ΜΟΨΕΑΣ
Υποδοµή Επιµέλειας και Μακροπρόθεσµης
διατήρησης ψηφιακών συλλογών
Ο ΜΟΨΕΑΣ είναι ένα σύστηµα αποθετηρίου και επιµέλειας ψηφιακών πόρων και
αναπτύσσεται µε τη χρήση προγραµµάτων ανοικτού λογισµικού. Στόχος του
ΜΟΨΕΑ είναι να καλύψει τις βασικές λειτουργίες ανάπτυξης και διαχείρισης ενός
αποθετηρίου και να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για τη µακρόχρονη
διατήρηση ψηφιακού υλικού.

Λειτουργίες
• Αυτόµατη εισαγωγή δεδοµένων από διαφορετικά αποθετήρια
• Εργαλείο Εισαγωγής - Παραγωγής µεταδεδοµένων συµβατών µε διεθνή πρότυπα
(MODS, Dublin Core)
• ∆ιαλειτουργικότητα µεταδεδοµένων:
•
Εισαγωγή µεταδεδοµένων και µετατροπή τους σε διάφορα σχήµατα
µέσω µηχανισµών αντιστοίχισης
•
Σηµασιολογική συσχέτιση αντικειµένων και µεταδεδοµένων
•
Συµβατότητα µε πρότυπα διαλειτουργικότητας (όπως OAI-PMH)
• ∆ιατήρηση
•
Μεταδεδοµένων
•
Εκδόσεων αποθετηρίου
•
Αντιστοιχίσεων – µετασχηµατισµών µεταδεδοµένων
•
Αυτόµατη εισαγωγή µεταδεδοµένων διατήρησης
• ∆ιαχείριση Αποθετηρίου
•
Εισαγωγή ψηφιακών αντικειµένων
•
Αποδοτικοί Μηχανισµοί ευρετηρίασης µεγάλου όγκου δεδοµένων
•
∆ιαχείριση σύνθετων αντικειµένων (συλλογές, πολλαπλές ψηφιακές
παραστάσεις δεδοµένων)

Αρχιτεκτονική

Ινστιτούτο
Πληροφοριακών
Συστηµάτων και
Προσοµοίωσης /
Ε.Κ. «Αθηνά»
Γ. Μπάκου 17
Αθήνα
210 6990522
www.ipsyp.gr

To αποθετήριο υποστηρίζει
της λειτουργίας εισαγωγής
και διαχείρισης και
συσχέτισης αντικειµένων
(object ingest, modify,
purge, object relations)

Βασίζεται στο σύστηµα
διαχείρισης δεδοµένων
Fedora και επικοινωνεί
µέσω πρωτοκόλλων
SOAP and REST

Κάθε αντικείµενο
περιλαµβάνει πολλαπλές
ψηφιακές παραστάσεις
δεδοµένων και
µεταδεδοµένων

ΜΟΨΕΑΣ
Επιπλέον ∆υνατότητες
• ∆υναµικός ορισµός ευρετηρίων σε εξωτερικές σχεσιακές βάσεις δεδοµένων
• ∆υνατότητα χρήσης υποδοµών Grid (iRODS)
• ∆υναµικός ορισµός:
•
Σχηµάτων µεταδεδοµένων
•
Συσχετίσεων
•
Αντιστοιχίσεων
• ∆ιαδικασίες µετάπτωσης από υπάρχοντα αποθετήρια
•
Εργαλείο αυτόµατης εισαγωγής δεδοµένων
•
Πλήρες σχέδιο διατήρησης

Παράδειγµα υλοποίησης: Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστηµίου
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Μετάπτωση από το υπάρχον αποθετήριο (DSpace) της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας
Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστήµιου.
•
Αποθήκευση εκδόσεων για όλα τα στοιχεία των ψηφιακών
αντικειµένων
•
Χρήση πλουσιοτέρων σχηµάτων µεταδεδοµένων (MODS)
•
Χρήση πολλαπλών σχηµάτων µεταδεδοµένων για κάθε ψηφιακό
τεκµήριο
•
Βελτίωση ταχύτητας

