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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται συνοπτικά τα βήματα κατάθεσης και δημιουργίας
τεκμηρίων στο λογισμικό του Ιδρυματικού Αποθετηρίου DSpace. Έμφαση δίνεται στις φόρμες
κατάθεσης τεκμηρίων και στα σημεία που η διαδικασία κατάθεσης διαφοροποιείται από την βασική
έκδοση του DSpace, για την οποία πλήρης οδηγός χρήσης διατίθεται στην ιστοσελίδα του DSpace1.
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... https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/Home

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την προσθήκη υλικού, το σύστημα προσφέρει δύο διαφορετικές μεθόδους, την μαζική
εισαγωγή μέσω προγραμματιστικής διεπαφής (batch importer) και την εισαγωγή μέσω της Web
διεπαφής χρήστη. Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι η παροχή οδηγιών για την δημιουργία υλικού
από τελικούς χρήστες και έτσι αναφορά γίνεται αποκλειστικά στα βήματα της δεύτερης μεθόδου,
αυτής μέσω της Web διεπαφής χρήστη.

ΡΟΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η ομαδοποίηση των τεκμηρίων του σε συλλογές
με βάση ένα ή περισσότερα ποιοτικά κριτήρια. Κάθε συλλογή μπορεί να παρέχει διαφορετικές επιλογές
κατάθεσης, κατάλληλα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης ομάδας χρηστών του
ιδρύματος. Πέρα από τα δικαιώματα κατάθεσης στη συλλογή, τους χρήστες δηλαδή που μπορούν να
ξεκινήσουν μια διαδικασία υποβολής, κάθε συλλογή μπορεί επίσης να συνδεθεί από το διαχειριστή με
μια ομάδα χρηστών η οποία είναι υπεύθυνη για την ολοκλήρωση της ροής κατάθεσης.
Μετά την συμπλήρωση των φορμών εισαγωγής, η ροή κατάθεσης σε μία συλλογή περιλαμβάνει στη
σειρά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα βήματα :
1. Αποδοχή ή απόρριψη κατάθεσης.
2. Επεξεργασία των μεταδεδομένων που εισήγαγε ο χρήστης, χωρίς μεταβολή των αρχείων που
τα συνοδεύουν, και αποδοχή ή απόρριψη κατάθεσης.
3. Επεξεργασία των μεταδεδομένων που εισήγαγε ο χρήστης, χωρίς μεταβολή των αρχείων που
τα συνοδεύουν, και υποχρεωτική αποδοχή κατάθεσης.

Η εκτέλεση ενός βήματος εξαρτάται από το αν έχει ανατεθεί για την συγκεκριμένη συλλογή, ομάδα
χρηστών με κάποια από τις παραπάνω αρμοδιότητες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η διαδικασία
κατάθεσης ολοκληρώνεται και το τεκμήριο είναι διαθέσιμο αμέσως μετά την συμπλήρωση των φορμών
εισαγωγής.

ΦΟΡΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Η βασική παραμετροποίηση του συστήματος κατάθεσης περιελάμβανε την επέκταση των πεδίων στις
φόρμες εισαγωγής του DSpace ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις του σχήματος μεταδεδομένων
HealMeta. Όπως και στην βασική έκδοση, η εισαγωγή ενός τεκμηρίου γίνεται, πηγαίνοντας στη σελίδα
Υποβολές και επιλέγοντας αρχικά τη συλλογή στην οποία θέλουμε να περιλαμβάνεται.

Στη συνέχεια ο καταθέτης επιλέγοντας το είδος του τεκμηρίου όπως διπλωματική εργασία, διδακτορική
διατριβή, δημοσίευση σε περιοδικό κτλ., καθορίζει και τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν στις
φόρμες εισαγωγής.

Αρχικά συμπληρώνονται τα κοινά πεδία όπως τίτλος, ονόματα δημιουργών, θεματική κατηγορία (από
κάποιο υποστηριζόμενο σύστημα οργάνωσης γνώσης όπως LCSH, DDC, UDC κτλ.), λέξεις κλειδιά,
αναγνωριστικά έργου (όπως DOI ή ISBN), γλώσσα τεκμηρίου, δικαιώματα πρόσβασης και ίδρυμα-μέλος
που διαθέτει το τεκμήριο.

Για πεδία των οποίων οι τιμές μπορεί να προέρχονται από κάποιο ελεγχόμενο λεξιλόγιο, όπως η
θεματική κατηγορία του έργου, πληκτρολογώντας την επιθυμητή τιμή, ο καταθέτης έχει την
δυνατότητα είτε να επιλέξει κάποια από τις προτεινόμενες τιμές, είτε να προσθέσει τη δική.

Στη συνέχεια ο καταθέτης προσθέτει, ανάλογα με το είδος του τεκμηρίου, τα ειδικότερα πεδία του,
όπως για παράδειγμα για την περίπτωση μιας δημοσίευσης σε περιοδικό, το όνομα του περιοδικού, το
όνομα του εκδότη, τη συνιστώμενη μορφή αναφοράς του άρθρου κτλ.

Μετά την περιγραφή του τεκμηρίου και την συμπλήρωση των περιγραφικών μεταδεδομένων, στο
επόμενο στάδιο, ο καταθέτης επιλέγει τα αρχεία που συνοδεύουν το τεκμήριο, συμπληρώνει
προαιρετικά μια σύντομη περιγραφή του κάθε αρχείου και επιλέγει αν το αρχείο αυτό θα εμφανίζεται
στον τελικό χρήστη.

Για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τον καθορισμό της περαιτέρω χρήσης του
περιεχομένου του τεκμηρίου, ο καταθέτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε μια τις
καθιερωμένες Creative Commons αδειες.

Πέρα από τις CC άδειες το σύστημα υποστηρίζει την επιλογή τοπικής άδειας που έχει δημιουργηθεί
από το εκάστοτε ίδρυμα.

Ολοκληρώνοντας και το βήμα επιλογής άδειας διανομής, η διαδικασία κατάθεσης ολοκληρώνεται και ο
καταθέτης ενημερώνεται για το επόμενο βήμα της ροής κατάθεσης που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη
συλλογή.

