσει και
σχετική αναφορά. Τέλος θα εκπαιδεύσει τους διαχειριστές των υπηρεσιών σε θέματα σχετικά με τις
οριστικές εγκαταστάσεις των συστημάτων που τις υλοποιούν.
Παραδοτέα
1.
2.

Υλικό εκπαίδευσης διαχειριστών στις οριστικές εγκαταστάσεις των συστημάτων που υλοποιούν
τις υπηρεσίες
Αναφορά σεναρίου βλάβης και επαναφοράς συστημάτων

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Μήνες
Φάση

1

η

1 : Υλοποίηση της Υπηρεσίας Αναβαθμισμένου Ιδρυματικού
Καταθετηρίου
2η: α) Μετάπτωση Δεδομένων από το Υπάρχον στο Νέο ΙΚ,
β) Υλοποίηση Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων και Εμπλουτισμός της
με Επικαιροποιημένο Περιεχόμενο από το Υπάρχον Σύστημα και
μετά από Διαδικασία Ψηφιοποίησης και Αρχειοθέτησης
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2

3

4

5

6
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3η: Πιλοτική Λειτουργία Νέου ΙΚ και Συλλογής Διοικητικών
Εγγράφων, Έναρξη Υποβολής Τεκμηρίων και Εκπαίδευση
4η: Παραγωγική Λειτουργία Νέου ΙΚ και Συλλογής Διοικητικών
Εγγράφων

Α3.13.2
Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο
Πληροφοριακό Υλικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων
με αυτό»
Α/Α
Φάσης
1.

2.

3.

4.

Τίτλος Φάσης
Υλοποίηση των Υπηρεσιών
Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο
Πληροφοριακό Υλικό της Βιβλιοθήκης
και Διασύνδεσης Μαθημάτων με Αυτό
α) Μετάπτωση Δεδομένων από τον
παρόντα Δικτυακό Τόπο της
Βιβλιοθήκης στο Νέο Σύστημα
Διαχείρισης Περιεχομένου
β) Υλοποίηση από τον Ανάδοχο της
Δομής Προπτυχιακών και
Μεταπτυχιακών Μαθημάτων του
Ιδρύματος και Παραδειγμάτων
Διασύνδεσης ενός (1) τουλάχιστον
Μαθήματος κάθε Τμήματος με
Πληροφοριακό Υλικό της Βιβλιοθήκης
μέσω της Ζητούμενης Υπηρεσίας
Εκπαίδευση στη Χρήση των Υπηρεσιών Πιλοτική Λειτουργία των Υπηρεσιών με
Ανάρτηση Νέου Περιεχομένου και
Διασύνδεση Μαθημάτων Με
Πληροφοριακό Υλικό από Αρμόδιο
Προσωπικό της ΑΑ
Παραγωγική Λειτουργία των Υπηρεσιών

Μήνας Έναρξης

Μήνας Λήξης
(παράδοσης)

1ος (αρχή)

3ος (τέλος)

3ος (αρχή)

4ος (τέλος)

5ος (αρχή)

5ος (τέλος)

6ος (αρχή)

6ος (τέλος)

Πίνακας Φάσεων Τμήματος Β του Έργου (Οι φάσεις που φαίνονται στον πίνακα
είναι ενδεικτικές)
Φάση 1
Φάση Νο

1

Τίτλος

Υλοποίηση των Υπηρεσιών Προσωποποιημένης
Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό της Βιβλιοθήκης
και Διασύνδεσης Μαθημάτων με Αυτό
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Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Διάρκεια

3 μήνες

Μήνας
Έναρξης

ος

1 (αρχή)

Μήνας
Λήξης

ος

3 (τέλος)

Στόχοι


Ολοκλήρωση των Υπηρεσιών Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό της
Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με Αυτό

Περιγραφή Υλοποίησης
Κατά τη διάρκεια της Φάσης 1 θα υπάρξει στενή συνεργασία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και της
ομάδας εργασίας του Υποέργου 1 (αυτεπιστασία) της Πράξης με τον Ανάδοχο του Τμήματος Β του
Έργου για την υλοποίηση της υπηρεσίας προσωποποιημένης πρόσβασης στο πληροφοριακό υλικό
της Βιβλιοθήκης με τις Λειτουργικές Ενότητες που περιγράφονται από την ενότητα Α3.4.2.1 έως και
την ενότητα Α3.4.2.16 (εκτός της Α3.4.2.12). Μέρος της υλοποίησης αποτελεί η αρχειοθέτηση και
τεκμηρίωση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων το υλικό των οποίων θα παρασχεθεί στον Ανάδοχο από
την ΑΑ, καθώς και η δημιουργία σελίδας στο facebook η οποία θα ενημερώνεται με το νέο
περιεχόμενο από το διαχειριστή.
Επιπλέον και σε συνεργασία ιδιαίτερα με βιβλιοθηκονόμους και εκπαιδευτικό προσωπικό θα
αναπτυχθεί η υπηρεσία διασύνδεσης μαθημάτων με πληροφοριακό υλικό με τη λειτουργικότητα
που περιγράφεται στην ενότητα Α3.4.2.12 .
Όλος ο κώδικας που θα αναπτυχθεί θα παραχωρηθεί χωρίς όρους στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Παραδοτέα
1.

2.

3.
4.

5.

Έρευνα ευρέως χρησιμοποιούμενων συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα
και επιλογή του καταλληλότερου για την υλοποίηση της υπηρεσίας προσωποποιημένης
παρουσίασης πληροφοριακού υλικού – Σύνταξη σχετικής μελέτης
Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του επιλεγμένου συστήματος. Ανάπτυξη κώδικα για τις
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από παραμετροποίηση του συστήματος και ενσωμάτωσή τους
στην υπηρεσία
Προφίλ και σελίδες της Βιβλιοθήκης στο facebook για την ανάρτηση περιεχομένου και το
διαμοιρασμό του μέσω του κοινωνικού δικτύου
Υλοποίηση της υπηρεσίας διασύνδεσης μαθημάτων με πληροφοριακό υλικό και δημιουργία
σημείου πρόσβασης σε αυτήν από την κεντρική υπηρεσία προσωποποιημένης παρουσίασης του
υλικού της Βιβλιοθήκης
Δημιουργία των απαραίτητων κατηγοριών περιεχομένου για το υλικό του τρέχοντος δικτυακού
τόπου της Βιβλιοθήκης και σύνταξη αναφοράς με το περιεχόμενο που θα μεταφερθεί για τον
εμπλουτισμό της νέας υπηρεσίας

Φάση 2

Φάση Νο

2

Τίτλος

α) Μετάπτωση Δεδομένων από τον παρόντα
Δικτυακό Τόπο της Βιβλιοθήκης στο Νέο Σύστημα
Διαχείρισης Περιεχομένου
β) Υλοποίηση από τον Ανάδοχο της Δομής
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Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Μαθημάτων
του Ιδρύματος και Παραδειγμάτων Διασύνδεσης
ενός (1) τουλάχιστον Μαθήματος κάθε Τμήματος
με Πληροφοριακό Υλικό της Βιβλιοθήκης μέσω της
Ζητούμενης Υπηρεσίας
Διάρκεια

2 μήνες

Μήνας
Έναρξης

ος

3 (αρχή)

Μήνας Λήξης

ος

4

(τέλος)

Στόχοι



Μετάπτωση Περιεχομένου του Παρόντος Δικτυακού Τόπου στο Σύστημα Διαχείρισης
Περιεχομένου
Χρήση της Υπηρεσίας Διασύνδεσης Μαθημάτων με Πληροφοριακό Υλικό για Δημιουργία
Παραδειγμάτων

Περιγραφή Υλοποίησης
Κατά τη διάρκεια της Φάσης 2 ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την Κεντρική Βιβλιοθήκη και μέλη της
ομάδας εργασίας του Υποέργου 1 (αυτεπιστασία) της Πράξης θα πραγματοποιήσει τη μετάπτωση
του περιεχομένου από τον υπάρχοντα δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης στο νέο σύστημα διαχείρισης
περιεχομένου. Κατά τη διαδικασία θα συμφωνηθούν και υλοποιηθούν: η νέα ομαδοποίηση
περιεχομένου, οι σχετικοί περιορισμοί πρόσβασης, οι ελάχιστες θεματικές πύλες με βάση τις
υπάρχουσες,, οι online αιτήσεις, οι σχετικές με το περιεχόμενο σελίδες στο facebook.
Παράλληλα ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με βιβλιοθηκονόμους και εκπαιδευτικό προσωπικό για τη
δημιουργία α) της δομής των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του ιδρύματος, και β)
παραδειγμάτων διασύνδεσης ενός τουλάχιστον μαθήματος από κάθε τμήμα με διαθέσιμο
πληροφοριακό υλικό. Στο υλικό των παραδειγμάτων θα συμπεριληφθεί τέτοιο τόσο ανοιχτής όσο και
ελεγχόμενης πρόσβασης, ενώ είναι απαραίτητη και η χρήση βιβλιογραφικών περιγραφών τεκμηρίων
θα οποία περιλαμβάνονται στο βιβλιογραφικό κατάλογο. Σχετικό με τα παραδείγματα χρήσης υλικό
βοήθειας θα πρέπει να παρασχεθεί.
Παραδοτέα
1.

2.
3.

Εμπλουτισμένη με περιεχόμενο υπηρεσία προσωποποιημένης παρουσίασης Βιβλιοθήκης με το
υλικό του υπάρχοντος δικτυακού τόπου κατηγοριοποιημένο και παρουσιάσιμο με διαφορετικές
όψεις. Θεματικές πύλες και σελίδες παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα ικανοποιούν την
απαιτούμενη λειτουργικότητα
Σελίδες Βιβλιοθήκης στο facebook με το περιεχόμενο του συστήματος που αποφασίστηκε να
παρουσιαστεί και μέσω αυτών των σελίδων
Δομή μαθημάτων και παραδείγματα χρήσης της υπηρεσίας διασύνδεσής τους με πληροφοριακό
υλικό μαζί με τη σχετική βοήθεια χρήσης

Φάση 3
Φάση Νο

3

Τίτλος

Εκπαίδευση στη Χρήση των Υπηρεσιών - Πιλοτική
Λειτουργία των Υπηρεσιών με Ανάρτηση Νέου
Περιεχομένου και Διασύνδεση Μαθημάτων με
Πληροφοριακό Υλικό από Αρμόδιο Προσωπικό της
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Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
ΑΑ Διάρκεια

1 μήνας

Μήνας
Έναρξης

ος

5 (αρχή)

Μήνας Λήξης

ος

5

(τέλος)

Στόχοι


Εκπαίδευση στη Χρήση και Πιλοτική Λειτουργία των Υπηρεσιών από όλες τις Κατηγορίες
Χρηστών

Περιγραφή Υλοποίησης
Κατά τη διάρκεια της Φάσης 3 θα πραγματοποιηθεί πιλοτική χρήση των υπηρεσιών που
αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες φάσεις από κατάλληλο προσωπικό της ΑΑ και πάντα σε
συνεργασία με τον Ανάδοχο. Θα ελεγχθεί όλη η προσφερόμενη λειτουργικότητα και τα τυχόν
προβλήματα (λειτουργίας ή ευχρηστίας) που θα εντοπιστούν θα πρέπει να λυθούν άμεσα από τον
Ανάδοχο. Στην αρχή της πιλοτικής λειτουργίας θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο δράσεις
εκπαίδευσης για τις διάφορες κατηγορίες χρηστών των υπηρεσιών.
Παραδοτέα
1.
2.

Αναφορά λειτουργικότητας και ειδικών περιπτώσεων – εξειδικευμένων θεμάτων χρήσης και
περιεχομένου
Υλικό εκπαίδευσης στη χρήση των υπηρεσιών

Φάση 4
Φάση Νο

4

Διάρκεια

1 μήνας

Τίτλος
Μήνας
Έναρξης

Παραγωγική Λειτουργία των Υπηρεσιών
ος

6 (αρχή)

Μήνας Λήξης

ος

6

(τέλος)

Στόχοι


Παραγωγική λειτουργία των υπηρεσιών και αποτίμηση προκειμένου για την οριστική παραλαβή
τους

Περιγραφή Υλοποίησης
Κατά τη διάρκεια της Φάσης 4 προσωπικό της ΑΑ, θα πραγματοποιεί παραγωγική χρήση των
υπηρεσιών και θα εξοικειωθεί με την προσφερόμενη λειτουργικότητα με τη βοήθεια του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος θα φροντίζει καθημερινά για την τήρηση του προγράμματος λήψης αντιγράφων
ασφαλείας και θα πραγματοποιήσει τουλάχιστον έναν έλεγχο επαναφοράς των συστημάτων μετά
από εικονικό σενάριο βλάβης για το οποίο θα παραδώσει και σχετική αναφορά. Τέλος θα
εκπαιδεύσει τους διαχειριστές των υπηρεσιών σε θέματα σχετικά με τα συστήματα που τις
υλοποιούν.
Παραδοτέα
1.
2.

Υλικό εκπαίδευσης διαχειριστών στα συστήματα που υλοποιούν τις υπηρεσίες
Αναφορά σεναρίου βλάβης και επαναφοράς συστημάτων
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Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Μήνες
Φάση

1

2

3

4

5

6

η

1 : Υλοποίηση των Υπηρεσιών Προσωποποιημένης
Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό της Βιβλιοθήκης και
Διασύνδεσης Μαθημάτων με Αυτό
2η: α) Μετάπτωση Δεδομένων από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο της
Βιβλιοθήκης στο Νέο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου
β) Υλοποίηση από τον Ανάδοχο της Δομής Προπτυχιακών και
Μεταπτυχιακών Μαθημάτων του Ιδρύματος και Παραδειγμάτων
Διασύνδεσης ενός (1) τουλάχιστον Μαθήματος κάθε Τμήματος με
Πληροφοριακό Υλικό της Βιβλιοθήκης μέσω της Ζητούμενης
Υπηρεσίας

3η: Εκπαίδευση στη Χρήση των Υπηρεσιών - Πιλοτική
Λειτουργία των Υπηρεσιών με Ανάρτηση Νέου Περιεχομένου
και Διασύνδεση Μαθημάτων Με Πληροφοριακό Υλικό από
Αρμόδιο Προσωπικό της ΑΑ
4η: Παραγωγική Λειτουργία των Υπηρεσιών

Α3.13.3
Τμήμα Γ: «Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με
Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων»
Α/Α
Φάσης
1.
2.
3.

Τίτλος Φάσης
Υλοποίηση Μοντέλου Εκπαιδευτικών
Μεταδεδομένων
Υλοποίηση τεσσάρων (4) Εκπαιδευτικών
Παραδειγμάτων
Μελέτη και Σχεδίαση Συστήματος
Χρήσης του Μοντέλου

Μήνας Έναρξης

Μήνας Λήξης
(παράδοσης)

1ος (αρχή)

3ος (τέλος)

4ος (αρχή)

5ος (τέλος)

5ος (αρχή)

6ος (τέλος)

Πίνακας Φάσεων Τμήματος Γ του Έργου (Οι φάσεις που φαίνονται στον πίνακα
είναι ενδεικτικές)
Φάση 1
Φάση Νο

1

Διάρκεια

3 μήνες

Τίτλος
Μήνας
Έναρξης

Υλοποίηση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων
Μήνας
ος
ος
1 (αρχή)
3 (τέλος)
Λήξης

Στόχοι
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Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου


Μελέτη, σχεδίαση και περιγραφή (λεκτικά και σε XML ή παρόμοια γλώσσα) μοντέλου
εκπαιδευτικών μεταδεδομένων για την περιγραφή μαθησιακού περιεχομένου

Περιγραφή Υλοποίησης
Κατά τη διάρκεια της Φάσης 1 ο Ανάδοχος του Τμήματος Γ του Έργου θα διερευνήσει ευρέως
διαδεδομένα πρότυπα μεταδεδομένων για μαθησιακά αντικείμενα και θα αναπτύξει ένα νέο σχήμα
μεταδεδομένων κατάλληλο για χρήση από όλους τους εμπλεκόμενους ρόλους και σε ολόκληρο τον
κύκλο ζωής μαθησιακού περιεχομένου κάθε βαθμού συσσώρευσης στο ΤΕΙ Κρήτης . Απαιτείται
συνεργασία με μέλη της Βιβλιοθήκης του ιδρύματος για ενημέρωση σχετική με τα διαθέσιμα
μαθησιακά αντικείμενα ή αυτά που πρόκειται να υλοποιηθούν καθώς και τους σχετικούς
περιορισμούς πρόσβασης.
Το μοντέλο μεταδεδομένων που θα αναπτυχθεί θα παραχωρηθεί χωρίς όρους στην Κεντρική
Βιβλιοθήκη.
Παραδοτέα
1.
2.
3.

Μελέτη σχετική με τα στοιχεία του μοντέλου, τις μεταξύ τους σχέσεις και τον τρόπο χρήσης του.
Αναφορά σε άλλα μοντέλα στα οποία βασίζεται ή ενσωματώνει
Λεκτική και σχηματική περιγραφή του μοντέλου
Περιγραφή του μοντέλου σε XML ή άλλη γλώσσα βασισμένη στην XML με δομή και ικανή
εκφραστική δύναμη για την περιγραφή του μαθησιακού περιεχομένου

Φάση 2
Φάση Νο

2

Τίτλος

Διάρκεια

2 μήνες

Μήνας
Έναρξης

Υλοποίηση τεσσάρων (4) Εκπαιδευτικών
Παραδειγμάτων
ος

4 (αρχή)

Μήνας Λήξης

ος

5

(τέλος)

Στόχοι




Υλοποίηση τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών παραδειγμάτων με βαθμό συσσώρευσης πάνω από το
βασικό
Κατάδειξη της αξίας και του τρόπου χρήσης του μοντέλου στα διάφορα στάδια ηλεκτρονικής
μάθησης
Αναγνώριση και καταγραφή αρχών και κανόνων που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά τη
δημιουργία μαθησιακών αντικειμένων ώστε να μπορεί να συμμετέχουν σε σύνθετο μαθησιακό
περιεχόμενο

Περιγραφή Υλοποίησης
Κατά τη διάρκεια της Φάσης 2 ο Ανάδοχος σε συνεργασία με μέλη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης θα
υλοποιήσει τέσσερα παραδείγματα μαθησιακού περιεχομένου που θα περιλαμβάνουν μαθησιακά
αντικείμενα από συλλογές του ΤΕΙ Κρήτης ή Συνδέσμων και Κοινοπραξιών στην οποίες η ΑΑ
συμμετέχει.
Τα παραδείγματα θα αφορούν σε δύο (2) εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ένα (1) ηλεκτρονικό
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Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
μάθημα και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης /κατάρτισης και για καθένα θα παραδοθούν αναφορές
σχετικές με περιορισμούς και δυσκολίες κατά την υλοποίηση, προτάσεις για τους εμπλεκόμενους και
συστάσεις για τους συγγραφείς των συστατικών τους (κυρίως μαθησιακών οντοτήτων). Θα πρέπει να
υλοποιηθούν σε σύστημα ανοιχτής αρχιτεκτονικής, η χρήση τους θα γίνεται μέσω διεπαφής ιστού
(web interface) και η περιγραφή τους θα είναι σε δύο γλώσσες: ελληνικά και αγγλικά. Επιπλέον θα
πρέπει να μπορεί να ενσωματωθούν και χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης (πχ
Moodle) μέσω του οποίου θα είναι δυνατή και η αξιολόγησή τους από τους τελικούς χρήστες
(εκπαιδευόμενους).
Παραδοτέα
1.

2.

3.

Δύο (2) εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ένα (1) ηλεκτρονικό μάθημα και ένα πρόγραμμα
εκπαίδευσης /κατάρτισης προσβάσιμα από διεπαφές ιστού, με ελληνική και αγγλική περιγραφή
και υλοποιημένα σε σύστημα ανοιχτής αρχιτεκτονικής
Αναφορές σχετικές με περιορισμούς και δυσκολίες κατά την υλοποίηση των τεσσάρων
παραπάνω παραδειγμάτων, προτάσεις για τους εμπλεκόμενους και συστάσεις για τους
συγγραφείς των συστατικών τους
Παρουσίαση χρήσης τους και δυνατότητας αξιολόγησής τους σε ειδικά διαμορφωμένο
περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης (πχ Moodle ή άλλο)

Φάση 3
Φάση Νο

3

Τίτλος

Διάρκεια

2 μήνες

Μήνας
Έναρξης

Μελέτη και Σχεδίαση Συστήματος Χρήσης του
Μοντέλου
ος

5 (αρχή)

Μήνας Λήξης

ος

6

(τέλος)

Στόχοι




Επισκόπηση υπαρχόντων συστημάτων για υποβοήθηση στη δημιουργία μαθησιακού
περιεχομένου διαφορετικού βαθμού συσσώρευσης
Αξιολόγηση ευρέως χρησιμοποιούμενων εργαλείων
Σχεδίαση συστήματος για τη χρήση του μοντέλου μεταδεδομένων της φάσης 1 σε όλα τα στάδια
του κύκλου ζωής και όλους τους βαθμούς συσσώρευσης εκπαιδευτικού περιεχομένου

Περιγραφή Υλοποίησης
Κατά τη διάρκεια της Φάσης 3 ο Ανάδοχος θα μελετήσει και αξιολογήσει ευρέως χρησιμοποιούμενα
συστήματα και εργαλεία για εφαρμογή από τους εμπλεκόμενους σε όλο τον κύκλο ζωής μαθησιακού
περιεχομένου κάθε βαθμού συσσώρευσης και θα σχεδιάσει ένα ανάλογο, ανοιχτής αρχιτεκτονικής
πολλαπλών επιπέδων, προσβάσιμο μέσω διεπαφής ιστού, το οποίο θα αξιοποιεί το μοντέλο
μεταδεδομένων που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της φάσης 1 του τμήματος Γ για ανάπτυξη
μαθησιακού περιεχομένου για το ΤΕΙ Κρήτης. Τα εργαλεία που θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να
περιλαμβάνει είναι τα: εργαλείο συγγραφής μεταδεδομένων, εργαλείο συγγραφής μεταδεδομένων
προφίλ εφαρμογών, εργαλείο προσθήκης ετικετών αξιολόγησης και εργαλείο σχεδίασης
διαδικασιών μάθησης.
Παραδοτέα
1.

Αναφορά συγκριτικής μελέτης και αξιολόγησης συστημάτων υποβοήθησης στη δημιουργία
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2.

μαθησιακού περιεχομένου
Σχεδίαση συστήματος ανοιχτής αρχιτεκτονικής και εργαλείων κατάλληλου για ανάπτυξη
μαθησιακού περιεχομένου στο ΤΕΙ Κρήτης με τη βοήθεια του μοντέλου εκπαιδευτικών
μεταδεδομένων

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Μήνες
Φάση

1

2

3

4

5

6

η

1 : Υλοποίηση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων
2η: Υλοποίηση τεσσάρων (4) Εκπαιδευτικών Παραδειγμάτων
3η: Μελέτη και Σχεδίαση Συστήματος Χρήσης του Μοντέλου

Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων
Οι πίνακες παραδοτέων παρατίθενται χωριστά για κάθε Τμήμα του Έργου.

Α3.14.1
Τμήμα Α: «Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με
Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου»
Α/Α
Παραδο
τέου
1.

2.

3.

4.

Τίτλος Παραδοτέου
Έρευνα ευρέως χρησιμοποιούμενων συστημάτων
ανοιχτού κώδικα και επιλογή του καταλληλότερου
για την υλοποίηση της υπηρεσίας – Σύνταξη
σχετικής μελέτης
Προσωρινή εγκατάσταση επιλεγμένου
συστήματος και παραμετροποίησή του
Υλοποίηση της ελάχιστης απαιτούμενης
λειτουργικότητας. Στην περίπτωση που αυτή δεν
καλύπτεται από παραμετροποιημένα
χαρακτηριστικά του επιλεγμένου συστήματος θα
πρέπει να παραδοθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες
που την υλοποιούν
Δημιουργία των απαραίτητων συλλογών για την
κατηγοριοποίηση των τεκμηρίων του υπάρχοντος
ΙΚ

13

Τύπος
Μήνας
13
Παραδοτέου
Παράδοσης14
ΑΝ

Μ1

Σ

Μ2

Υ

Μ3

ΑΛ

Μ3

Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία),
Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο)
14
Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας
έναρξης) του Έργου
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Αναβαθμισμένο ΙΚ με όλο το περιεχόμενο του
υπάρχοντος, κατηγοριοποιημένο σε νέες συλλογές
και παρουσιάσιμο με διαφορετικές όψεις
Νέο σύστημα ή ξεχωριστή συλλογή στο νέο ΙΚ για
την αρχειοθέτηση διοικητικών εγγράφων

5.
6.

11.

Σχήμα μεταδεδομένων για τα διοικητικά έγγραφα
της προαναφερθείσας συλλογής και θησαυροί
όρων για την απόδοση τιμών σε στοιχεία του
μοντέλου κατά την τεκμηρίωση των εγγράφων της
συλλογής
Ψηφιοποίηση, μετάπτωση, και καταχώρηση 20000
περίπου διοικητικών εγγράφων στη νέα συλλογή
και τεκμηρίωσή τους βασισμένη στα αμέσως
προηγούμενα παραδοτέα (σχήμα και θησαυρούς
όρων)
Εμπλουτισμένη συλλογή διοικητικών εγγράφων με
την απαιτούμενη λειτουργικότητα και έλεγχο
πρόσβασης
Αναφορά λειτουργικότητας και ειδικών
περιπτώσεων – εξειδικευμένων θεμάτων χρήσης
και περιεχομένου
Υλικό εκπαίδευσης στη χρήση των υπηρεσιών

12.

Νέες υπηρεσίες στις τελικές τους εγκαταστάσεις

13.

Υλικό εκπαίδευσης διαχειριστών στις οριστικές
εγκαταστάσεις των συστημάτων που υλοποιούν
τις υπηρεσίες
Αναφορά σεναρίου βλάβης και επαναφοράς
συστημάτων

7.

8.

9.
10.

14.

Σ, Υ

Μ4

Σ, Υ

Μ4

ΑΝ, ΑΛ

Μ3

ΑΛ

Μ4

Υ

Μ4

ΑΝ

Μ5

ΑΛ

Μ5

Υ, Σ

Μ5

ΑΝ, ΑΛ

Μ6

ΑΝ

Μ6

Πίνακας Παραδοτέων Τμήματος Α του Έργου

Α3.14.2
Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο
Πληροφοριακό Υλικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων
με αυτό»
Α/Α
Παραδο
τέου
1.

2.

Τίτλος Παραδοτέου
Έρευνα ευρέως χρησιμοποιούμενων συστημάτων
διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα και
επιλογή του καταλληλότερου για την υλοποίηση
της υπηρεσίας προσωποποιημένης παρουσίασης
πληροφοριακού υλικού – Σύνταξη σχετικής
μελέτης
Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του
επιλεγμένου συστήματος. Ανάπτυξη κώδικα για τις
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από
παραμετροποίηση του συστήματος και
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3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

ενσωμάτωσή τους στην υπηρεσία
Προφίλ και σελίδες της Βιβλιοθήκης στο facebook
για την ανάρτηση περιεχομένου και το
διαμοιρασμό του μέσω του κοινωνικού δικτύου
Υλοποίηση της υπηρεσίας διασύνδεσης
μαθημάτων με πληροφοριακό υλικό και
δημιουργία σημείου πρόσβασης σε αυτήν από την
κεντρική υπηρεσία προσωποποιημένης
παρουσίασης του υλικού της Βιβλιοθήκης
Δημιουργία των απαραίτητων κατηγοριών
περιεχομένου για το υλικό του τρέχοντος
δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης και σύνταξη
αναφοράς με το περιεχόμενο που θα μεταφερθεί
για τον εμπλουτισμό της νέας υπηρεσίας
Εμπλουτισμένη με περιεχόμενο υπηρεσία
προσωποποιημένης παρουσίασης Βιβλιοθήκης με
το υλικό του υπάρχοντος δικτυακού τόπου
κατηγοριοποιημένο και παρουσιάσιμο με
διαφορετικές όψεις. Θεματικές πύλες και σελίδες
παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα ικανοποιούν
την απαιτούμενη λειτουργικότητα
Σελίδες Βιβλιοθήκης στο facebook με το
περιεχόμενο του συστήματος που αποφασίστηκε
να παρουσιαστεί και μέσω αυτών των σελίδων
Δομή μαθημάτων και παραδείγματα χρήσης της
υπηρεσίας διασύνδεσής τους με πληροφοριακό
υλικό μαζί με τη σχετική βοήθεια χρήσης
Αναφορά λειτουργικότητας και ειδικών
περιπτώσεων – εξειδικευμένων θεμάτων χρήσης
και περιεχομένου
Υλικό εκπαίδευσης στη χρήση των υπηρεσιών

Υ

Μ3

Υ

Μ3

ΑΛ, ΑΝ

Μ3

Σ, Υ

Μ4

Υ

Μ4

ΑΛ

Μ4

ΑΝ

Μ5

ΑΛ

Μ5

11.

Υλικό εκπαίδευσης διαχειριστών στα συστήματα
που υλοποιούν τις υπηρεσίες

ΑΛ

Μ6

12.

Αναφορά σεναρίου βλάβης και επαναφοράς
συστημάτων

ΑΝ

Μ6

Πίνακας Παραδοτέων Τμήματος Β του Έργου

Α3.14.3
Τμήμα Γ: «Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με
Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων»
Α/Α
Παραδο
τέου
1.

Τίτλος Παραδοτέου
Μελέτη σχετική με τα στοιχεία του μοντέλου, τις
μεταξύ τους σχέσεις και τον τρόπο χρήσης του.
Αναφορά σε άλλα μοντέλα στα οποία βασίζεται ή
ενσωματώνει
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Λεκτική και σχηματική περιγραφή του μοντέλου
Περιγραφή του μοντέλου σε XML ή άλλη γλώσσα
βασισμένη στην XML με δομή και ικανή
εκφραστική δύναμη για την περιγραφή του
μαθησιακού περιεχομένου
Δύο (2) εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ένα (1)
ηλεκτρονικό μάθημα και ένα πρόγραμμα
εκπαίδευσης /κατάρτισης προσβάσιμα από
διεπαφές ιστού, με ελληνική και αγγλική
περιγραφή και υλοποιημένα σε σύστημα ανοιχτής
αρχιτεκτονικής
Αναφορές σχετικές με περιορισμούς και δυσκολίες
κατά την υλοποίηση των τεσσάρων παραπάνω
παραδειγμάτων, προτάσεις για τους
εμπλεκόμενους και συστάσεις για τους
συγγραφείς των συστατικών τους
Παρουσίαση χρήσης τους και δυνατότητας
αξιολόγησής τους σε ειδικά διαμορφωμένο
περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης (πχ Moodle ή
άλλο)
Αναφορά συγκριτικής μελέτης και αξιολόγησης
συστημάτων υποβοήθησης στη δημιουργία
μαθησιακού περιεχομένου
Σχεδίαση συστήματος ανοιχτής αρχιτεκτονικής και
εργαλείων κατάλληλου για ανάπτυξη μαθησιακού
περιεχομένου στο ΤΕΙ Κρήτης με τη βοήθεια του
μοντέλου εκπαιδευτικών μεταδεδομένων

ΑΝ

Μ2

ΑΛ

Μ3

Υ, Σ

Μ5

ΑΝ

Μ5

Υ

Μ5

ΑΝ

Μ5

ΑΛ, ΑΝ

Μ6

Πίνακας Παραδοτέων Τμήματος Γ του Έργου

Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα Υλοποίησης Έργου
Τα σημαντικά ορόσημα παρατίθενται χωριστά για κάθε Τμήμα του Έργου.

Α3.15.1
Τμήμα Α: «Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με
Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου»

Α/Α

1.
2.

% επί του
Μέθοδος μέτρησης συνολικού
της επίτευξης
κόστους/
αμοιβής15

Τίτλος Οροσήμου

Μήνας
Επίτευξης

Υπογραφή σύμβασης

Μ0

Επιβεβαίωση
υπογραφής σύμβασης

0%

Μ3

Έλεγχος λειτουργίας /
Ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος παραδοτέων

30%

ης

Ολοκλήρωση 1 Φάσης

15

εφόσον η ΑΑ επιλέξει τη σύνδεση παράδοσης προοδευτικών τμημάτων λειτουργικότητας με αμοιβή
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3.
4.

5.

ης

Μ4

Έλεγχος λειτουργίας /
Ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος παραδοτέων

40%

ης

Μ5

Έλεγχος λειτουργίας
συνόλου λειτουργιών

15%

Μ6

Έλεγχος λειτουργίας
συνόλου λειτουργιών /
Ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος παραδοτέων

15%

Ολοκλήρωση 2 Φάσης

Ολοκλήρωση 3 Φάσης

ης

Ολοκλήρωση 4 Φάσης

Πίνακας Οροσήμων Τμήματος Α του Έργου

Α3.15.2
Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο
Πληροφοριακό Υλικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων
με αυτό»

Α/Α

1.
2.

3.
4.

5.

Τίτλος Οροσήμου

Μήνας
Επίτευξης

Υπογραφή σύμβασης

Μ0

% επί του
Μέθοδος μέτρησης συνολικού
της επίτευξης
κόστους/
αμοιβής
Επιβεβαίωση
υπογραφής σύμβασης
Έλεγχος λειτουργίας /
Ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος παραδοτέων
Έλεγχος λειτουργίας /
Ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος παραδοτέων

0%

ης

Μ3

ης

Μ4

ης

Μ5

Έλεγχος λειτουργίας
συνόλου λειτουργιών

10%

Μ6

Έλεγχος λειτουργίας
συνόλου λειτουργιών /
Ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος παραδοτέων

10%

Ολοκλήρωση 1 Φάσης

Ολοκλήρωση 2 Φάσης

Ολοκλήρωση 3 Φάσης

ης

Ολοκλήρωση 4 Φάσης

40%

40%

Πίνακας Οροσήμων Τμήματος Β του Έργου

Α3.15.3
Τμήμα Γ: «Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με
Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων»

Α/Α

Τίτλος Οροσήμου

Μήνας
Επίτευξης
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αμοιβής
1.
2.
3.
4.

Μ0

Επιβεβαίωση
υπογραφής σύμβασης

0%

Μ3

Ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος παραδοτέων

40%

ης

Μ5

Έλεγχος λειτουργίας /
Ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος παραδοτέων

30%

ης

Μ6

Ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος παραδοτέων

30%

Υπογραφή σύμβασης
ης

Ολοκλήρωση 1 Φάσης

Ολοκλήρωση 2 Φάσης

Ολοκλήρωση 3 Φάσης

Πίνακας Οροσήμων Τμήματος Γ του Έργου

Α4.Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών
Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Το προσωπικό της Ιδρύματος που θα χρησιμοποιήσει τα συστήματα και τις
υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν από τα διάφορα Τμήματα του Έργου θα πρέπει να
εκπαιδευτεί από τους Αναδόχους των Τμημάτων σε όλες τις λειτουργίες / υπηρεσίες
που πρόκειται να αναπτύξουν στο πλαίσιο της σύμβασης που θα υπογράψουν. Κάθε
Ανάδοχος Τμήματος του Έργου πρέπει να παρουσιάσει ένα συνολικό σχέδιο του
τρόπου με τον οποίο θα πραγματοποιήσει την εκπαίδευση του προσωπικού και
βεβαίως όπου αναφέρεται ως παραδοτέο να υλοποιήσει και παραδώσει τη σχετική
αναφορά ή/και το υλικό εκπαίδευσης. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης με φυσική
παρουσία θα παρασχεθούν στο χώρο του ΤΕΙ Κρήτης.
Στο σχέδιο που θα υποβληθεί από τους Αναδόχους θα πρέπει με σαφή τρόπο να
περιγράφονται τα παρακάτω, με κατάλληλες καταχωρήσεις στον πίνακα που
εμφανίζεται στο τέλος της ενότητας:
1) Η θεματική ενότητα της εκπαίδευσης (π.χ. εκπαίδευση στη λειτουργική ενότητα
της διαχείρισης του αναθεωρημένου ΙΚ), με λεπτομερή αναφορά στο εκπαιδευτικό
υλικό κάθε ενότητας (π.χ. έντυπο ή/και ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, παρουσιάσεις,
ασκήσεις, κ.λπ.).
2) Η ομάδα εκπαιδευομένων προς την οποία απευθύνεται η κάθε θεματική ενότητα
(π.χ. για το παραπάνω παράδειγμα διαχειριστές του αναβαθμισμένου ΙΚ). Μια
θεματική ενότητα μπορεί να απευθύνεται σε περισσότερες από μία ομάδες
εκπαιδευομένων.
3) Η ομάδα εκπαιδευτών που συμμετέχει στην κάθε θεματική ενότητα.
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4) Οι ώρες και οι μέρες εκπαίδευσης για κάθε θεματική ενότητα.
5) Ο προτεινόμενος τρόπος εκπαίδευσης. Πρέπει να δηλωθεί (α) αν τα σεμινάρια θα
πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία των εκπαιδευτών, κατά περίπτωση με
χρήση τεχνολογιών που επιτρέπουν την εκπαίδευση από απόσταση, κ.λπ., και (β) το
είδος του ηλεκτρονικά διαθέσιμου εκπαιδευτικού προγράμματος που προτείνεται
για τους δυνητικούς εκπαιδευτές που θα προτείνει ο φορέας (train the trainer).
6) O προτεινόμενος τόπος της εκπαίδευσης (αν η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί
στη Βιβλιοθήκη ή σε άλλο χώρο που θα συμφωνηθεί με την ΑΑ)
Για τα Τμήματα Α και Β του Έργου οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης προσωπικού
ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Εκπαιδευόμενοι

Ώρες κατάρτισης

Μέρες κατάρτισης

Διαχειριστές συστήματος
(10 εκπαιδευόμενοι)

30 ώρες

>= 5 μέρες

Χρήστες συστήματος (50
εκπαιδευόμενοι)

60 ώρες

>= 10 μέρες

Για το Τμήμα Γ του Έργου ο Ανάδοχος οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης ορίζονται
ως εξής:
Εκπαιδευόμενοι

Ώρες κατάρτισης

Μέρες κατάρτισης

Διαχειριστές
παραδειγμάτων (5
εκπαιδευόμενοι)

30 ώρες

>= 5 μέρες

Χρήστες μοντέλου –
παραδειγμάτων (20
εκπαιδευόμενοι)

60 ώρες

>= 10 μέρες
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Θεματική Ενότητα
& Εκπαιδευτικό
Υλικό

Ομάδα
Εκπαιδευομένων

Ομάδα
Εκπαιδευτών

Μέρες
Εκπαίδευσης

Σύνολο Ωρών
Εκπαίδευσης

Σύνολο ημερών και ωρών εκπαίδευσης
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Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης
Προβλέπεται η διάχυση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων από την εκτέλεση
των Τμημάτων του Έργου τόσο στα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ Κρήτης, όσο και στο
ευρύ κοινό, τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο: κρατικούς ή δημόσιους δικτυακούς τόπους,
μηχανές αναζήτησης (πχ Google adwords), στο facebook που θα δημιουργήσει ο
Ανάδοχος του Τμήματος Β, στους δικτυακούς τόπους του Ιδρύματος και της
Βιβλιοθήκης.
Οι παραπάνω δράσεις θα υλοποιηθούν από την ΑΑ με Ίδια Μέσα. Οι Ανάδοχοι
υποχρεώνονται, χωρίς επιπλέον κόστος, να ενσωματώσουν τις υπηρεσίες που θα
αναπτύξουν στους δικτυακούς τους τόπους, εκεί όπου αναφέρονται στα έργα που
έχουν υλοποιήσει.

Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας
Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των παραδοτέων τους, οι Ανάδοχοι των
Τμημάτων του Έργου στα οποία αναπτύσσονται συστήματα και Υπηρεσίες (Α και Β)
πρέπει να τα θέσουν σε Πιλοτική Λειτουργία κάτω από πραγματικές συνθήκες για
χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, όπως παρουσιάστηκε ήδη στην ενότητα Α3.13
«Χρονοδιαγράμματα και Φάσεις Έργου».
Την Περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας θα ακολουθήσει η Περίοδος Παραγωγικής
Λειτουργίας κάτω από πραγματικές συνθήκες για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.
Τόσο η Πιλοτική Λειτουργία όσο και η Παραγωγική Λειτουργία των συστημάτων /
υπηρεσιών αναφέρονται στο στάδιο της πραγματικής λειτουργίας τους και θα πρέπει
να πραγματοποιηθούν:
 για το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα,
 με τη συμμετοχή μιας περιορισμένης, αλλά αντιπροσωπευτικής ομάδας
χρηστών, καλύπτοντας το σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών,
 καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργιών των συστημάτων και υπηρεσιών,
 χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτική πληροφορία για τον ενδελεχή έλεγχο
τους.
Ο Ανάδοχος, κατά την περίοδο της Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας, έχει τις
παρακάτω υποχρεώσεις:
 επίλυση προβλημάτων,
 διόρθωση / Διαχείριση λαθών,
 υποστήριξη χρηστών με φυσική παρουσία στελεχών του: συλλογή
παρατηρήσεων από τους χρήστες, υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία
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των συστημάτων / υπηρεσιών, εκτέλεση σεναρίων ελέγχου (acceptance
tests), τελικές ρυθμίσεις κλπ,
υποστήριξη help-desk
επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης.

Ειδικότερα, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά την Περίοδο Πιλοτικής και
Παραγωγικής Λειτουργίας είναι να ελεγχθούν διεξοδικά:
 οι ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις και προσαρμογές του λογισμικού
συστήματος,
 η ολοκλήρωση των υλοποιημένων λειτουργικών ενοτήτων,
 οι ρυθμίσεις του συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine tuning),
 οποιαδήποτε άλλη παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του
συστήματος.
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας,
εμφανισθούν προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις
προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει άμεσα στις
απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές, ώστε τα συστήματα ή
οι υπηρεσίες, μετά το πέρας της περιόδου Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας,
να είναι έτοιμα για παραγωγική εκμετάλλευση (production).
Επιπλέον, προβλήματα των δεδομένων που ενδεχομένως να εμφανιστούν κατά την
Πιλοτική λειτουργία, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατάλληλα από τον Ανάδοχο
πριν την έναρξη της Παραγωγικής λειτουργίας. Αν δεν αντιμετωπιστούν πλήρως τα
προβλήματα που θα ανακύψουν κατά την Πιλοτική λειτουργία, προφανώς το
διάστημα του ενός (1) μήνα θα παραταθεί ανάλογα αλλά χωρίς ο συνολικός χρόνος
υλοποίησης των Τμημάτων του Έργου να ξεπερνάει τους έξι (6) μήνες16.

Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»
Η Περίοδος Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» έχει έναρξη την οριστική παραλαβή των
Τμημάτων του Έργου και χρονική διάρκεια ένα (1) έτος. Το κόστος των εν λόγω
υπηρεσιών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αυτό (την περίοδο εγγύησης
καλής λειτουργίας) συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό κόστος κάθε Τμήματος του
Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Εγγύησης του
προσφερόμενου λογισμικού εφαρμογών καθ’ όλη τη διάρκεια αυτή. Πιο
συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εγγύησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα
παρακάτω:

16

Αυτό σημαίνει ότι οι Ανάδοχοι πρέπει να προτείνουν χρονοδιαγράμματα που επιτρέπουν την
παράταση του χρόνου Πιλοτικής Λειτουργίας
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Διασφάλιση καλής λειτουργίας.
Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών του Συστήματος (bug
fixing). Ο χρόνος αποκατάστασης των σφαλμάτων αυτών είναι κατά το
μέγιστο 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης
(μέσω τηλεφώνου, email, fax). H αποκατάσταση είναι δυνατόν να επιτελείται
είτε με λήψη οδηγιών από μακριά (μέσω τηλεφώνου, email, fax ή web) είτε
με επί τόπου επίσκεψη των στελεχών του Αναδόχου στους χώρους
εγκατάστασης των εφαρμογών.
Πρόσβαση των χρηστών στο Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) του Αναδόχου
μέσω τηλεφώνου, email, fax, ή web.
Βελτιώσεις, παράδοση, υποστήριξη, εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του
προσφερόμενου λογισμικού εφαρμογών (patches, releases & new versions)
όταν αυτές είναι εμπορικά διαθέσιμες από τον Ανάδοχο.
Παράδοση ενημερωμένου υλικού τεκμηρίωσης (έντυπων και ηλεκτρονικών
αντιτύπων) με τις τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις των συστημάτων /
υπηρεσιών, όταν αυτό είναι διαθέσιμο από τον Ανάδοχο.
Διενέργεια προληπτικής συντήρησης συστημάτων και εφαρμογών, η οποία
θα γίνεται σε άμεση συνεργασία με το υπεύθυνο προσωπικό της ΑΑ
(Διαχειριστές Συστήματος).
Το προσωπικό του γραφείου υποστήριξης (helpdesk) θα αποτελείται από
στελέχη του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα
τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε
να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση
βλαβών.
Συμμετοχή σε συναντήσεις με το υπεύθυνο προσωπικό του Φορέα
(Διαχειριστές Συστήματος) για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με το
σύστημα, όποτε αυτό του ζητηθεί.
Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία
σύγχρονου Γραφείου Υποστήριξης (Help Desk) το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε
ώρες μεταξύ 09:00 και 17:00 κάθε εργάσιμης μέρας. Στο πλαίσιο της
υπηρεσίας αυτής ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα ακόλουθα:
o Να καταγράφει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των βλαβών που
αναφέρονται από το προσωπικό του Ιδρύματος. Κάθε περιστατικό πρέπει
να λαμβάνει ένα μοναδικό κλειδί αναφοράς και να καταγράφεται
τουλάχιστον η εξής πληροφορία: Υπηρεσία, είδος λογισμικού &
εξοπλισμού, περιγραφή βλάβης, ώρα αναγγελίας. Η αναγγελία βλαβών,
θα μπορεί να γίνει εναλλακτικά με όλους τους παρακάτω τρόπους: (i)
Τηλέφωνο, (ii) Email, (iii) Fax, (iv) ειδική web εφαρμογή, από την οποία θα
καταγράφονται κατ’ ελάχιστον, ο χρόνος έναρξης και λήξης του
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προβλήματος, η περιγραφή του και οι ενέργειες επίλυσης, καθώς και ο
υπεύθυνος για κάθε ενέργεια.
o Τη λειτουργία του εξοπλισμού και της Web εφαρμογής που τυχόν
χρησιμοποιεί για τη λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης.
o Κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
προτείνει διαδικασία παροχής υποστήριξης σε περίπτωση ανάγκης.
Μετά το πέρας του Έργου η ΑΑ θα μπορεί να χρησιμοποιεί/θα κατέχει τα δικαιώματα
του λογισμικού και δε θα επιβαρύνεται με κανένα κόστος συντήρησης, αγοράς,
συνδρομής ή χρησιμοποίησής του.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί, εντός 3 ετών από την παραλαβή των
Τμημάτων του Έργου την εξασφάλιση νέων εκδόσεων μέσω ειδικού συμβολαίου,
ακόμη και αν η ΑΑ δε συνάψει συμβόλαιο συντήρησης με τον Ανάδοχο αμέσως μετά
τη λήξη της δωρεάν εγγύησης (1 έτος).

Α4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης
Δεν προβλέπονται υπηρεσίες συντήρησης.

Α4.6 Τήρηση Προδιαγραφών Ποιότητας Υπηρεσιών
Για την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας των υπηρεσιών διευκρινίζεται ότι :
 Ένα σύστημα/υποσύστημα/υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο(η) εάν
είναι μη διαθέσιμο(η) έστω και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που
παρέχει ή, στην περίπτωση του παρόντος Έργου, δεν είναι διαθέσιμο(η) σε
μέρος των δυνητικών χρηστών του.
 Η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των
μονάδων του Συστήματος (λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών) που
εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν και συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της
ρήτρας.
Επιπρόσθετες ρήτρες:
 Αν ένα υποσύστημα ή οι υπηρεσίες του είναι μη διαθέσιμα (λόγω βλάβης ή
δυσλειτουργίας) για χρονική περίοδο άνω των τριάντα έξι (36) ωρών, αθροιστικά,
στο διάστημα ενός μήνα, πέραν των ως άνω αναφερόμενων ρητρών δεν
καταβάλλεται (για τον τρέχοντα μήνα) τίμημα συντήρησης (εάν έχει προβλεφθεί
τέτοια) αναλογικά προσδιοριζόμενο από το Φορέα Λειτουργίας.
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Σε περίπτωση που η μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών συνεχισθεί πλέον των
πέντε (5) εργάσιμων ημερών μπορεί να επιβληθεί ρήτρα στον Ανάδοχο ίση με το
0,05% επί του συμβατικού τιμήματος.

Το εγγυημένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών ισχύει για την περίοδο Εγγύησης «Καλής
Λειτουργίας» του Έργου.

Α5.

Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου (για καθένα από τα

Τμήματα Α,Β και Γ)
Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι των Τμημάτων του Έργου:
 έχοντας διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για το Τμήμα
που θα αναλάβουν,
 λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία τους και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές
που απορρέουν από την υλοποίηση παρόμοιων έργων, και
 αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που
αυτός διαθέτουν και περιορισμών που τίθενται από την ΑΑ (πχ χρήση
εικονικών μηχανών της ΕΔΕΤ-ΑΕ για κάποιες υπηρεσίες),
υποχρεούνται να παρουσιάσουν στην Τεχνική Προσφορά τους μια ολοκληρωμένη
μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσουν για την υλοποίηση του Τμήματος
του Έργου που προτίθενται να αναλάβουν.
Η μεθοδολογία που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να βασίζεται σε
διεθνώς αποδεκτές πρακτικές, μεθόδους και πρότυπα, τα οποία μπορούν να
συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση & παρακολούθηση του Τμήματος στο
οποίο αφορά. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τη στρατηγική
που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, την προσέγγιση που θα ακολουθήσει σε όλα τα
στάδια υλοποίησής του (π.χ. τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες, κλπ.), τις διαδικασίες
μεταφοράς τεχνογνωσίας, τον τρόπο συνεργασίας με το προσωπικό της
Αναθέτουσας Αρχής, τις ενδεχόμενες επαφές και συνεργασίες που πρόκειται να
κάνει με άλλους εξωτερικούς φορείς, τον τρόπο πρόσβασης σε σχετικές με το Τμήμα
του Έργου σύγχρονες τεχνολογικές πηγές πληροφοριών και έργων, κλπ.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με τις
δυνατότητες και την ικανότητα του Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το Τμήμα του
Έργου στον προτεινόμενο απ' αυτόν χρόνο. Η περιγραφή της προτεινόμενης
μεθοδολογίας θα συμμορφωθεί με το ακόλουθο πλαίσιο:
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Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να
προσεγγίσει το Τμήμα του Έργου που θα αναλάβει. Ιδιαίτερη έμφαση θα
πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του Τμήματος, όπως
αναλυτικά προδιαγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, και ο προσφέρων
υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο σύνολο αυτών.
Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την
υλοποίηση του Τμήματος. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς
την προτεινόμενη μεθοδολογία σε ότι αφορά τις διαδικασίες εκπόνησης
μελετών, ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών,
παροχής υπηρεσιών, κλπ, και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την
υποστήριξη των διαδικασιών αυτών, οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας κτλ.
Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του Τμήματος σε επιμέρους
δραστηριότητες, όπως αυτές αναφέρονται στις προδιαγραφές των Τμημάτων
του Έργου.
Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του Τμήματος
όπως αυτά προκύπτουν από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του
διαγωνισμού και την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του
υποψήφιου Αναδόχου.
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (διάγραμμα GANTT) όπου
θα απεικονίζονται οι φάσεις υλοποίησης, οι δραστηριότητες, τα κυριότερα
ορόσημα και τα παραδοτέα του Τμήματος.

Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του
Έργου (Τμήματα Α, Β και Γ)
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση για το
Σχήμα Διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση
του Έργου, τις αρμοδιότητες του Υπεύθυνου και της Ομάδας του Έργου, καθώς και
το χρόνο απασχόλησής τους ανά Φάση του Έργου.
Στην καταγραφή της ομάδας του Έργου θα πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο
Υπεύθυνος του Έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι
οποίοι και θα αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, το
συντονισμό των εργασιών και τη διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της
παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του Έργου.
Αναλυτικότερα, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην προσφορά
του τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους:
 του Υπεύθυνου Έργου,
 του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου.
Συγκεκριμένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη:
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Να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης.
Να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν.
Να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες
που θα αφιερώσουν ανά Φάση του Έργου.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην προσφορά του τα Μέλη
της Ομάδας Έργου. Συγκεκριμένα για τα Μέλη της Ομάδας Έργου:
 Να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης.
 Να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν.
 Να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που
θα αφιερώσουν ανά Φάση του Έργου.
 Να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, εξωτερικός
συνεργάτης, στέλεχος υπεργολάβου).
Η Αναθέτουσα Αρχή, σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων
στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο ρόλο τους, ακολουθώντας τα
οριζόμενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του Έργου ζητά την άρση της μη
συμμόρφωσης με την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν πάλι υπό
την έγκρισή της.
Επισημαίνεται ότι τα προσόντα της ομάδας έργου, η εμπειρία τους και οι ικανότητές
τους ελέγχονται με τη διαδικασία pass or fail, αποτελούν δηλαδή κριτήρια ποιοτικής
επιλογής (on / off), τα οποία τίθενται ως ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο
παρόν έργο και των οποίων η πλήρωση ή μη κρίνεται στο στάδιο ελέγχου της
καταλληλότητας των διαγωνιζόμενων (βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών).
Τα στοιχεία αυτά δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αξιολογούνται άμεσα ή έμμεσα
κατά το στάδιο βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών.

Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των
υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου (Τμήματα Α, Β και Γ)
Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του
αναλυτικό πρόγραμμα υλοποίησης του έργου με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα, τις
κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές
χρονικές περιόδους υλοποίησης, καθώς και τα κύρια ορόσημα του Έργου.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος θα υποβάλει συνοπτική
Αναφορά Προόδου (progress report) σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες
εκτέλεσης του έργου, σε μηνιαία βάση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται:
- η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου
- η ορθή και συμβατή με τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του
Αναδόχου.
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Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την ΕΠΠΕ για την πρόοδο του έργου θα
διεξάγονται σε μηνιαία βάση ή όποτε εκτάκτως χρειαστεί (ιδιαίτερα αν μεσολαβεί
ολοκλήρωση φάσης και υποβολή παραδοτέου). Ο Υπεύθυνος έργου του Αναδόχου
θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την αναφορά προόδου του έργου, στην οποία
θα συμπεριλαμβάνεται τυχόν ενημερωμένη έκδοση του χρονοδιαγράμματος του
έργου.
Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ μπορεί να συγκαλέσει
έκτακτες συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο. Ο Ανάδοχος θα προετοιμάζει τα
πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του έργου και θα τα
αποστέλλει στην Αναθέτουσα αρχή

Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης (Τμήματα
Α, Β και Γ)
Η πρόταση των υποψηφίων Αναδόχων θα περιλαμβάνει την ανάλυση ρίσκου για την
ομαλή ολοκλήρωση του Έργου. Η ανάλυση θα περιλαμβάνει τους πιθανούς
κινδύνους και θα περιγράφει τρόπους αντιμετώπισής τους.
Επιπλέον, για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου υπέρβασης των χρονοδιαγραμμάτων
του Έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην ΕΠΠΕ μηνιαία αναφορά όπου θα
αποτυπώνονται τα τυχόν προβλήματα και απρόβλεπτα γεγονότα που θέτουν σε
κίνδυνο τη διοίκηση, τη σχεδίαση ή την υλοποίηση του Έργου.

Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής
λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου (Τμήματα Α, Β και Γ)
Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδίδει τα επιμέρους παραδοτέα του έργου σύμφωνα με
το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων της σύμβασης που θα υπογράψει με την
Αναθέτουσα Αρχή. Η παράδοση του έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του
έργου από την ΕΠΠΕ γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα ορισθούν
στη σύμβαση, βάσει του ποσοτικού και ποιοτικού έλεγχου των παραδοτέων σύμφωνα
με τους όρους της προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της
εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμόρφωση με τους όρους της
σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, θα ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην
Αναθέτουσα Αρχή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση των
σχετικών ελλείψεων και εν γένει παρατηρήσεων.
Η μεθοδολογία ελέγχου που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος δε θα διαφέρει από
αυτή που θα παρουσιάσει στην προσφορά του, και πρέπει να περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον:
Σελίδα 141 από 142

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου






τα σενάρια χρήσης,
τον προγραμματισμό του ελέγχου,
την διεκπεραίωση του ελέγχου,
την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

Τα σενάρια χρήσης και αποδοχών αφορούν κατ’ ελάχιστον και ανάλογα με την
προσφερόμενη λύση:
 σε δοκιμές μονάδων (unit tests),
 σε δοκιμές σε επίπεδο εφαρμογών (system tests),
 σε δοκιμές ολοκλήρωσης και διαλειτουργίας (integration tests),και
 σε δοκιμές αποδοχής χρηστών (user acceptance tests).

Α6.

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα που απαριθμούνται στη συνέχεια συνιστούν ξεχωριστό αρχείο (zip
archive) που συνοδεύει το συγκεκριμένο τεύχος Α της προκήρυξης.
Α6.1 Σχήμα Μεταδεδομένων healMeta
Α6.2a Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Δημιουργίας Συλλογών
A6.2b Συλλογές Τεκμηρίων του Υπάρχοντος ΙΚ
Α6.3a Ροές Κατάθεσης Τεκμηρίων στο Νέο ΙΚ
Α6.3b Διαδικασίες Ελέγχου Τεκμηρίωσης στο Νέο ΙΚ
Α6.3c Διαδικασίες Ελέγχου Ποιότητας Τεκμηρίων στο Νέο ΙΚ
Α6.4 Κατάλογος Λέξεων Κλειδιά από Τεκμήρια του Υπάρχοντος ΙΚ
Α6.5 Συνοδευτικό Υλικό Τεκμηρίων του Υπάρχοντος ΙΚ
Α6.6 Καθορισμός Δήλωσης Διάθεσης Τεκμηρίων στο Νέο ΙΚ
Α6.7 Γνωρίσματα που Απαιτούνται στην Τεκμηρίωση των Διοικητικών Εγγράφων
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