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Συνοπτικά στοιχεία Έργου
Το Έργο αποτελεί Υποέργο της Πράξης με τίτλο "Ανάπτυξη ∆ικτυακού Τόπου
∆ιάχυσης Πληροφοριών για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας", η οποία
έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου για τη διάχυση πληροφοριών
για τη φύση και βιοποικιλότητα της Ελλάδας, όπου οι πληροφορίες και τα τεκμήρια
της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ θα είναι ευρέσιμα και διαθέσιμα χωρίς περιορισμούς στο
κοινό.
Το Έργο περιλαμβάνει τις εργασίες της ψηφιοποίησης (σάρωση και επεξεργασία με
OCR) του έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Κέντρου ΒιοτόπωνΥγροτόπων (ΕΚΒΥ), με σκοπό την δημιουργία του ψηφιακού αποθέματός του. Τα
ψηφιακά τεκμήρια που θα προκύψουν αφορούν σε 14000 σελίδες. Περιλαμβάνει
ακόμη, την ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης ψηφιακού αποθετηρίου, την
παραμετροποίηση μεταφοράς δεδομένων του Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος, την
ανάπτυξη δικτυακού τόπου και υπηρεσιών για τη διάθεση του ψηφιακού
αποθέματος, των γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων τους και άλλων
πληροφοριών, τη δημιουργία του Εννοιολογικού Μοντέλου των γεωχωρικών
δεδομένων, και την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την ψηφιοποίηση και
υποστήριξη λειτουργίας του συστήματος. Ο δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες
διαδικτύου θα αναπτυχθούν με ΕΛ/ΛΑΚ. Ειδικά για την διάθεση των γεωχωρικών
δεδομένων θα αξιοποιηθεί υφιστάμενο λογισμικό του Φορέα. Τέλος, περιλαμβάνει
τις εργασίες αξιολόγησης, ως προς το περιεχόμενο, οργάνωσης, ταξινόμησης,
σύνθεσης και ψηφιοποίησης περιβαλλοντικής πληροφορίας από 200 έργα του
Φορέα.
Οι υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες στον πολίτη με το πέρας του Έργου είναι:


Υπηρεσία

∆ημόσιας

Βιβλιοθήκης (διαθεσιμότητα καταλόγων,

εργαλεία

αναζήτησης).

Ως



Υπηρεσία Γεωγραφικής απεικόνισης.



Υπηρεσία Γεωγραφικής αναζήτησης.



Υπηρεσία καταλόγου γεωχωρικών δεδομένων.



Υπηρεσία πρόσβασης σε γεωγραφικές οντότητες.



Υπηρεσία άντλησης γεωγραφικών πληροφοριών.
κίνδυνος

εμφάνισης

αποκλίσεων

στο

αρχικά

προγραμματισμένο

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του παρόντος Έργου, θεωρείται η αδυναμία τήρησης
των προδιαγεγραμμένων ημερομηνιών έναρξης και λήξης του Έργου ή η εμφάνιση
καθυστερήσεων αναφορικά με κομβικές ημερομηνίες (milestones) κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. Σε κάθε περίπτωση, το ΕΚΒΥ θα εφαρμόσει τα
προβλεπόμενα

στο

Σύστημα

∆ιοίκησης

Ποιότητας

που

εφαρμόζει,

για

να

αντιμετωπίσει την πλειονότητα των δυνητικών κινδύνων που ενδεχομένως να
ανακύψουν και τους οποίους είναι δυνατόν να ελέγξει το ίδιο. Το Έργο θα
θεωρηθεί ως επιτυχές ολοκληρωμένο εφόσον περατώθηκε με επιτυχία στο τεθέν
χρονοδιάγραμμα, επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι του και είναι πλήρως λειτουργικό.
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
Συντομογραφίες
-

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

-

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

-

ΕΠ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

-

Ο∆Ε

Ομάδα ∆ιοίκησης Έργου

-

ΨΣ

Ψηφιακή Σύγκλιση

-

ISO

International Organization for Standardization

-

WS

Web Services

-

∆Τ

∆ικτυακός Τόπος

-

ΕΚΒΥ Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων

-

ΜΓΦΙ Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

-

ΣΓΠ

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

-

PDF

Portable Document FormatODT

-

JPEG

Joint Photographic Experts Group

-

XML

Extensible Markup Language

-

DPI

Dots per inch

-

TIFF

Tagged Image File Format

-

OCR

Optical Character Recognition

-

UTF

Unicode Transformation Formats

-

MODS Metadata Object Description Schema

-

CDWA Categories for the Description of Works of Art

-

EAD

Encoded Archival Description

-

EDM

Europeana Data Model

-

RDF

Resource Description Framework

-

OWL

Web Ontology Language

-

CIDOC-CRM

-

LIDO

-

CERIF Common European Research Information Format

-

OAI-PMH

-

URL

Uniform Resource Locator

-

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

Open Document Format

Committee on Documentation-Conceptual Reference Model

Lightweight Information Describing Objects
Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting
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-

FTP

File Transfer Protocolλληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών

Ηλεκτρονικής
-

SKOS Simple Knowledge Organization System

-

SRU/SRW

-

ESE

Europeana Semantic Elements

-

LTO

Linear Tape-Open

Search-Retrieve URL /Search-Retrieve Web Service
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Α1. Περιβάλλον του Έργου
Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του
Έργου
Ο κύριος εμπλεκόμενος Φορέας υλοποίησης του Έργου είναι το Μουσείο
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).
Επίσης στο Έργο συμμετέχει και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ, σύμφωνα
με

αρχικό

πλαίσιο

συνεργασίας

που

έχει

υπογραφεί

και

όπως

αυτό

επικαιροποιήθηκε στη συνέχεια. Οι προσφερόμενες από το ΕΚΤ υπηρεσίες αφορούν
....
Σημ. Θα συμπληρωθούν μετά τη σχετική επικαιροποίηση.
Α1.1.1

Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας

Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων συστάθηκε από το Μουσείο Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας, ως παράρτημά του, και σύμφωνα με τον Οργανισμό του
Ιδρύματος (2/10.12.1964 Β. ∆/γμα, ΦΕΚ 123 Α’, τροποποίηση οργανισμού με το
430/13.5.1977 Π. ∆/γμα, ΦΕΚ 132 Α’, τροποποίηση και κωδικοποίηση του
οργανισμού με Π. ∆/γμα της 19.9.2002, ΦΕΚ 1220 Β’), αποτελεί ερευνητικό
κέντρο πρωτογενούς και εφαρμοσμένης έρευνας. To ΕΚΒΥ (www.ekby.gr),
εργάζεται για την προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των ανανεώσιμων
φυσικών πόρων. Μεταξύ των ειδικότερων σκοπών του ΕΚΒΥ είναι η ενίσχυση του
επιστημονικού

υπόβαθρου,

ευαισθητοποίηση

του

κοινού

η

παροχή
και

η

επιστημονικής

προώθηση

της

πληροφόρησης,

εκπαίδευσης

και

η
της

επιμόρφωσης. Έχει οριστεί ως Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για τη Βιοποικιλότητα του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), αποτελώντας μέρος του ∆ικτύου
EIONET. Ο ρόλος των Εθνικών Κέντρων Αναφοράς είναι η συλλογή και παροχή
περιβαλλοντικών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο και η κατοχή της σχετικής γνώσης
σε ειδικά περιβαλλοντικά θέματα, σε θέματα παρακολούθησης περιβάλλοντος και
σε

θέματα

προσομοίωσης

περιβαλλοντικών

φαινομένων.

Επιπροσθέτως,

συμμετέχουν στον τεχνικό συντονισμό των θεμάτων αυτών και συνεργάζονται με
τον ΕΟΠ και τα σχετικά θεματικά κέντρα (European Topic Centres - ETCs).
Το αρμόδιο όργανο για κάθε απόφαση που αφορά στη διοίκηση του Ιδρύματος
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ΜΓΦΙ είναι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΕΚΒΥ έχει την
ευθύνη διοίκησης και διαχείρισης του ΕΚΒΥ σύμφωνα με τις αποφάσεις του
∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΜΓΦΙ. Στη ∆ιευθύντρια του ΕΚΒΥ αναφέρονται οι
Υπεύθυνοι και Υπεύθυνες των Τομέων του ΕΚΒΥ: ∆ιοίκηση,Εδαφικοί-Υδατικοί
Πόροι,

Βιοτικοί

Πόροι-∆ιαχείριση

Προστατευόμενων

Περιοχών,

Ενημέρωση-

Εκπαίδευση, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριακών (ΣΓΠ)-Βάσεις δεδομένων.
Το ΕΚΒΥ έχει λάβει πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ για το Σύστημα ∆ιοίκησης
Ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001/2008. Έχει μεγάλη
εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Κοινοτικών έργων.
Οργανόγραμμα του ΕΚΒΥ

Ρόλος στην υλοποίηση και λειτουργία του Έργου
Ο Φορέας θα υποστηρίζει και συμμετέχει στην λειτουργία του Έργου ως εξής:


Παραχώρηση πρόσβασης στο λογισμικό διαδικτυακού ΣΓΠ (ArcGIS Server
Advanced V.10.0) που ήδη έχει και χρησιμοποιεί το ΕΚΒΥ και που θα
χρησιμοποιηθεί

για

την

εξυπηρέτηση

και

διαδικτυακή

διάδοση

των

γεωχωρικών δεδομένων και των μεταδεδομένων τους.


Παραχώρηση υλικού της Βιβλιοθήκης του, με σκοπό την εκτέλεση των
εργασιών ψηφιοποίησής του.



Παραχώρηση συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και των μεταδεδομένων
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τους, σε κατάλληλο μορφότυπο, με σκοπό την χρήση τους στις εφαρμογές
και υπηρεσίες που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος.


Καθοδήγηση

εργασιών

σύνθεσης

περιβαλλοντικών

πληροφοριών

από

παραδοτέα 200 έργων του Φορέα.


Παραχώρηση δύο θέσεων εργασίας σε άτομα της Ομάδας Έργου του
Αναδόχου, που θα εργαστούν στην έδρα του Φορέα, με αντικείμενο
εργασιών την αξιολόγηση ως προς το περιεχόμενο, την οργάνωση, επιλογή,
ταξινόμηση,

σύνθεση

και

ψηφιοποίηση,

υλικού

περιβαλλοντικής

πληροφορίας από 200 έργα του Φορέα.
Σημεία επαφής
Τις διαδικασίες για τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, την
οικονομική

διαχείριση,

διαχειριστικές

αρχές

τη

των

δήλωση
έργων

δαπανών

χειρίζεται

και

ο

την

Τομέας

επικοινωνία
∆ιοίκησης.

με

τις

Πρόσωπα

επικοινωνίας είναι οι:
Θόδωρος Ταγδαλίδης, Μέλος του τομέα ∆ιοίκησης (tagdalidis@ekby.gr), με μεγάλη
εμπειρία στη σύναψη συμβάσεων, τη συμπλήρωση αναφορών προόδου έργων και
την επικοινωνία με τις διαχειριστικές αρχές.
Γιώργος

Σεφεριάδης,

Υπεύθυνος

Λογιστηρίου

ΕΚΒΥ

(sef@ekby.gr).

Είναι

Υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης των εθνικών και Κοινοτικών έργων που έχει
αναλάβει το ΕΚΒΥ από το 1994. Έχει μεγάλη εμπειρία δήλωσης δαπανών
συγχρηματοδοτούμενων έργων και συνεργασίας με διαχειριστικές αρχές και την
Εθνική Αρχή Πληρωμής (έργα Interreg και ΕΟΧ).
Για τα θέματα του φυσικού αντικειμένου του Έργου σημείο επαφής είναι η:
Ελένη

Χατζηιορδάνου,

(lenahatziord@ekby.gr).

Μέλος
Είναι

του

τομέα

Υπεύθυνη

ΣΓΠ

της

και

Πράξης

Βάσεων
με

τίτλο

∆εδομένων
"Ανάπτυξη

∆ικτυακού Τόπου ∆ιάχυσης Πληροφοριών για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της
Ελλάδας", με μεγάλη εμπειρία σε έργα ΣΓΠ και Βάσεων ∆εδομένων.
Α1.1.2

Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης

Όπως ανωτέρω στο Α1.1.1.
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Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση

Α1.1.3

τουΈργου
Στο Έργο συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ, σύμφωνα με αρχικό
πλαίσιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί και όπως αυτό επικαιροποιήθηκε στη
συνέχεια. Οι προσφερόμενες από το ΕΚΤ υπηρεσίες αφορούν....
Σημ. Θα συμπληρωθούν μετά τη σχετική επικαιροποίηση.

Όργανα και Επιτροπές (∆ιακυβέρνηση του Έργου)

Α1.1.4

Από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής, η παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου είναι
ευθύνη του Υπεύθυνου Έργου, που ορίζεται με απόφαση του Εκτελεστικού
Συμβουλίου του ΕΚΒΥ, και της Ομάδας Έργου που συστήνεται. Μέλη της Ομάδας
Έργου, είναι δυνατόν να ορίζονται ως υπεύθυνοι για την παρακολούθηση
εκτέλεσης

επιμέρους

εργασιών/παραδοτέων

(Υπεύθυνοι

παραδοτέων).

Με

Απόφαση ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου ορίζεται η Επιτροπή Πιστοποίησης,
Ελέγχου και Παραλαβής. Η Επιτροπή εισηγείται την προσωρινή ή οριστική
παραλαβή του Έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία Σύμβαση.
Ο Ανάδοχος αναμένεται να προτείνει κατάλληλο οργανωτικό σχήμα διακυβέρνησης
του

Έργου.

Στο

σχήμα

αυτό

αναμένεται

να

προβλέπονται

όργανα/ρόλοι/διαδικασίες τα οποία να διασφαλίζουν:


Αποτελεσματική καθοδήγηση, παρακολούθηση και έλεγχο εργασιών.



Αποτελεσματικό συντονισμό των μελών της Ομάδας Έργου, ιδίως σε
περίπτωση συμμετοχής σε αυτές προσωπικού από περισσότερους από έναν
φορείς (συμπράττοντες στο Ανάδοχο σχήμα ή υπεργολάβους).



Αποτελεσματική επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή.



Άμεση παροχή πληροφοριών, εκθέσεων και λοιπών στοιχείων που θα
απαιτούνται, τακτικά ανά δίμηνο, και έκτακτα αναλόγως των αναγκών, επί
της προόδου του Έργου.

Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του
Έργου)
Η Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο "Ανάπτυξη
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∆ικτυακού Τόπου ∆ιάχυσης Πληροφοριών για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της
Ελλάδας", θα εκτελέσει με ίδια μέσα τις ακόλουθες εργασίες: α) Εργασίες
οργάνωσης, ταξινόμησης και τεκμηρίωσης του Αρχείου των Εκδόσεων του ΕΚΒΥ,
β)

Καθοδήγηση

εργασιών

σύνθεσης

περιβαλλοντικών

πληροφοριών

από

παραδοτέα 200 έργων του Φορέα, γ) Εργασίες οργάνωσης, ταξινόμησης και
τεκμηρίωσης του Αρχείου του Περιοδικού ΑΜΦΙΒΙΟΝ, δ) Εργασίες οργάνωσης,
ταξινόμησης και τεκμηρίωσης των φωτογραφιών, ε) Εργασίες οργάνωσης και
ταξινόμησης της Αποδελτίωσης Τύπου, στ) Εργασίες οργάνωσης και ταξινόμησης
των στοιχείων της νομοθεσίας, ζ) Οργάνωση και ομογενοποίηση της γεωγραφικής
πληροφορίας και συμπλήρωση των μεταδεδομένων τους και η) Ανάπτυξη δομής
και εισαγωγικών κειμένων δικτυακού τόπου και ενσωμάτωση καταλόγου φορέωνυπηρεσιών. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου έχει έναρξη την
1/5/2012 και λήξη την 30/4/2014. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από το υφιστάμενο
προσωπικό του Φορέα, κατά τα προβλεπόμενα στην Απόφαση εκτέλεσης με ίδια
μέσα, όπως θα εγκριθεί από τη ∆ιαχειριστική Αρχή. Για την εκτέλεση των εργασιών
θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες υποδομές, εξοπλισμός και λογισμικό του Φορέα
(βλ. Εδάφιο Α1.2.4 της παρούσας), προβλέπεται δε συμπληρωματικά προμήθεια
εξοπλισμού και λογισμικού για την ψηφιοποίηση και υποστήριξη λειτουργίας του
συστήματος, το οποίο θα αναπτύξει ο Ανάδοχος ή για υποστηρικτικές δράσεις του
Φορέα.
Α1.2.1

Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της

λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας
Όπως ανωτέρω στο Α1.1.1.
Α1.2.2

Οργανωτική ∆ομή και Στελέχωση του Φορέα

Υπεύθυνος για την υποστήριξη θεμάτων ΤΠΕ είναι ο Τομέας ΣΓΠ και Βάσεων
∆εδομένων του Φορέα. Η ομάδα υποστήριξης λειτουργίας της πράξης που θα είναι
υπεύθυνη για τη συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος μετά το τέλος του
Έργου, αποτελείται από τους:
Αντώνη Αποστολάκη, υπεύθυνο του Τομέα με μεταπτυχιακές σπουδές σε ΣΓΠ και
18 έτη εμπειρία σε:


ΣΓΠ:

χαρτοσύνθεση,

παραγωγή,

επεξεργασία,
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γεωχωρικών δεδομένων


Βάσεις δεδομένων: ανάπτυξη εφαρμογών, υπηρέτηση, συντήρηση



Network & Domain Administration: εγκατάσταση-administration δικτύων
Η/Υ & δικτυακού εξοπλισμού, σε περιβάλλοντα Unix & Windows



Τεχνική

υποστήριξη

Η/Υ:

εντοπισμός

βλαβών,

επισκευή

Η/Υ

&

περιφερειακών, εγκαταστάσεις drivers, βελτιστοποίηση απόδοσης Η/Υ &
δικτύων


Server

Virtualization:

εγκατάσταση,

ρύθμιση,

βελτιστοποίηση

virtual

servers σε windows & Unix με χρήση λογισμικών Oracle Virtual box, Citrix
XenServer Free, Microsoft Virtual PC.
Ελένη Χατζηιορδάνου, μέλος του Τομέα με μεταπτυχιακές σπουδές σε ΣΓΠ και 9
έτη εμπειρία σε:


ΣΓΠ: χαρτοσύνθεση, παραγωγή, επεξεργασία, ανάλυση, ομογενοποίηση και
δημοσίευση γεωχωρικών δεδομένων και συμπλήρωση μεταδεδομένων



υποβολή

εθνικών

εκθέσεων

για

το

περιβάλλον

(βάσεις

δεδομένων,

γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα)


εφαρμογή προτύπων σύμφωνα με σχετικές κοινοτικές οδηγίες (INSPIRE,
Aarhus, PSI) και πρωτοβουλίες (SEIS, MedWet)



σχεδιασμό

&

ανάπτυξη

δικτυακών

τόπων,

ενημέρωση-συντήρηση

περιεχομένου τους και εφαρμογή προτύπων προσβασιμότητας (W3C-WAI)


μεταφορά τεχνογνωσίας & σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης σε χρήση
ΤΠΕ.

Οι

ανωτέρω

θα

είναι

επίσης

υπεύθυνοι

επικαιροποίησης-δημοσίευσης

των

γεωχωρικών δεδομένων. Η επικαιροποίηση-δημοσίευση του υπόλοιπου ψηφιακού
περιεχομένου θα υποστηρίζεται από την βιβλιοθηκονόμο του ΕΚΒΥ (Σοφία
Παπαδοπούλου) και τους υπεύθυνους των θεματικών Τομέων του ΕΚΒΥ: Βάσω
Τσιαούση (Τομέας Βιοτικών Πόρων και Προστατευόμενων Περιοχών), ∆ημήτρη
Παπαδήμο (Τομέας Εδαφικών-Υδατικών πόρων), Μαρία Κατσακιώρη (Τομέας
Ενημέρωσης-Εκπαίδευσης).
Α1.2.3

Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών

Το ψηφιακό περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου θα δημιουργηθεί από κατάλληλη
οργάνωση, επεξεργασία, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού του
ΕΚΒΥ. Μέρος του υλικού αυτού θα μετατραπεί σε ψηφιακά τεκμήρια αποτελώντας
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το ψηφιακό απόθεμα του ΕΚΒΥ που θα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, και μέρος θα
διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να διαχέεται ως πληροφορία από τον δικτυακό τόπο.
Ψηφιακά τεκμήρια των εκδόσεων και του Βιβλιοκαταλόγου του ΕΚΒΥ θα
προέλθουν από ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές

και

προδιαγραφές

διαλειτουργικότητας

για

ανοικτό

τεκμηριωμένο

ψηφιακό περιεχόμενο που ορίζει το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια θα εγγραφούν σε υποδομή
αποθετηρίου που θα δημιουργηθεί στο ΕΚΒΥ και θα ενταχθούν στις υπηρεσίες
Καταλόγου και Απόθεσης και διαφύλαξης ψηφιακού ανοικτού τεκμηριωμένου
περιεχομένου του ΕΚΤ.
Γεωχωρικά δεδομένα και μεταδεδομένα για τη φύση και βιοποικότητα θα
ομογενοποιηθούν σύμφωνα με προδιαγραφές της κοινοτικής Οδηγίας 2007/2/EK
INSPIRE και του Ν.3882/2010, θα αντλούνται και θα ενημερώνονται από τα
επίσημα αρχεία που υποβάλλει η χώρα στην ΕΕ και την ισχύουσα νομοθεσία.
Κειμενικό ψηφιακό περιεχόμενο θα προέλθει από αξιολόγηση και οργάνωση άλλου
υλικού (αποδελτιώσεις τύπου, παραδοτέα υλοποιηθέντων έργων, κ.ά.).
Α1.2.4

Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών

Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη
λειτουργία του έργου
Το Ίδρυμα διαθέτει τις βασικές υπολογιστικές δομές που απαιτούνται για την
εύρυθμη λειτουργία του συστήματος που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος, καθώς και για
τη φιλοξενία του νέου εξοπλισμού που απαιτεί το Έργο, ήτοι:
1. Κτιριακές εγκαταστάσεις
 Κλιματιζόμενα γραφεία και Server room.
 Γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος 35KVA που μπορεί να καλύψει πλήρως τις
ανάγκες του κτηρίου σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε περιπτώσεις διακοπής
ρεύματος.
 Πλήρης υποδομή αντιπυρικής προστασίας και προστασίας από κεραυνούς.
2. ∆ικτυακός και διαδικτυακός εξοπλισμός
 Εσωτερικό δίκτυο Η/Υ ταχύτητας 1000Mbps με δύο domain servers με
λειτουργικό Windows 2003 server και με αντιιική προστασία.
 Εσωτερικό ασύρματο δίκτυο Η/Υ ταχύτητας 100Mbps.
 Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δύο διαφορετικών ISPs με γραμμές ADSL
ταχύτητας μέχρι 24Mbps.
 14 ελεύθερες στατικές διευθύνσεις και 2 κατειλημμένες.
 Firewall για την ασφάλεια πρόσβασης στο διαδίκτυο.
 3 switch 1000Mbps 58 συνολικά θέσεων.
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4 switch 100Mbps 48 συνολικά θέσεων.
Κατάλληλα UPS για την υποστήριξη του παραπάνω υλισμικού.

3. Η/Υ σε θέσεις εργασίας (workstations)
Το ΕΚΒΥ θα διαθέσει 2 θέσεις εργασίας με Η/Υ σε αντίστοιχο αριθμό ατόμων της
Ομάδας Έργου του Αναδόχου, με σκοπό την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων
αναγκών της προτεινόμενης πράξης (βλέπε Εδάφιο Α3.13 - Φάση 8). Οι Η/Υ
αυτοί διαθέτουν κατ' ελάχιστον:
 Λειτουργικό σύστημα windows XP sp3.
 Λογισμικό εφαρμογών γραφείου Open Office και Ms Office XP.
 Κεντρική μνήμη RAM 1GB.
 Επεξεργαστή Pentium / 2 GHz.
 Σκληρό δίσκο 40GB.
 Κάρτα δικτύου 100Μbps.
 Οθόνη TFT 17'.
 Κατάλληλα UPS για την υποστήριξη του παραπάνω υλισμικού.
4. Η/Υ σε εξυπηρετητές (servers)
 ∆ύο domain controllers: Ένας κύριος και ένας εφεδρικός με λειτουργικό
σύστημα Windows 2003 server.
 Ένας virtual web GIS server με λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux.
 Ένας virtual server με ειδικό λογισμικό αρχειοθέτησης και εύρεσης
παραδοτέων και δεδομένων έργων.
 Ένας virtual server που χρησιμοποιείται ως license server λογισμικού ΣΓΠ.
 Ένας GIS server για διάθεση του αρχείου γεωχωρικών δεδομένων και για
εκτέλεση εργασιών απαιτητικών σε υπολογιστικούς πόρους. Περιφερειακή
μνήμη (hdd) 4ΤΒ επεκτεινόμενη.
 Κατάλληλα UPS για την υποστήριξη του παραπάνω υλισμικού.
5. Περιφερειακές συσκευές
 Τρεις δικτυακοί έγχρωμοι laser εκτυπωτές Α4 διπλής όψης.
 Ένας έγχρωμος δικτυακός σχεδιογράφος ψεκασμού μελάνης Α0.
 Τρεις έγχρωμοι εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης Α3.
 ∆ύο έγχρωμοι σαρωτές Α4 μονής όψης χωρίς τροφοδότη.
 Ένας έγχρωμος σαρωτής Α3 μονής όψης χωρίς τροφοδότη.
 Ένας έγχρωμος δικτυακός σαρωτής Α0.
6. Λογισμικό διαδικτυακού ΣΓΠ
Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση και διαδικτυακή
διάδοση των γεωχωρικών δεδομένων και των μεταδεδομένων τους, είναι το
εμπορικό λογισμικό της ESRI, ArcGIS Server Advanced V.10.0 που ήδη έχει και
χρησιμοποιεί το ΕΚΒΥ. Καλύπτεται από υποστήριξη λειτουργίας από την
αντιπροσωπεία του λογισμικού, που περιλαμβάνει δωρεάν παροχή όλων των
αναβαθμίσεων και νέων εκδόσεών του και υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας
του. Είναι από τα πλέον διαδεδομένα και ολοκληρωμένα λογισμικά για GIS web
serving, με μεγάλη βάση χρηστών. Παρέχει επίσης δυνατότητα άμεσης
υποστήριξης ΕΛ/ΛΑΚ, όπως: γλώσσες python, java και javascript, λειτουργικό
σύστημα linux, PostgreSQL RDBMS, κ.ά. Το λογισμικό θα καλύψει τις ανάγκες
υλοποίησης του Έργου σε λογισμικό διαδικτυακού ΣΓΠ και συγκεκριμένα θα
χρησιμοποιηθεί για τις παρακάτω εργασίες:
 ∆ιάχυση των υπηρεσιών καταλόγου γεωχωρικών δεδομένων και
μεταδεδομένων
 ∆ημιουργία των ΣΓΠ υπηρεσιών διαδικτύου (υπηρεσία θέασης, υπηρεσία
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αναζήτησης,
υπηρεσία
καταλόγου
μεταδεδομένων,
υπηρεσία
μεταφόρτωσης, κλπ)
Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής ΣΓΠ (Web GIS application) για την
επισκόπηση χάρτη.

Το ψηφιακό απόθεμα του ΕΚΒΥ που θα εισαχθεί στο αποθετήριο, θα δομείται γύρω
από το ψηφιακό τεκμήριο, το οποίο θα αποτελείται από το σώμα του κυρίως
τεκμηρίου

(κείμενο,

φωτογραφία,

κ.ά.),

τα

μεταδεδομένα

του,

και

τη

σημασιολογική ερμηνεία που τα συνοδεύει. Τα βασικά σύνολα δεδομένων που ήδη
υφίστανται στο φορέα και θα αποτελέσουν τα ψηφιακά τεκμήρια (ψηφιακό
απόθεμα ΕΚΒΥ) που θα αποτεθούν στο αποθετήριο του Φορέα, διακρίνονται σε:


Αρχείο Εκδόσεων του ΕΚΒΥ. Περιλαμβάνει 665 εκδόσεις που εκπόνησε
το ΕΚΒΥ και αρχειοθετείται σε βάση δεδομένων Ms Access στις
κατηγορίες:

Μελέτες-Βιβλία-Άρθρα,

Yλικό

Φυλλάδια),

Εκπαιδευτικά

Οικοτουριστικοί

πακέτα,

ενημέρωσης

(Αφίσες,

Χάρτες

και

Οπτικοακουστικό Υλικό.


Τεύχη του περιοδικού ΑΜΦΙΒΙΟΝ το οποίο εκδίδει το ΕΚΒΥ σε αναλογική
μορφή από το 1993 έως και σήμερα (93 Τεύχη).



Φωτογραφίες, οι οποίες αριθμούν συνολικά περίπου 6600 και προς το
παρόν καταχωρούνται κάποια στοιχεία μεταδεδομένων τους σε αρχείο
τύπου xls, χωρίς να ακολουθείται κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο ή
μηχανισμός διαφύλαξής τους. Από τις 6600 θα επιλεχθούν από τον
Φορέα 1000 φωτογραφίες για να αποτελέσουν τεκμήρια, με κριτήρια την
ποιότητα,

την

σχέση

με

το

αντικείμενο

της

πράξης

(φύση

και

βιοποικιλότητα) και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τη
διάθεσή τους.


Αρχείο του Βιβλιοκαταλόγου, που περιλαμβάνει 3968 εγγραφές από
μελέτες, βιβλία και οπτικούς δίσκους (CD-Roms, DVD-Roms) του ΕΚΒΥ
(περίπου 400 εγγραφές) και τρίτων. Σε περίπτωση υλικού τρίτων όπου
το ΕΚΒΥ δεν έχει τα δικαιώματα διάθεσής του, το ψηφιακό τεκμήριο δε
θα περιέχει το σώμα του τεκμηρίου (ψηφιακό αρχείο) αλλά μόνο τα
μεταδεδομένα αυτού.

Τα γεωχωρικά δεδομένα θα ομογενοποιηθούν από τον Φορέα σύμφωνα με το
Εννοιολογικό Μοντέλο που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος. Τα θεματικά επίπεδα
πληροφορίας που θα εισαχθούν στο δικτυακό ΣΓΠ εμπίπτουν στα θέματα χωρικών
δεδομένων

των

συγκεκριμένα

Παραρτημάτων

στα

σύνολα:

Ι,

ΙΙ

και

ΙΙΙ

Προστατευόμενες
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βιότοποι, και Κατανομή ειδών. Τα μεταδεδομένα θα συμπληρωθούν από τον Φορέα
σύμφωνα με το πρότυπο που ορίζει η κοινοτική οδηγία INSPIRE και θα
οργανωθούν / εισαχθούν σε κατάλογο μεταδεδομένων που θα αναπτύξει ο
Ανάδοχος.
Άλλο υλικό που θα συμπληρώνει την πληροφορία που θα διαχέεται από τον
δικτυακό τόπο με τη μορφή ψηφιακού κειμενικού περιεχομένου, θα οργανωθεί από
τον Φορέα και θα παραδοθεί στον Ανάδοχο με σκοπό τον εμπλουτισμό του ∆Τ. Το
υλικό αυτό αφορά στο Αρχείο Αποδελτίωσης Τύπου για σχετικά θέματα φύσης και
βιοποικιλότητας, σε Στοιχεία της Νομοθεσίας (ΦΕΚ χαρακτηρισμού, τροποποίησης
ή κατάργησης των εθνικώς προστατευόμενων περιοχών), και σε περιγραφικά
κείμενα.
Ειδικά για πληροφοριακό υλικό που έχει παράξει το ΕΚΒΥ στο πλαίσιο υλοποίησης
άνω των 200 έργων του, και που δεν αποτελεί υλικό της Βιβλιοθήκης του αλλά
περιέχει ποιοτική και ποσοτική περιγραφική πληροφορία, αυτό θα αξιολογηθεί από
τον Ανάδοχο με την καθοδήγηση του Φορέα, θα μετατραπεί σε κατάλληλη
ψηφιακή μορφή, και θα συνδεθεί με τα γεωχωρικά δεδομένα ώστε η περιεχόμενη
πληροφορία να μπορεί να διαδοθεί μέσω του ∆Τ. Το υλικό αυτό αφορά ενδεικτικά
σε: α) βάσεις δεδομένων με απογραφές οικοσυστημάτων, β) βάσεις δεδομένων με
πρωτογενή δεδομένα για τη βλάστηση, χλωρίδα, πανίδα, ποιότητα και ποσότητα
υδάτων,

πληροφορίες

για

πολιτιστικές

αξίες

και

υποδομές

περιβάλλοντος και υποδοχής επισκεπτών, γ) εικόνες θεματικών χαρτών.
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Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου
Α2.1 Αντικείμενο του Έργου
Αντικείμενο του Έργου είναι η ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου για τη διάχυση
πληροφοριών για τη φύση και βιοποικιλότητα της Ελλάδας, όπου οι πληροφορίες
και τα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ θα είναι ευρέσιμα και διαθέσιμα χωρίς
περιορισμούς στο κοινό.
Στον

δικτυακό

επιστημονικό,

τόπο

θα

πολυμεσικό,

υπάρχει

δημοσιευμένο

φωτογραφικό

και

περιγραφικό
οπτικοακουστικό

(κειμενικό),
ψηφιακό

περιεχόμενο, και γεωχωρικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που θα διαχέονται στο
κοινό μέσω της δημοσιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου θα αφορούν σε:
άρθρα, εκθέσεις και μελέτες, ενημερωτικό υλικό, εκπαιδευτικά πακέτα και υλικό
δημοσιότητας, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό, γεωγραφική απεικόνιση
περιοχών και ρυθμίσεις προστασίας τους, καθώς και σε γενικές οικολογικές και
οικοτουριστικές πληροφορίες, όπως: πολιτιστικές αξίες φυσικών περιοχών και
μνημεία που σώζονται σε αυτές, οικοσυστήματα, βλάστηση, χλωρίδα, πανίδα,
υποδομές ενημέρωσης και υποδοχής επισκεπτών, αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς,
κ.λ.π.
Στο πλαίσιο της πράξης θα γίνουν η επιλογή, αξιολόγηση και οργάνωση
πληροφοριακού υλικού, το οποίο θα συμπληρώνει κατά περίπτωση είτε την
πληροφορία που θα διαχέεται από τον δικτυακό τόπο με τη μορφή ψηφιακού
κειμενικού περιεχομένου, είτε τη γεωχωρική πληροφορία. Επίσης θα γίνει η
ψηφιοποίηση υλικού της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ και η επεξεργασία των ψηφιακών
τεκμηρίων για Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR), με σκοπό τη δημιουργία
του ψηφιακού αποθέματος του ΕΚΒΥ.
Για την απόθεση και διαφύλαξη του ψηφιακού αποθέματος του ΕΚΒΥ θα
υλοποιηθεί υποδομή ψηφιακού αποθετηρίου στο ΕΚΒΥ. Επιπρόσθετα, τα ψηφιακά
τεκμήρια και τα μεταδεδομένα τους θα ενταχθούν στις υπηρεσίες Καταλόγου και
Απόθεσης και διαφύλαξης ψηφιακού ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου του
ΕΚΤ. Η απόθεση της γεωχωρικής πληροφορίας θα γίνει σε τοπικό εξυπηρετητή
γεωχωρικών δεδομένων.
Η πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο και η πλήρης λειτουργικότητα του
δικτυακού τόπου θα επιτευχθεί μέσω υπηρεσιών διαδικτύου που θα αναπτυχθούν
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με ανοιχτά πρότυπα, και θα παρέχονται στον τελικό χρήστη μέσω απλού
φυλλομετρητή ιστού από υπολογιστές και κινητά τηλεφώνα, παρέχοντάς του
δυνατότητες: υποβολής αιτήματος λήψης πληροφοριών, λεκτικής και γεωγραφικής
αναζήτησης,

χαρτογραφικής

απεικόνισης,

διαδραστικής

επέμβασης

και

μεταφόρτωσης του περιεχομένου.
Το ψηφιακό περιεχόμενο (ψηφιακό απόθεμα, γεωγραφική πληροφορία και άλλο
πληροφοριακό υλικό) θα δημοσιεύεται μέσω εξυπηρετητή διαδικτύου. Για το σκοπό
της

εξοικονόμησης

πόρων,

το

πληροφοριακό

σύστημα

θα

αναπτυχθεί

με

τεχνολογία εικονικού εξυπηρετητή, που θα ικανοποιεί τις ανάγκες αποθήκευσης
του ψηφιακού περιεχομένου (Data Server), εξυπηρέτησης των γεωχωρικών
δεδομένων (GIS Server) και εξυπηρέτησης διαδικτύου (web server).
Θα αναπτυχθούν οι κατάλληλες διεπαφές ώστε τα υποσυστήματα που θα
αναπτυχθούν να υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα, ώστε ο χρήστης να αναζητά
πληροφορίες και να οπτικοποιεί τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε ενιαία οθόνη,
ανεξαρτήτως προέλευσης του ψηφιακού περιεχομένου (ψηφιακό αποθετήριο,
γεωγραφική βάση δεδομένων). Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα αναζήτησης
πληροφοριών για μια επιλεγμένη περιοχή, θα οπτικοποιούνται σε ενιαία οθόνη που
θα μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1. Πλαίσιο κειμένου με τις ακόλουθες ενότητες πληροφορίας: α) Περιγραφή
της

περιοχής,

β)

Ρυθμίσεις

προστασίας,

γ)

Φυσικό

Περιβάλλον-

Ενημέρωση-Οικοτουρισμός (Οικοσυστήματα, Βλάστηση, Χλωρίδα, Πανίδα,
Ύδατα, ∆ιαχείριση, Παρακολούθηση, Υποδομές ενημέρωσης και υποδοχής
επισκεπτών, Περιβαλλοντική ενημέρωση), δ) Πολιτιστικές αξίες και μνημεία
(διαχρονική και χωρική σχέση φυσικών περιοχών με αρχαιολογικούς
χώρους και μνημεία), και ε) Αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, με την
ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων
όπως: φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, αρμόδιες υπηρεσίες
περιφέρειας

(δασαρχεία–διευθύνσεις

δασών,

διευθύνσεις

υδάτων,

διευθύνσεις περιβάλλοντος και χωροταξίας κλπ.).
2. Λίστα των ψηφιακών τεκμηρίων που αφορούν την περιοχή, με δυνατότητα
πρόσβασης και μεταφόρτωσης αυτών.
3. Παράθυρο χάρτη που θα εστιάζει στην περιοχή και θα απεικονίζει τα
γεωχωρικά δεδομένα βιοποικιλότητας.
Οι επισκέπτες - τελικοί χρήστες του δικτυακού τόπου θα έχουν τη δυνατότητα να
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ανασύρουν το ψηφιακό περιεχόμενο μέσω απλών λεκτικών, θεματικών και
γεωγραφικών αναζητήσεων.
Η οργάνωση του ψηφιακού περιεχομένου θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
μπορεί ο χρήστης:


να

υποβάλει

αίτημα

παροχής

συγκεκριμένων

στοιχείων

μέσα

από

τυποποιημένη φόρμα


να εντοπίζει πληροφορίες και διαθέσιμο ψηφιακό υλικό για μια περιοχή που
τον ενδιαφέρει μέσω της αναζήτησης με λέξεις κλειδιά



να εντοπίζει πληροφορίες και διαθέσιμο ψηφιακό υλικό για μια γεωγραφική
περιοχή που τον ενδιαφέρει, εκτελώντας γεωγραφική αναζήτηση μέσα από
παράθυρο χάρτη



να ανακτά και να εκτυπώνει το ψηφιακό υλικό που επιθυμεί



να ανακτά τα γεωχωρικά δεδομένα των προστατευόμενων περιοχών



να διαμορφώνει και να εκτυπώνει χάρτη με τα γεωχωρικά δεδομένα που
επιθυμεί να απεικονίζονται σε αυτόν.

Η πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο και η πλήρης λειτουργικότητα του
δικτυακού τόπου θα επιτυγχάνεται μέσω ενός αριθμού υπηρεσιών διαδικτύου που
θα

αναπτυχθούν

φυλλομετρητή

και

ιστού

θα

παρέχονται

(internet

στον

browser)

τελικό

χωρίς

την

χρήστη

μέσω

απλού

ανάγκη

εγκατάστασης

οποιασδήποτε εφαρμογής (client application).
Ο δικτυακός τόπος θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες διαδικτύου:


υπηρεσία αναζήτησης πληροφοριών με λέξεις – κλειδιά,



υπηρεσία γεωγραφικής αναζήτησης πληροφοριών,



υπηρεσία επισκόπησης των ψηφιακών τεκμηρίων,



υπηρεσία επισκόπησης των γεωχωρικών δεδομένων μέσα από δικτυακό
Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), και συνδυασμό τους με άλλο
πληροφοριακό ψηφιακό περιεχόμενο,



υπηρεσία μεταφόρτωσης του ψηφιακού περιεχομένου,



υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων σε τυποποιημένες φόρμες,



υπηρεσία

απόκρισης

στα

αιτήματα

των

χρηστών

με

παροχή

των

ζητούμενων πληροφοριών.
Τα αιτήματα που θα μπορεί να υποβάλει ο χρήστης μέσα από τις τυποποιημένες
φόρμες αιτημάτων θα μπορεί να αφορούν λήψη απάντησης σε ερωτήσεις σχετικά
με: α) αν μια γεωγραφική περιοχή, η οποία θα ορίζεται από τις γεωγραφικές της
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συντεταγμένες, εντάσσεται σε κάποια κατηγορία προστατευόμενης περιοχής. Σε
απόκριση, θα παρέχεται λίστα με την ονομασία της ή των προστατευόμενων
περιοχών και θα εμφανίζεται παράθυρο χάρτη, που θα απεικονίζει την περιοχή
ενδιαφέροντος και τις προστατευόμενες περιοχές, και β) τις πληροφορίες που
υπάρχουν για μια περιοχή ενδιαφέροντος, η οποία θα επιλέγεται από κατάλογο
(drop down menu). Σε απόκριση, θα παρέχεται κείμενο με τις παραπάνω
πληροφορίες, όπως: γενική περιγραφή της περιοχής, καθεστώς προστασίας και
ρυθμίσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, οικολογικές και οικοτουριστικές
πληροφορίες, στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων υπηρεσιών, διαθέσιμα ψηφιακά
τεκμήρια, χάρτης κλπ.
Η ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων και η εύρεση ψηφιακού περιεχομένου,
θα γίνεται από τα μεταδεδομένα τους. Η αναζήτηση των γεωχωρικών δεδομένων
θα γίνεται μέσω των υπηρεσιών καταλόγου μεταδεδομένων των γεχωρικών
δεδομένων, που θα τροφοδοτούν τη μηχανή αναζήτησης του δικτυακού τόπου. Η
αναζήτηση θα μπορεί να γίνεται μέσω φόρμας αναζήτησης, αλλά και γεωγραφικά
πάνω σε παράθυρο χάρτη.
Οι υπηρεσίες απεικόνισης των γεωχωρικών δεδομένων (web map services) θα
διαχέουν ομαδοποιημένα επίπεδα πληροφορίας κατάλληλα συμβολισμένα, στα
οποία θα έχει πρόσβαση ο χρήστης. Ο χρήστης θα μπορεί να απεικονίζει σε
παράθυρο χάρτη τα θεματικά επίπεδα πληροφορίας που επιθυμεί, να επιλέγει
συγκεκριμένα

γραφικά

χαρακτηριστικά

τους

και

να

βλέπει

τα

αντίστοιχα

περιγραφικά χαρακτηριστικά. Θα του παρέχεται επίσης δυνατότητα διαδραστικής
επέμβασης στο περιβάλλον διεπαφής, μέσω της πληκτρολόγησης σε ειδική φόρμα
του ζεύγους τιμών γεωγραφικών συντεταγμένων ενός σημείου ενδιαφέροντος, για
απεικόνισή του σε παράθυρο χάρτη. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης θα μπορεί να
διαπιστώνει αν το σημείο βρίσκεται εντός των ορίων κάποιας προστατευόμενης
περιοχής. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην επιλογή κατάλληλου χαρτογραφικού
υποβάθρου που θα διευκολύνει τον προσανατολισμό του χρήστη.

Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη
Η σχέση Πολιτισμού και Φύσης-Βιοποικιλότητας αναγνωρίζεται διεθνώς (Συμβάσεις
για: τους Υγροτόπους, τη Βιοποικιλότητα και την Προστασία της Παγκόσμιας
Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς). Οι φυσικές περιοχές αποτελούν πηγή
μεγάλης πολιτιστικής αξίας. Σε πολλές από αυτές σώζονται αξιόλογα κτίσματα των
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αρχαιοελληνικών, ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων. Το Μουσείο αντιμετώπισε
πάντα τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο, ως χώρο-παιδαγωγό του Έλληνα. Το
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), ως παράρτημα του Μουσείου με
έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχει αναπτύξει αξιόλογο έργο σε θέματα φύσης και
βιοποικιλότητας: υλοποίηση επιστημονικών μελετών και έργων προστασίας και
διατήρησης της φύσης, παραγωγή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού, κ.ά. Το
ΕΚΒΥ διατηρεί πλούσια αρχεία για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, προσβάσιμα
μόνο επί τόπου, και γίνεται διαρκώς αποδέκτης αιτημάτων για αποστολή
πληροφοριακού υλικού που καθιστούν αναγκαία την ψηφιοποίηση, διαφύλαξη και
διάδοσή του διαδικτυακά.
Η Βιβλιοθήκη του δέχεται καθημερινά επισκέπτες που αναζητούν υλικό για τη
βιοποικιλότητα, τις προστατευόμενες περιοχές, κ.ά. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος
είναι και το γεγονός ότι γίνεται διαρκώς αποδέκτης τηλεφωνικών και γραπτών
αιτημάτων για λήψη πληροφοριακού υλικού. Η πρακτική που ακολουθείται είναι
αυτή του δανεισμού ή της εκτύπωσης και αποστολής έντυπου υλικού. Η
ψηφιοποίηση του και η διάχυση της πληροφορίας μέσω του διαδικτύου καθίσταται
αναγκαία για την καθιέρωση σύγχρονων τρόπων διεκπεραίωσης συναλλαγών με
τον πολίτη.
Οι πληροφορίες που μπορεί να βρεθούν στο διαδίκτυο είναι συνοπτικές (τμήμα
ευρύτερου

μηχανισμού

συλλογής

στοιχείων

για

το

περιβάλλον),

ή

μη

επικαιροποιημένες. ∆εν υπάρχει δικτυακός τόπος για τη φύση-βιοποικιλότητα που
να διασφαλίζει ισότιμη συμμετοχή των πολιτών σε εύληπτες και επικαιροποιημένες
ψηφιακές πληροφορίες. Ο προτεινόμενος δικτυακός τόπος θα βασίζεται σε
επιστημονική εμπειρία ετών (domain specific knowledge).
Ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι τελικοί χρήστες του δικτυακού τόπου και των
υπηρεσιών:

υπηρεσίες

της

δημόσιας

διοίκησης

και

της

αυτοδιοίκησης

με

αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, χωροταξικού σχεδιασμού και
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ,
μελετητικά γραφεία, φοιτητές που εκπονούν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές
εργασίες, μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων, μαθητές και εκπαιδευτικοί στο
πλαίσιο προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και απλοί πολίτες.
Τα οφέλη της πράξης θα είναι κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά. Θα
συμβάλλει:


στη βελτίωση της πρόσβασης σε επικαιροποιημένη πληροφορία
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στη μείωση του παραγωγικού χρόνου και του κόστους διακίνησης της
πληροφορίας



στη μείωση του κόστους διπλής παραγωγής, συλλογής και επεξεργασίας της
πληροφορίας



στην προβολή της φύσης και βιοποικιλότητας της Ελλάδας



στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες και στη
διαμόρφωση μιας νέας παιδείας καθολικής αξίας για επανένταξη του ανθρώπου
στις λειτουργίες και την οικονομία της Φύσης.

Η γνώση της γειτνίασης/επικάλυψης αρχαιολογικών χώρων ή θέσεων μνημείων,
με φυσικές περιοχές είναι πολύτιμη για το έργο του ΥΠΠΟΤ.
Επιπρόσθετα:


Το Έργο εξυπηρετεί τη βελτιστοποίηση της ψηφιακής διατήρησης του
ψηφιακού περιεχομένου



Η διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου και τεκμηρίωσης επιτυγχάνεται με την
διανομή του μέσω του ∆Τ, ο οποίος θα μπορεί να είναι προσβάσιμος τόσο από
υπολογιστές όσο και από κινητές συσκευές.



Το παρόν Έργο εξασφαλίζει τη βιώσιμη οργάνωση, διάθεση, διατήρηση και
ευρετηρίαση του ψηφιακού περιεχομένου με τη χρήση της υποδομής
αποθετηρίου του ΕΚΤ για την εγγραφή των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων και
των αντίστοιχων μεταδεδομένων. Ταυτόχρονα, για λόγους ευχρηστίας, ο
Φορέας θα διατηρεί το ψηφιακό υλικό και σε εσωτερική υποδομή αποθετηρίου
που θα δημιουργηθεί στο ΕΚΒΥ.



Για τη διάχυση του παραγόμενου περιεχομένου και της τεκμηρίωσης του
συμπεριλαμβάνονται στο Έργο υπηρεσίες γεωγραφικής απεικόνισης και
εξεύρεσης, καθώς και διασύνδεση με το αποθετήριο του ΕΚΤ (ενιαίος
κατάλογος ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος).

Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου
Κοινός Στόχος Έργου: Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην πρόσβαση στην
περιβαλλοντική πληροφορία
Άμεσοι Στόχοι:
1. Στόχος 1: Το 90% της συλλογής της Βιβλιοθήκης του Φορέα και των
γεωχωρικών δεδομένων, που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος Έργου να
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είναι διαθέσιμο διαδικτυακά με το πέρας του Έργου.
2. Στόχος 2: Η κατά 90% ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών που αφορούν
στην κτήση και διαχείριση των ψηφιακών τεκμηρίων.
Μετρήσιμοι Στόχοι:

Μετρήσιμος Στόχος

Τιμή

Αριθμός (#) ψηφιοποιημένων σελίδων
# ψηφιοποιημένων τεκμηρίων που
καθίστανται διαθέσιμα on-line
# συμπληρωμένων μεταδεδομένων
# καναλιών διάθεσης των υπηρεσιών που
είναι συγχρονισμένα
# επιχειρησιακών διαδικασιών του
∆ικαιούχου που αυτοματοποιούνται

14000
>1700
>5000
4
3

Πίνακας 1: Ποσοτικοποίηση των Στόχων του Έργου

Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους
αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή
Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου


Ψηφιοποίηση, επεξεργασία και προστασία πρωτότυπου περιεχομένου που
θα

δοθεί

από

την

Αναθέτουσα

Αρχή:

Ο

Ανάδοχος

θα

πρέπει

να

ενσωματώσει στις εφαρμογές με αποτελεσματικό τρόπο το πρωτότυπο υλικό
που θα του δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.


Επιστημονική

αξιολόγηση

πληροφοριακού υλικού έργων

του Φορέα:

Ύπαρξη ειδικών επιστημόνων με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα Φύσης και
Βιοποικιλότητας, ως μελών της Ομάδας Έργου του Αναδόχου.


∆ιαλειτουργικότητα

των

υπηρεσιών

επισκόπησης,

εξεύρεσης

και

μεταφόρτωσης των γεωχωρικών δεδομένων που θα παρέχονται από τον ∆Τ
με αντίστοιχες υπηρεσίες που θα παρέχονται από ανάλογα συστήματα (π.χ.
ΕΥΓΕΠ): Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατέχει εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης
διαδικτυακών ΣΓΠ, Σύνταξης Εννοιολογικών Μοντέλων και υιοθέτησης
προδιαγραφών της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) και του Ν. 3882/2010 για
την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ).
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Έγκυρη ολοκλήρωση του Έργου, αποφυγή καθυστερήσεων: Πιστή τήρηση
του χρονοδιαγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα του Έργου προβλέπει επαρκή
χρόνο για την υλοποίηση και τον έλεγχο ποιότητας όλων των παραδοτέων
και φάσεων του Έργου.



Ζητήματα διατήρησης και επεκτασιμότητας του Έργου: Ο Ανάδοχος θα
πρέπει να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει επαρκώς το προσωπικό του ΕΚΒΥ
και να το εφοδιάσει με εγχειρίδια χρήσης που θα επιτρέπουν τη συντήρηση
και τον εμπλουτισμό του ∆Τ. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
προκρίνει

τεχνικές

λύσεις

που

θα

διευκολύνουν

τον

μελλοντικό

εμπλουτισμό του περιεχομένου του τόπου από το προσωπικό του ΕΚΒΥ.
Ενδεχόμενοι κίνδυνοι μη τήρησης των χρόνων υλοποίησης, πέραν των γενικών
κινδύνων

(όπως:

καθυστερήσεις

προμηθευτών,

χαμηλό

και

εκτός

των

συμφωνηθέντων επίπεδο ποιότητας των παραληφθέντων τμημάτων εξοπλισμού,
μη διαθεσιμότητα των απαραίτητων οικονομικών ή ανθρωπίνων πόρων, εμφάνιση
σοβαρών προβλημάτων κατά τη διάρκεια των δοκιμών ελέγχου εγκατάστασης),
μπορεί να είναι (η λίστα είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική):


Η εκτέλεση των εργασιών ψηφιοποίησης των αρχείων και επεξεργασίας
τους με OCR (συμπεριλαμβάνεται η διόρθωση) και καταχώρησης του
ψηφιακού περιεχομένου του δικτυακού τόπου, θα ακολουθεί την παράδοση
πρωτότυπου υλικού, αρχείων και κειμένων από το ΕΚΒΥ. Το εν λόγω υλικό
θα προέρχεται από το Υποέργο 1 "Απογραφή, οργάνωση και τεκμηρίωση
του υλικού της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ και λοιπού πληροφοριακού υλικού"
της Πράξης "Ανάπτυξη ∆ικτυακού Τόπου ∆ιάχυσης Πληροφοριών για τη
Φύση και τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας", το οποίο υλοποιείται με ίδια μέσα
από το ΕΚΒΥ. Τυχόν αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος του Υ/Ε 1,
οφειλόμενη σε παράγοντες είτε ενδογενείς ή, κυρίως, εκτός του ελέγχου
του ΕΚΒΥ,

είναι δυνατό να επηρεάσει το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα

εργασιών του Αναδόχου.


Η

εκτέλεση

συνεργασία

της
με

το

εφαρμογής
Εθνικό

ψηφιακού

Κέντρο

αποθετηρίου

Τεκμηρίωσης

(ΕΚΤ).

προϋποθέτει
Τυχόν

μη

διαθεσιμότητα προσωπικού του ΕΚΤ ή ενδεχόμενες δυσλειτουργίες του
εξοπλισμού που αναμένεται να διαθέσει το ΕΚΤ, ή άλλοι παράγοντες που
συνδέονται με το ΕΚΤ, είναι δυνατόν να επηρεάσουν την εκτέλεση της
εργασίας.


Το Εννοιολογικό Μοντέλο που θα υιοθετηθεί και η ανάπτυξη των υπηρεσιών
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επισκόπησης, εξεύρεσης και μεταφόρτωσης των γεωχωρικών δεδομένων,
προβλέπεται να ακολουθούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ
(INSPIRE) και του Ν. 3882/2010 για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών
Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), καθώς και τυχόν εθνικά πρότυπα που θα ορίσουν
το "Εθνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών
(ΕΠ∆ΓΥ)" και η "Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας", εφόσον αυτά έχουν
οριστικοποιηθεί έως την εκτέλεση της εν λόγω δράσης. Ο Ανάδοχος θα
πρέπει να λάβει υπόψη του κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, την
ενδεχόμενη ανάγκη προσαρμογής των υπηρεσιών που θα έχει αναπτύξει, σε
πρότυπα που ενδεχομένως θα εκδοθούν κατά τη διάρκεια του Έργου.


Η ομαλή χρηματοδότηση του Έργου εξαρτάται από την έγκαιρη διάθεση
των πιστώσεων από το Φορέα Χρηματοδότησης προς το ΕΚΒΥ.

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω κινδύνων:


Στον σχεδιασμό του Έργου συνεκτιμήθηκαν στο μέτρο του δυνατού οι
δυνητικοί παράγοντες καθυστερήσεων.



Το ΕΚΒΥ υλοποιεί τις κατευθύνσεις της ∆ιαχειριστικής Αρχής που αφορούν
στη

συνεργασία

με

το

ΕΚΤ,

συμπεριλαμβανόμενης

της

σύναψης/επικαιροποίησης σχετικού μνημονίου συνεργασίας.


Σε κάθε περίπτωση, το ΕΚΒΥ θα εφαρμόσει τα προβλεπόμενα στο Σύστημα
Ποιότητας που εφαρμόζει, για να αντιμετωπίσει την πλειονότητα των
δυνητικών κινδύνων που ενδεχομένως να ανακύψουν και τους οποίους
είναι δυνατόν να ελέγξει το ίδιο.

Το Έργο θα θεωρηθεί ως επιτυχές ολοκληρωμένο εφόσον περατώθηκε με επιτυχία
στο τεθέν χρονοδιάγραμμα, επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι του και είναι πλήρως.
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Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου
Το σύνολο των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων του
έργου αναλύονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Γ – Υποδείγματα και Πίνακες
Συμμόρφωσης.

Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Τα ψηφιακά αρχεία του Αρχείου των Εκδόσεων του ΕΚΒΥ (πχ. μελέτες, άρθρα,
βιβλία, αφίσες, φυλλάδια, χάρτες οικοτουριστικού ενδιαφέροντος), τα τεύχη του
περιοδικού ΑΜΦΙΒΙΟΝ), και τα γεωχωρικά δεδομένα θα είναι προσβάσιμα και
διαθέσιμα

για

μεταφόρτωση

μεταφόρτωσης.

Η

πρόσβαση

(download),
και

πλήρης

μέσω

δικτυακών

λειτουργικότητα

υπηρεσιών

των

δικτυακών

υπηρεσιών αναζήτησης, απεικόνισης και μεταφόρτωσης τους, θα παρέχεται στους
χρήστες μέσω απλού φυλλομετρητή (internet browser) χωρίς την ανάγκη
εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής (client application). Οι ηλεκτρονικές
υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω του υλικού και λογισμικού που θα αναπτυχθεί
στο πλαίσιο του Έργου, είναι οι κάτωθι:



Υπηρεσία

∆ημόσιας

Βιβλιοθήκης

(διαθεσιμότητα

καταλόγων,

εργαλεία

αναζήτησης)
Η

συγκεκριμένη

ψηφιοποιημένου

υπηρεσία
υλικού

στοχεύει

μέσω

στη

desktop

διάθεση

PCs,

τεκμηριωμένου

κινητών

τηλεφώνων

και
και

ταμπλετών, από την εφαρμογή Ψηφιακού Αποθετηρίου που θα υλοποιηθεί στο
πλαίσιο του Έργου.
Η υπηρεσία θα υλοποιεί το πρωτόκολλο OAI-PMH για την διάθεση του
ανοικτού ψηφιακού τεκμηριωμένου περιεχομένου, στις υπηρεσίες Καταλόγου
και

Απόθεσης

και

διαφύλαξης

του

ψηφιακού

ανοικτού

τεκμηριωμένου

περιεχομένου του ΕΚΤ.
∆ικτυακά εργαλεία αναζήτησης θα επιτρέπουν εξεύρεση ψηφιακού υλικού α)
εκτελώντας

συνδυασμό

λογικών

κανόνων

επί

των

πεδίων

της

βάσης

δεδομένων του ψηφιακού υλικού μέσα από φόρμα αναζήτησης και β)
πληκτρολογώντας ελεύθερο κείμενο.
Υπηρεσίες υποβολής αιτημάτων θα επιτρέπουν την υποβολή και ικανοποίηση
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συγκεκριμένων αιτημάτων για καθορισμένες περιοχές ενδιαφέροντος (π.χ.
ονομασίες / κωδικοί προστατευόμενων περιοχών) με τον εξής τρόπο: α) θα
δηλώνεται (ή επιλέγεται από λίστα) από τον χρήστη η περιοχή ενδιαφέροντος
και θα επιλέγεται ο τύπος των αιτούμενων στοιχείων για την συγκεκριμένη
περιοχή μεταξύ των κατηγοριών: Θεσμικό πλαίσιο, Μελέτες, Αποτελέσματα
παρακολούθησης,

Εποπτικό

υλικό,

Εκπαιδευτικό

υλικό,

∆ημοσιεύματα,

∆ιάφορα, β) σε απόκριση του συστήματος θα παρέχεται στον χρήστη
κατάλογος των διατιθέμενων στοιχείων και γ) ο χρήστης θα μπορεί να
μεταφορτώνει και να εκτυπώνει τα στοιχεία που επιλέγει.


Υπηρεσίες γεωγραφικής απεικόνισης, γεωγραφικής αναζήτησης, καταλόγου
γεωχωρικών δεδομένων, πρόσβασης σε γεωγραφικές οντότητες και άντλησης
γεωγραφικών πληροφοριών
Οι δικτυακές υπηρεσίες απεικόνισης των γεωχωρικών δεδομένων (web map
services) θα διαχέουν ομαδοποιημένα επίπεδα πληροφορίας κατάλληλα
συμβολισμένα, στα οποία θα έχει πρόσβαση ο χρήστης. Ο χρήστης θα έχει τη
δυνατότητα να προσθέτει, αφαιρεί και απεικονίζει σε παράθυρο χάρτη (map
viewer) τα επίπεδα πληροφορίας που επιθυμεί. Το κάθε επίπεδο πληροφορίας
θα έχει ρυθμιστεί ώστε να απεικονίζεται σε εύρος κλιμάκων σύμφωνα με την
ανάλυσή του (κλίμακα των χαρτών από όπου προήλθε, βαθμός γενίκευσης).
Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί στο συμβολισμό των επιπέδων (πάχος
γραμμών, μέγεθος συμβόλων, κλπ.) ανάλογα με την κλίμακα εμφάνισής τους
που θα επιλέγεται κάθε φορά από τον χρήστη. Η δικτυακή εφαρμογή θα
επιτρέπει στον χρήστη να επιλέγει κάποια γραφικά χαρακτηριστικά των
επιπέδων πληροφορίας και να αντλεί πληροφορίες από τα αντίστοιχα
περιγραφικά χαρακτηριστικά τους. Οι δικτυακές υπηρεσίες αναζήτησης των
γεωχωρικών δεδομένων θα υλοποιούνται βάσει του καταλόγου γεωχωρικών
δεδομένων που θα αναπτύξει ο ανάδοχος στη Φάση 3.

Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος
Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το σύνολο του δικτυακού τόπου σε
λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο θα περιλαμβάνουν:


Συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή χρήση
προτύπων που θα διασφαλίζουν: την ομαλή συνεργασία και λειτουργία
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μεταξύ των επιμέρους υποσυστημάτων, τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ
τους και την επεκτασιμότητά τους χωρίς να απαιτούνται 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 Ν-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

και

υποσυστημάτων

που

θα

αποτελέσουν διακριτά τμήματα του συστήματος, σε ένα περιβάλλον, στο
οποίο: θα επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ομοιομορφία στις διεπαφές
μεταξύ των υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας τους, θα επιλεγούν
κοινοί και φιλικοί τρόποι παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές των
χρηστών με τις εφαρμογές, και θα διασφαλίζεται η επεκτασιμότητα του
συστήματος.


Εγκατάσταση
δεδομένων

λογισμικού
(RDBMS)

συστήματος

για

την

διαχείρισης

ευκολία

σχεσιακών

διαχείρισης

βάσεων

μεγάλου

όγκου

δεδομένων, για τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον
χρήστη, και για αύξηση της διαθεσιμότητας και ασφάλειας του συστήματος.

Τα βασικά υποσυστήματα που θα απαρτίζουν το σύστημα είναι:
-

Ψηφιακό

Αποθετήριο

(Database

server).

Θα

παρέχει

υπηρεσία

∆ημόσιας Βιβλιοθήκης (διαθεσιμότητα καταλόγων, εργαλεία αναζήτησης,
επισκόπηση και μεταφόρτωση ψηφιακών τεκμηρίων).
-

Αποθετήριο και κατάλογος γεωχωρικών δεδομένων (GIS server &
metadata catalogue). Θα παρέχει υπηρεσία καταλόγου γεωχωρικών
δεδομένων

και

των

μεταδεδομένων

αναζήτησης

πληροφοριών,

υπηρεσία

τους,

υπηρεσία

επισκόπησης

των

γεωγραφικής
γεωχωρικών

δεδομένων μέσα από δικτυακό Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ),
και υπηρεσία μεταφόρτωσης γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων.
-

Εφαρμογή

δικτυακού

τόπου.

Θα

παρέχει

υπηρεσία

ηλεκτρονικής

υποβολής αιτημάτων σε τυποποιημένες φόρμες και απόκρισης στα αιτήματα
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των χρηστών με παροχή των ζητούμενων πληροφοριών.
Τα παραπάνω υποσυστήματα θα πρέπει να λειτουργούν σε περιβάλλον εικονικών
μηχανών (virtual machines) σε ομοιόμορφες κατά το δυνατόν τεχνολογικά
πλατφόρμες και να διαμοιράζονται τα κοινά μοντέλα δεδομένων και την κοινή
υποδομή δεδομένων.
Επιμέρους

υποσυστήματα

που

θα

υποστηρίζουν

τις

αλληλεπιδράσεις

του

συστήματος με συστήματα του Φορέα ή άλλων φορέων, είναι:
-

Εφαρμογή

αυτοματισμού

μεταφοράς

των

δεδομένων

της

ισχύουσας

έκδοσης του Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος του Φορέα (ΑΒΕΚΤ έκδοση
4.0) στην νέα έκδοση.
-

Υλοποίηση πρωτοκόλλου ανταλλαγής δεδομένων με το μητρώο ανοικτού
τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ, για το σκοπό της
απόθεσης και εγγραφής των ψηφιακών τεκμηρίων και των μεταδεδομένων
τους σε αυτό.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη διαλειτουργικότητα του συστήματος με
σκοπό τη διασύνδεση με εξωτερικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και μητρώα (π.χ.
Europeana).
Χρήστες συστήματος:
Οι χρήστες του συστήματος θα διακρίνονται στις παρακάτω ομάδες:
-

∆ιαχειριστής συστήματος. Υπεύθυνος για την ασφάλεια και συντήρηση
του συνολικού συστήματος, για τη διαχείριση των προσβάσεων σε αυτό,
καθώς

και

για

την

διαχείριση

των

απεσταλμένων

μηνυμάτων

των

επισκεπτών του ∆Τ (απάντηση, ή προώθηση προς αρμόδιο προσωπικό).
-

∆ιαχειριστής ψηφιακού αποθετηρίου. Υπεύθυνος για τον έλεγχο των
πνευματικών δικαιωμάτων διάθεσης από το αποθετήριο του προς υποβολή
υλικού, για τον έλεγχο και τελική διόρθωση των μεταδεδομένων του
υποβληθέντος ψηφιακού αντικειμένου, καθώς και για τον έλεγχο της
μορφής του σε σχέση με θέματα συμβατότητας, και για την τελική αποδοχή
και δημοσίευση τους. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει μηχανισμό
ειδοποίησης μέσω e-mail, που θα ενημερώνει τον διαχειριστή για τις
αναρτήσεις περιεχομένου.

-

∆ιαχειριστής αποθετηρίου γεωχωρικών δεδομένων και καταλόγου
μεταδεδομένων.

Υπεύθυνος

για

τον
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δικαιωμάτων διάθεσης από το αποθετήριο των προς υποβολή γεωχωρικών
δεδομένων, για τον έλεγχο και τελική διόρθωση των μεταδεδομένων τους,
καθώς και για τον έλεγχο του σχήματος των υποβληθέντων γεωχωρικών
δεδομένων και μεταδεδομένων σε σχέση με θέματα συμβατότητας. Το
σύστημα θα πρέπει να παρέχει μηχανισμό ειδοποίησης μέσω e-mail, που θα
ενημερώνει τον διαχειριστή για τις αναρτήσεις περιεχομένου. Θα είναι
επίσης υπεύθυνος για την εγγραφή των ψηφιακών τεκμηρίων στο μητρώο
ανοικτού τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ.
-

∆ημιουργοί περιεχομένου της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Υπεύθυνοι για
την δημιουργία ψηφιακών αντικειμένων, την εισαγωγή των μεταδεδομένων
τους και την επισύναψη των αντίστοιχων αρχείων στο αποθετήριο, την
ενημέρωση των εγγραφών ψηφιακών τεκμηρίων, καθώς και για την
παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης και διάθεσης του αρχείου.

-

∆ημιουργοί περιεχομένου γεωχωρικών δεδομένων. Υπεύθυνοι για την
εισαγωγή και ενημέρωση γεωχωρικών δεδομένων και των μεταδεδομένων
αυτών, καθώς και για την παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης και
διάθεσης τους.

-

∆ιαχειριστής περιεχομένου του ∆Τ. Υπεύθυνος για την ενημέρωση των
κειμένων του ∆Τ (ενημερωτικά κείμενα, ειδήσεις, γραφικά, εικόνες).

-

Εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Προσωπικό ΕΚΒΥ που θα έχει πλήρη
πρόσβαση στο διατιθέμενο περιεχόμενο.

-

Ανώνυμοι χρήστες. Απλοί πολίτες που θα έχουν πλήρη πρόσβαση στο
διατιθέμενο
τεκμηρίων

περιεχόμενο,
για

τα

οποία

αλλά
δεν

όχι
έχει

πρόσβαση
γίνει

σε

αρχεία

εκκαθάριση

ψηφιακών

πνευματικών

δικαιωμάτων.
Η πρόσβαση των χρηστών στις διαθέσιμες υπηρεσίες θα γίνεται από τον Ενιαίο
∆ικτυακό Τόπο που θα παρέχει δυνατότητες ταυτοποίησης - προσωποποίησης και
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης που θα υλοποιούν πρωτόκολλα αυθεντικοποίησης
LDAP και SSO (Single Sign On).
Ενδεικτικά παρατίθενται τα διαγράμματα της φυσικής και λογικής αρχιτεκτονικής
του συστήματος.

Σελίδα 31 από 83

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐
Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
∆ιάγραμμα φυσικής αρχιτεκτονικής

Database server

ΕΚΒΥ

Web

GIS server &
Metadata
catalogue

Σταθμοί
εργασίας

Τελικός
χρήστης

Webserver
Eικονικός
εξυπηρετητής

∆ιάγραμμα λογικής αρχιτεκτονικής
∆ιάθεση

Επιμέλεια

Παραγωγή

Ψηφιοποίηση

Σύστημα επιμέλειας
διαχείρισης και
προβολής

Ψηφιακό αποθετήριο

Τεκμηρίωση

Κατάλογος γεωχωρικών
δεδομένων

Ψηφιακή
διατήρηση

∆ικτυακό ΣΓΠ

IPR

∆ικτυακός τόπος

Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου
Για

την

ανοικτά

ανάπτυξη του
πρότυπα,

ψηφιακού αποθετηρίου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν

ώστε

να

διασφαλίζεται

η

οριζόντια

και

εξωτερική

διαλειτουργικότητα. Για την ανάπτυξη των επιμέρους συστημάτων και υπηρεσιών
δύναται να αξιοποιηθούν πακέτα ελεύθερου-ανοικτού λογισμικού ή/και εμπορικό
λογισμικό.
Το σύνολο των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων του
έργου αναλύονται λεπτομερώς στο Μέρος Γ΄ – Υποδείγματα και Πίνακες
Συμμόρφωσης.
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Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων
(Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)
Α3.4.1

Λειτουργική Ενότητα 1 «Εφαρμογή Ψηφιακού

Αποθετηρίου ΕΚΒΥ»
Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου ενεργειών θα γίνει η δημιουργία της ενιαίας βάσης
δεδομένων όπου θα καταχωρείται το ψηφιακό απόθεμα του ΕΚΒΥ και η ανάπτυξη της
εφαρμογής Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου στο ΕΚΒΥ, που θα εξυπηρετεί τους
σκοπούς της απόθεσης και διάθεσης των ψηφιακών τεκμηρίων (ψηφιακών αρχείων και
των μεταδεδομένων αυτών).
Η ανάπτυξη της εφαρμογής θα γίνει με χρήση ελεύθερου λογισμικού ή λογισμικού
ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο «Οδηγός καλών πρακτικών
για την ψηφιοποίηση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του πολιτιστικού περιεχομένου»
του ΕΚΤ.
Θα παρέχει τις εξής δυνατότητες: σύγχρονη διεπαφή Web Opac, προσαρμοζόμενη
αναζήτηση,

καταλογογράφηση υποστηριζόμενη από το πρότυπο Z39.50 και απλό

σύστημα προσκτήσεων για μικρές βιβλιοθήκες.
Για την παροχή μονίμων τοποθεσιών του ψηφιακού περιεχομένου ανεξάρτητους από το
συγκεκριμένο σύστημα λογισμικού και για απεριόριστο χρονικό διάστημα, και τη διάθεση
και διασύνδεση ως Ανοικτά ∆εδομένα, η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει μηχανισμό
persistent identifier handle service για τη σταθερή διευθυνσιοδότηση του κάθε ψηφιακού
πόρου, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτόν ανεξάρτητα χρονικού διαστήματος
και συστήματος λογισμικού που τον παρέχει. Ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον φορέα θα
πρέπει να εκδώσει persistent identifiers Handle System RFC3650 ή/και DOI ή άλλο
αντίστοιχο για τους ψηφιακούς πόρους. To λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει α)
διάθεση ψηφιακού περιεχομένου στις διευθύνσεις που ορίζουν τα persistent identifiers
και β) Handle System RFC3650.
Για την υλοποίηση του Αποθετηρίου θα προτιμηθεί πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού (π.χ.
η πλατφόρμα DSpace, που αναπτύχθηκε από το ΜΙΤ που προτείνεται από το ΕΚΤ), ώστε
να εξασφαλίζεται η αναζήτηση, ανάκτηση και μακροχρόνια διατήρηση των τεκμηρίων,
καθώς και η διαλειτουργικότητα με διεθνή αποθετήρια και μηχανές αναζήτησης.
Για το σκοπό της διάθεσης και μόνιμης απόθεσης των πόρων του ψηφιακού πολιτιστικού
αποθέματος, το αποθετήριο θα πρέπει να υλοποιηθεί με ανοικτά πρότυπα κωδικοποίησης
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και διάδοσης της πληροφορίας (Dublin Core και Open Archives Initiative Protocol for
Metadata Harvesting - OAI-PMH), ώστε να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα και ευρύτερη
αξιοποίηση του ψηφιακού αποθέματος.
Πιο συγκεκριμένα:
Για τον σκοπό της εναπόθεσης των μεταδεδομένων του αποθετηρίου στο μητρώο
ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου του ΕΚΤ, θα πρέπει να παρέχονται μηχανισμοί
ανταλλαγής δεδομένων και μεταδεδομένων με το πρωτόκολλο OAI-PMH. Το πρωτόκολλο
OAI-PMH επιτρέπει τη συγκέντρωση των μεταδεδομένων των ψηφιακών πόρων και
διευκολύνει

την

αποτελεσματική

διάχυση

του

ψηφιακού

περιεχομένου

και

την

απομακρυσμένη ανάκτηση πληροφοριών για τα τεκμήρια. Χρησιμοποιεί γλώσσα XML και
είναι συμβατό με όλες τις εφαρμογές και τα προγράμματα αποθετηρίων. Θέτει ως
ελάχιστη απαίτηση την εφαρμογή του προτύπου Dublin Core για την περιγραφή των
ψηφιακών αντικειμένων. Το Dublin Core είναι ένα απλό πρότυπο κανόνων που
χρησιμοποιεί 15 στοιχεία για την περιγραφή των ψηφιακών πόρων με σκοπό τον εύκολο
εντοπισμό και ανάκτησή τους. Η υλοποίησή του προτύπου βασίζεται στις μεταγλώσσες
XML και RDF. Το Dublin Core χρησιμοποιείται κατά κόρον από όλα σχεδόν τα λογισμικά
ψηφιακών βιβλιοθηκών για την περιγραφή των τεκμηρίων τους.
Για τον σκοπό της συλλογής των ψηφιακών πόρων του αποθετηρίου στο μητρώο
ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου του ΕΚΤ, θα πρέπει να παρέχονται:


μηχανισμοί OAI-ORE ή άλλοι τεκμηριωμένα αντίστοιχοι για μεταφόρτωση αντιγράφων
ασφαλείας σε κεντρική υποδομή,



Web service με δυνατότητα authentication/access restriction για μεταφόρτωση
ψηφιακού αντικειμένων με βάση την μόνιμη (persistent) διεύθυνση του αντίστοιχου
ψηφιακού πόρου/τεκμηρίου,



Βatch μηχανισμοί για μαζική εξαγωγή και μεταφορά ψηφιακών αντικειμένων σε
μορφή μαγνητικού μέσου (εξωτερικός δίσκος, ταίνίες LTO3/4, κ.α.).

Για τη διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων, θα εξασφαλίζεται η διάθεσή τους (μέσω
υπηρεσιών διαδικτύου) για harvesting, σε επίπεδο κατάλληλο για ανάπτυξη εφαρμογών
από τρίτους. Θα παρέχονται βασικές υπηρεσίες πλοήγησης και οπτικοποίησης του
περιεχομένου

και

θα

εξασφαλίζεται

ένα

βασικό

επίπεδο

συμβατότητας

με

το

σημασιολογικό ιστό.
Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει μηχανισμούς εισαγωγής των
δεδομένων του υφιστάμενου Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος στο αποθετήριο του ΕΚΒΥ.
Σελίδα 34 από 83

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐
Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Η Βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ χρησιμοποιεί έως σήμερα για την καταχώρηση δεδομένων
(Αρχείο Βιβλιοκαταλόγου) την έκδοση 4.0 του Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών
ΑΒΕΚΤ. Η συγκεκριμένη έκδοση λειτουργεί σε περιβάλλον MsDOS, το οποίο δεν
υποστηρίζεται πλέον από την εταιρία Microsoft και ενέχει κινδύνους διαφύλαξης των
δεδομένων εξαιτίας ύπαρξης κενών ασφαλείας. Επιπλέον η έκδοση έχει περιορισμένες
δυνατότητες συμπλήρωσης στοιχείων μεταδεδομενων (δεν υποστηρίζει το πρότυπο
καταλογογράφησης Ζ39.50) και δεν παρέχει υπηρεσία διαδικτυακής τους διάδοσης και
σύνδεσης με εξωτερικές μηχανές αναζήτησης (Web Opac).
Επιπλέον η εφαρμογή Ψηφιακού Αποθετηρίου θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω
προδιαγραφές παρουσίασης και διάθεσης για όλους τους τύπους υλικού.
–

Προβολή του υλικού σε κατάλληλο context: Για κάθε πόρο (τεκμήριο) να
υπάρχει διαδικτυακή σελίδα παρουσίασης που περιλαμβάνει τα μεταδεδομένα
του και να γίνεται προβολή του ίδιου του ψηφιακού τεκμηρίου. Σε κάποιες
περιπτώσεις στη σελίδα μπορεί να περιλαμβάνεται μόνο υπερ-σύνδεσμος σε
ξεχωριστή σελίδα προβολής του τεκμηρίου.

–

Εύκολος εντοπισμός και ανάκτηση του υλικού από το διαδικτυακό χρήστη:
∆υνατότητα μεταφόρτωσης (download) των τεκμηρίων από τον τελικό χρήστη
(όπου είναι εφικτό βάσει πνευματικών δικαιωμάτων) μέσω εμφανούς επιλογής
/ υπερ-συνδέσμου στη σελίδα παρουσίασης του κάθε τεκμηρίου.

–

Προβολή του υλικού σε κατάλληλο context: ∆ιασύνδεση του υλικού από
εξωτερικές πηγές. Οι σελίδες παρουσίασης του τεκμηρίου καθώς και οι
ξεχωριστές σελίδες προβολής του (όπου υπάρχουν) να είναι απευθείας
προσπελάσιμες (deep linking) μέσω φιλικών προς το χρήστη διαδικτυακών
διευθύνσεων (URL).

–

∆ιασύνδεση του υλικού από εξωτερικές πηγές: Οι διευθύνσεις των σελίδων
παρουσίασης του τεκμηρίου να διαθέτουν μοναδικούς, μόνιμους προσδιοριστές
(persistent identifiers).

–

Εύκολος εντοπισμός και ανάκτηση του υλικού από το διαδικτυακό χρήστη:
Απλή και σύνθετη αναζήτηση στα μεταδεδομένα τεκμηρίων. Στον κατάλογο
αποτελεσμάτων να περιλαμβάνονται υπερ-σύνδεσμοι στις σελίδες παρουσίασης
των αντίστοιχων τεκμηρίων.
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Α3.4.2

Λειτουργική Ενότητα 2 «Υπηρεσία καταλόγου

γεωχωρικών δεδομένων»
Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργικής ενότητας θα γίνει η ανάπτυξη της υπηρεσίας
καταλόγου γεωχωρικών δεδομένων.
Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει πλατφόρμα καταλόγου γεωχωρικών
δεδομένων χρησιμοποιώντας ΕΛ/ΛΑΚ, η οποία να παρέχει:
α) υπηρεσίες εξεύρεσης για την αναζήτηση συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών
δεδομένων με βάση το περιεχόμενο των αντίστοιχων μεταδεδομένων και
β) το κατάλληλο interface για την εισαγωγή / συμπλήρωση, την προεπισκόπηση
και οπτική παρουσίαση των στοιχείων των μεταδεδομένων.
Για την εξεύρεση των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων, θα πρέπει να
εφαρμόζεται τουλάχιστον ο ακόλουθος συνδυασμός κριτηρίων αναζήτησης:
-

λέξεις-κλειδιά,

-

ταξινόμηση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών,

-

ποιότητα και εγκυρότητα των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων,

-

βαθμός συμμόρφωσης προς τις εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο
άρθρο 6 του Ν. 3882/10,

-

γεωγραφική τοποθεσία (Περίγραμμα γεωγραφικών συντεταγμένων),

-

όροι, ιδίως των αδειών διανοητικής ιδιοκτησίας, που ισχύουν για την πρόσβαση
στα σύνολα και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων και τη χρήση τους,

-

δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τη δημιουργία, διαχείριση, συντήρηση και
διάχυση των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων.

Για να καταστεί δυνατή η ανεύρεση πόρων μέσα από συνδυασμό κριτηρίων αναζήτησης,
θα πρέπει να υποστηρίζονται λογικοί και συγκριτικοί τελεστές.
Για να καταστεί δυνατή η ανεύρεση πόρων με βάση τη γεωγραφική θέση του πόρου, θα
πρέπει να υποστηρίζεται ο χωρικός τελεστής "Τομή", όπου το στοιχείο μεταδεδομένων
«περίγραμμα γεωγραφικών συντεταγμένων» απαιτείται να τέμνει καθορισμένη περιοχή
ενδιαφέροντος.
Η πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει φιλικό interface για την εισαγωγή / συμπλήρωση
μεταδεδομένων των γεωχωρικών δεδομένων, ώστε ο δημιουργός του αρχείου να μπορεί
να επιλέξει:
α) να συμπληρώσει τα στοιχεία του αρχείου μεταδεδομένων μέσα από τυποποιημένη
φόρμα που ακολουθεί το αποδεκτό πρότυπο μεταδεδομένων του Έργου, ή
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β) να αναρτήσει το αρχείο μεταδεδομένων (single upload) υπό τη μορφή αρχείου XML, ή
γ) να κάνει μαζική ανάρτηση αρχείων μεταδεδομένων (batch upload) υπό τη μορφή ενός
και μόνο αρχείου zip που εμπεριέχει τα αρχεία XML.
Αναφορικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ του ∆Τ και της υπηρεσίας καταλόγου
γεωχωρικών δεδομένων (υπηρεσία εξεύρεσης), το σύστημα θα πρέπει να παρέχει
δυνατότητες δημοσίευσης των μεταδεδομένων των γεωχωρικών δεδομένων προς την
υπηρεσία εξεύρεσης - κατάλογο γεωχωρικών δεδομένων, με τους εξής τρόπους:
-

μηχανισμός

εισαγωγής

(push):

παρέχει

τη

δυνατότητα

επεξεργασίας

των

στοιχείων μεταδεδομένων από πόρους που είναι προσβάσιμοι από την υπηρεσία
εξεύρεσης,
-

μηχανισμός εξαγωγής (pull): παρέχει στην υπηρεσία εξεύρεσης τη δυνατότητα να
αντλήσει στοιχεία μεταδεδομένων από πόρους σε απομακρυσμένη γεωγραφική
θέση.

Η πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Open Geospatial
Consortium, OGC Catalog Service for the Web - CSW 2.0.1.

Α3.4.3

Λειτουργική Ενότητα 3 «Ανάπτυξη δικτυακού τόπου

και δικτυακών υπηρεσιών»
Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου ενεργειών θα γίνει η ανάπτυξη ενιαίου δικτυακού τόπου
και υπηρεσιών διαδικτύου, ο οποίος θα παρέχει: κοινό interface για την πρόσβαση στο
υλικό του ψηφιακού αποθετηρίου, στον κατάλογο των γεωχωρικών δεδομένων και σε
άλλο ψηφιακό πληροφοριακό υλικό, καθώς και δικτυακές υπηρεσίες υποβολής αιτήματος,
αναζήτησης, απεικόνισης και μεταφόρτωσης υλικού.
Το ψηφιακό περιεχόμενο θα προέλθει από κειμενικό, επιστημονικό, πολυμεσικό και
φωτογραφικό ψηφιακό περιεχόμενο, με αναφορά στον γεωγραφικό χώρο, και ειδικότερα
από: τα ψηφιακά τεκμήρια του αποθετηρίου του ΕΚΒΥ, τα γεωχωρικά δεδομένα και
μεταδεδομένα για τη φύση και βιοποικότητα, και κειμενικό ψηφιακό περιεχόμενο, που θα
προέλθει από αξιολόγηση και οργάνωση άλλου υλικού (αποδελτιώσεις τύπου, παραδοτέα
υλοποιηθέντων έργων, κ.ά.). Η δομή και το περιεχόμενο του ∆Τ θα παραδοθούν στον
Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή.
Το ψηφιακό περιεχόμενο (ψηφιακό απόθεμα, γεωγραφική πληροφορία και άλλο
πληροφοριακό υλικό) θα δημοσιεύεται μέσω εξυπηρετητή διαδικτύου. Για το σκοπό της
εξοικονόμησης πόρων, το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να αναπτυχθεί με
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τεχνολογία εικονικού εξυπηρετητή, που θα ικανοποιεί τις ανάγκες αποθήκευσης του
ψηφιακού περιεχομένου (Data Server), εξυπηρέτησης των γεωχωρικών δεδομένων (GIS
Server) και εξυπηρέτησης διαδικτύου (web server).
Ο Ανάδοχος πρέπει να αναπτύξει τις κατάλληλες διεπαφές ώστε τα υποσυστήματα που θα
αναπτυχθούν να διαλειτουργούν, με αποτέλεσμα ο χρήστης να μπορεί να αναζητά
πληροφορίες και να οπτικοποιεί τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε ενιαία οθόνη,
ανεξαρτήτως

προέλευσης

του

ψηφιακού

περιεχομένου

(ψηφιακό

αποθετήριο,

γεωγραφική βάση δεδομένων).
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης πληροφοριών για μια επιλεγμένη περιοχή, θα
οπτικοποιούνται σε ενιαία οθόνη που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω:
1. Πλαίσιο κειμένου με καθορισμένες ενότητες πληροφορίας: α) Περιγραφή
περιοχής,

β)

Ρυθμίσεις

προστασίας,

γ)

Φυσικό

Περιβάλλον-Ενημέρωση-

Οικοτουρισμός (Οικοσυστήματα, Βλάστηση, Χλωρίδα, Πανίδα, Ύδατα, ∆ιαχείριση,
Παρακολούθηση,

Υποδομές

ενημέρωσης

και

υποδοχής

επισκεπτών,

Περιβαλλοντική ενημέρωση), δ) Πολιτιστικές αξίες και μνημεία (διαχρονική και
χωρική σχέση φυσικών περιοχών με αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία), και ε)
Αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, με την ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας
αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων όπως: φορείς διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών,

αρμόδιες

υπηρεσίες

περιφέρειας

(δασαρχεία–διευθύνσεις

δασών,

διευθύνσεις υδάτων, διευθύνσεις περιβάλλοντος και χωροταξίας κλπ.).
2. Λίστα

των

ψηφιακών

τεκμηρίων

που

αφορούν

την

περιοχή,

με

δυνατότητα πρόσβασης και μεταφόρτωσης αυτών.
3. Παράθυρο χάρτη που θα εστιάζει στην περιοχή και θα απεικονίζει τα
γεωχωρικά δεδομένα βιοποικιλότητας.
Η οργάνωση του ψηφιακού περιεχομένου θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί ο
χρήστης:


να υποβάλει αίτημα παροχής συγκεκριμένων στοιχείων μέσα από τυποποιημένη
φόρμα



να εντοπίζει πληροφορίες και διαθέσιμο ψηφιακό υλικό για μια περιοχή που τον
ενδιαφέρει μέσω της αναζήτησης με λέξεις κλειδιά



να εντοπίζει πληροφορίες και διαθέσιμο ψηφιακό υλικό για μια γεωγραφική
περιοχή που τον ενδιαφέρει, εκτελώντας γεωγραφική αναζήτηση μέσα από
παράθυρο χάρτη



να ανακτά και να εκτυπώνει το ψηφιακό υλικό που επιθυμεί
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να ανακτά τα γεωχωρικά δεδομένα των προστατευόμενων περιοχών



να διαμορφώνει και να εκτυπώνει χάρτη με τα γεωχωρικά δεδομένα που επιθυμεί
να απεικονίζονται σε αυτόν.

Τα παραπάνω θα υλοποιούνται μέσω δικτυακών υπηρεσιών υποβολής αιτήματος,
αναζήτησης,

απεικόνισης

και

μεταφόρτωσης

υλικού.

Η

πρόσβαση

και

πλήρης

λειτουργικότητα των δικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης, απεικόνισης και μεταφόρτωσης,
θα παρέχεται στους χρήστες μέσω απλού φυλλομετρητή ιστού (internet browser) χωρίς
την ανάγκη εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής (client application).
Οι υπηρεσίες υποβολής αιτημάτων θα επιτρέπουν την υποβολή και ικανοποίηση
αιτημάτων για προστατευόμενες περιοχές με την εξής διαδικασία: α) επιλογή ή
πληκτρολόγηση περιοχής ενδιαφέροντος και επιλογή τύπου αιτούμενων στοιχείων μεταξύ
των κατηγοριών: Θεσμικό πλαίσιο, Μελέτες, Αποτελέσματα παρακολούθησης, Εποπτικό
υλικό, Εκπαιδευτικό υλικό, ∆ημοσιεύματα, ∆ιάφορα, β) απόκριση του συστήματος με
οθόνη που θα παρέχει στον χρήστη κατάλογο των διατιθέμενων στοιχείων και
δυνατότητα μεταφόρτωσης και εκτύπωσης των επιλεχθέντων στοιχείων.
Οι δικτυακές υπηρεσίες αναζήτησης θα επιτρέπουν α) τον συνδυασμό λογικών κανόνων
επί των πεδίων της βάσης δεδομένων του ψηφιακού υλικού μέσα από φόρμα αναζήτησης
και β) πληκτρολόγηση ελεύθερου κειμένου. Για παράδειγμα, αναζήτηση πληροφορίας
που αφορά τη λέξη «Κορώνεια», που να ανήκει στην κατηγορία «Μελέτη» και που να
εκπονήθηκε μετά το έτος 2000. Οι υπηρεσίες αναζήτησης θα παρέχουν κατ’ ελάχιστο τις
ακόλουθες λειτουργίες:
–

Θα επιτρέπουν τον ορισμό σύνθετων κανόνων αναζήτησης μέσω πεδίων εισαγωγής
λέξεων - κλειδιών που θα καλύπτουν κατά περίπτωση και κατά το δυνατόν όλα τα
πεδία της βάσης δεδομένων. Θα υποστηρίζονται οι λογικοί τελεστές (NOT, AND,
OR, κλπ.) με χρήση των οποίων θα συνδυάζονται τα πεδία για τον σχηματισμό του
τελικού κανόνα αναζήτησης.

–

Ανάλογα με το είδος του πεδίου (αλφαριθμητικών χαρακτήρων, αριθμητικό,
ημερομηνίας) θα προσφέρονται και οι αντίστοιχες δυνατότητες. Για παράδειγμα,
στα αριθμητικά πεδία και τα πεδία ημερομηνιών θα υπάρχει η δυνατότητα
καθορισμού ενός επιθυμητού διαστήματος ως κανόνα αναζήτησης. Για τα πεδία
κειμένου η αναζήτηση θα είναι ανεξάρτητη από χρήση κεφαλαίων γραμμάτων και
τονισμού.

–

Θα υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού του δείγματος των αποτελεσμάτων βάση
κριτηρίων σύμφωνα με τα πεδία της βάσης.
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–

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα παρουσιάζονται με την μορφή πίνακα. Με την
επιλογή (click ή double click) μιας γραμμής θα ανοίγει η αντίστοιχη οθόνη
εμφάνισης του συγκεκριμένου ψηφιακού υλικού.

–

Θα υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του αποτελέσματος της αναζήτησης αλλά και
εξαγωγής του σε μορφή excel, pdf, XML κτλ.

–

Ο χρήστης θα διευκολύνεται στην πληκτρολόγηση κειμένου όπου αυτό είναι
δυνατόν. Για παράδειγμα, θα προτείνονται τυποποιημένες τιμές πεδίων, θα
υπάρχουν πίνακες αναζήτησης τιμών από κωδικοποιημένους καταλόγους των
δυνατών

επιλογών,

θα

υπάρχουν

τα

κατάλληλα

μηνύματα

βοήθειας,

προειδοποίησης κλπ.
Ο Ανάδοχος οφείλει να αναπτύξει υπηρεσίες απεικόνισης των γεωχωρικών δεδομένων,
που

καθιστούν

δυνατή,

μεγέθυνση/σμίκρυνση,

τουλάχιστον,

μετακίνηση

και

την

οπτική

υπέρθεση

παρουσίαση,

ορατών

συνόλων

πλοήγηση,
γεωχωρικών

δεδομένων και την οπτική απεικόνιση των πληροφοριών υπομνήματος, και υπηρεσίες
μεταφόρτωσης,

που

καθιστούν

δυνατή

την

μεταφόρτωση

συνόλων

γεωχωρικών

δεδομένων ή μερών τους και, εφόσον είναι εφικτό, την άμεση πρόσβαση σε αυτά.
Οι

δικτυακές

υπηρεσίες

απεικόνισης

των

γεωχωρικών

δεδομένων

θα

διαχέουν

ομαδοποιημένα επίπεδα πληροφορίας κατάλληλα συμβολισμένα, στα οποία θα έχει
πρόσβαση ο χρήστης. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να προσθέτει, αφαιρεί και
απεικονίζει σε παράθυρο χάρτη (map viewer) τα επίπεδα πληροφορίας που επιθυμεί. Το
κάθε επίπεδο πληροφορίας θα έχει ρυθμιστεί ώστε να απεικονίζεται σε εύρος κλιμάκων
σύμφωνα με την ανάλυσή του (κλίμακα των χαρτών από όπου προήλθε, βαθμός
γενίκευσής του). Ειδική μέριμνα θα ληφθεί στο συμβολισμό των επιπέδων (πάχος
γραμμών, μέγεθος συμβόλων, κλπ.) ανάλογα με την κλίμακα εμφάνισής τους που θα
επιλέγεται κάθε φορά από τον χρήστη. Η δικτυακή εφαρμογή θα επιτρέπει στον χρήστη
να επιλέγει κάποια γραφικά χαρακτηριστικά των επιπέδων πληροφορίας και να έχει
προσπέλαση στα αντίστοιχα περιγραφικά χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον θα δίνεται η
δυνατότητα διαδραστικής επέμβασης του χρήστη στο περιβάλλον διεπαφής, μέσω της
πληκτρολόγησης

μεμονωμένου

ζεύγους

τιμών

γεωγραφικών

συντεταγμένων

(στο

σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ87 ή στο παγκόσμιο σύστημα αναφοράς WGS84) ενός
σημείου ενδιαφέροντος σε ειδική φόρμα και της απεικόνισης του σημείου αυτού στο
παράθυρο χάρτη. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης θα μπορεί να έχει αντίληψη της θέσης
ενδιαφέροντος σε σχέση με τα όρια των περιοχών προστασίας. Η πλοήγηση στο
παράθυρο χάρτη θα δίνει τις εξής δυνατότητες:
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o

Εμφάνιση της γεωγραφικής πληροφορίας στην οθόνη, στο σύνολο της χωρικής
της έκτασης.

o

Εστίαση της γεωγραφικής πληροφορίας στις διαστάσεις που καταλαμβάνει το κάθε
επίπεδο πληροφορίας.

o

Μεγέθυνση – σμίκρυνση της γραφικής πληροφορίας στην οθόνη, με κέντρο που
υποδεικνύει ο χρήστης.

o

Μεγέθυνση-σμίκρυνση, βάσει παραθύρου που ορίζει ο χρήστης.

o

Ολίσθηση της οθόνης, χωρίς μεταβολή της κλίμακας.

o

Μέτρηση αποστάσεων επί της οθόνης.

o

Επιλογή

γραφικών

χαρακτηριστικών

ενός

θεματικού

επιπέδου,

που

περιλαμβάνονται σε περιοχή παραλληλογράμμου.
o

Εκτύπωση μιας επιθυμητής περιοχής της γραφικής πληροφορίας.

o

Πληκτρολόγηση σε ειδική φόρμα του ζεύγους τιμών γεωγραφικών συντεταγμένων
ενός σημείου ενδιαφέροντος και απεικόνιση του σημείου στον χάρτη.

o

Εμφάνιση επιπλέον πληροφοριών που υπάρχουν στην χωρική βάση δεδομένων
και συνδέονται άμεσα με τις γεωγραφικές πληροφορίες χαρακτηριστικού που
επιλέχθηκε από τον χρήστη (π.χ. έκταση μιας προστατευόμενης περιοχής, μήκος
ενός κλάδου του οδικού δικτύου κ.ά.).

Για

την

απεικόνιση

των

γεωχωρικών

δεδομένων

σε

παράθυρο

χάρτη,

θα

χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρα οι υπηρεσίες ανοιχτής θέασης άλλων φορέων (π.χ.
χαρτογραφικά υποβάθρων του Κτηματολογίου, Οpen Street Map, Bing maps).
Τα ψηφιακά αρχεία του Αρχείου των Εκδόσεων του ΕΚΒΥ (πχ. μελέτες, άρθρα, βιβλία,
αφίσες, φυλλάδια, χάρτες οικοτουριστικού ενδιαφέροντος), τα τεύχη του περιοδικού
ΑΜΦΙΒΙΟΝ), και τα γεωχωρικά δεδομένα των προστατευόμενων περιοχών θα είναι
προσβάσιμα και διαθέσιμα για μεταφόρτωση (download), μέσω των δικτυακών υπηρεσιών
μεταφόρτωσης.
Ο δικτυακός τόπος θα πρέπει να περιλαμβάνει on line εργαλεία αξιολόγησης ώστε να
προσδιορίζεται κατά πόσο οι λειτουργίες και υπηρεσίες που προσφέρονται ικανοποιούν τις
απαιτήσεις των χρηστών, υπηρεσία αναζήτησης εντός του δικτυακού τόπου, φόρμα
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, πληροφορία για προσανατολισμό του χρήστη και χάρτη
πλοήγησης, υπηρεσία διάθεσης των πρόσφατων επικεφαλίδων ειδήσεων με τη μορφή του
προτύπου RSS (Really Simple Syndication), ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα που θα
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υποδεικνύει στον χρήστη τις τελευταίες ενημερώσεις, και εργαλεία διασύνδεσης και
διάδοσης περιεχομένου σε γνωστά κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, Twitter, Linked in,
Google+). Τέλος, θα ενσωματώνει τις Οδηγίες υποστήριξης χρηστών (online help) και
επιμέρους οδηγίες προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη.
Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει τον ∆Τ με δυναμικό τρόπο ώστε κάθε υποσύστημά του να
ενημερώνεται εύκολα από τους διαχειριστές του συστήματος, χωρίς την εξωτερική
παρέμβαση εξειδικευμένου προγραμματιστή.
Θα διασφαλίζονται ακόμη τα εξής:
–

Χρήση σουίτας εργαλείων ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των
υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν.

–

Χρήση γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής του χρήστη με το σύστημα (GUI)
για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησης τους.

–

Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (on-line help)
και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. Μηνύματα λαθών,
τα οποία θα παρουσιάζουν οι εφαρμογές στους τελικούς χρήστες (error
messages), στην ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με χρήση
κατανοητής προς αυτούς ορολογίας.

–

Ικανοποίηση

των

εξής

απαιτήσεων:

πληρότητα

των

στοιχείων

που

αποθηκεύονται, ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων, σύνταξη τεχνικών
εγχειριδίων

των

εργαλείων

διαχείρισης

(system

manuals),

καθώς

και

λεπτομερείς οδηγίες υποστήριξης των χρηστών (on-line help), τεκμηρίωση του
συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής των βάσεων δεδομένων και των
εφαρμογών, ύπαρξη βοηθητικών προγραμμάτων για την εξαγωγή όλων των
στοιχείων των εφαρμογών από τη βάση δεδομένων και την εισαγωγή
εξωτερικών στοιχείων συγκεκριμένης δομής.
Κατά την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου, θα ληφθούν υπόψη το Ελληνικό Πλαίσιο
Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τα Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας
(e-gif) τα οποία έχουν καταρτιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Γραμματεία
∆ημόσιας ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Επίσης, για την επίτευξη της
πολυκαναλικότητας, θα ακολουθηθούν οι σχετικές προδιαγραφές της Πρωτοβουλίας για
την Προσβασιμότητα του Ιστού (WAI) και της Πρωτοβουλίας Mobile Web Initiative του
W3C. Ειδικότερα, θα ληφθούν υπόψη τα κείμενα Mobile Web Best Practices και Mobile
Web Application Best Practices και θα αιτηθεί απόδειξη συμμόρφωσης με το W3C®
mobileOK™ Basic conformance.
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Στο πλαίσιο της διαχείρισης των εφαρμογών και των δεδομένων από τους αντίστοιχους
διαχειριστές θα ελέγχεται η επισκεψιμότητα των χρηστών αλλά και η καταχώρηση των
κινήσεών τους όπως, π.χ. των διαδικασιών αναζήτησης και μεταφόρτωσης δεδομένων,
προκειμένου να μπορεί να δημιουργηθεί αντίστοιχη στατιστική ανάλυση. Για τη βελτίωση
της ταχύτητας παρουσίασης των σελίδων, το Σύστημα Πρόσβασης (web proxy) στο
διαδίκτυο θα έχει υπηρεσίες μεσολαβητή που θα βασίζεται στη λειτουργία ενός
προσωρινού αποθηκευτικού χώρου (cache) όπου θα αποθηκεύονται τοπικά οι πρόσφατες
ιστοσελίδες που έχουν ζητηθεί και από τους χρήστες. Έτσι, η ανεύρεση και η
εξυπηρέτηση τους από τον proxy server θα είναι ταχύτερη από την εκ νέου αποστολή
τους από τον απομακρυσμένο web server που θα τις δημοσιεύει.
Πέραν της προµήθειας και παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισµού, οι ανάδοχοι
υποχρεούνται να εγκαταστήσουν και να θέσουν σε λειτουργία τον παραδιδόµενο
εξοπλισµό, το λογισμικό και τις εφαρμογές.
Η εγκατάσταση του εξοπλισµού, λογισµικού και του συστήματος περιλαµβάνει:


Εγκατάσταση

των

προσφεροµένων

ειδών

και

εφαρμογών

στους

χώρους

προορισµού.


Σύνδεση τυχόν διαθέσιµου συµβατού περιφερειακού εξοπλισµού.



Επίδειξη λειτουργίας και ενηµέρωση στο προσωπικό για τις βασικές αρχές
λειτουργίας των συστηµάτων και του λογισµικού (τυχόν ιδιαιτερότητες ως προς τα
πρότυπα, κίνδυνοι, αντιµετώπιση απλών προβληµάτων, κλπ).

Α3.4.4

Λειτουργική Ενότητα 4 «Γραφιστική επιμέλεια

δικτυακού τόπου»
Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου ενεργειών θα γίνει η γραφιστική επιμέλεια του δικτυακού
τόπου.
Η ενότητα περιλαμβάνει τον γραφιστικό σχεδιασμό του δικτυακού τόπου και των
υποσυστημάτων του και την ταυτόχρονη αναμόρφωση της ιστοσελίδας του ΕΚΒΥ
(www.ekby.gr) με σκοπό την ομοιόμορφη εικαστική τους παρουσίαση, την αποφυγή
διπλασιασμού ταυτόσημης πληροφορίας και την ευελιξία πρόσβασης από και προς τον
δικτυακό τόπο των προστατευόμενων περιοχών.
Ο δικτυακός τόπος θα πρέπει να έχει καλαίσθητη εικαστική παρουσίαση που θα
επιτυγχάνεται με χρήση προεπιλεγμένων προτύπων αναπαράστασης της πληροφορίας
(cascading style sheets - CSS), θα είναι λειτουργικός και φιλικός στον χρήστη.
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Τα γραφικά και η εικαστική προσέγγιση που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να
ενσωματώνουν και συμμορφώνονται με το παραδοτέο "Oπτική επικοινωνία-γραφιστικός
σχεδιασμός" του Υ/Ε 3 της Πράξης με τίτλο "Ανάπτυξη ∆ικτυακού Τόπου ∆ιάχυσης
Πληροφοριών για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας ", και συγκεκριμένα με τον
Λογότυπο και την Αφίσα της Πράξης.
Κατά τον σχεδιασμό θα υιοθετηθούν οι προδιαγραφές προσβασιμότητας για άτομα με
αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες (οδηγίες προσβασιμότητας
W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines WAI/WCAG).

Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών (εφόσον
απαιτούνται)
Έχουν καλυφθεί από τα κεφάλαια Α3.2, Α3.4.

Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού
Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που θα συμπεριλάβουν στις
προσφορές τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα
Γ.3 «ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ».

Α3.7 ∆ιαλειτουργικότητα
Η υποστήριξη της διαλειτουργικότητας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας του
έργου και κρίνεται σκόπιμη για την εγγραφή των ψηφιακών τεκμηρίων και των
μεταδεδομένων στην υποδομή μητρώου ανοικτού τεκμηριωμένου ψηφιακού
περιεχομένου του ΕΚΤ, για την εξασφάλιση ανάκτησής τους από μηχανές
αναζήτησης άλλων ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών και της Europeana και τη
διαφύλαξη και βιωσιμότητά τους.
Η διαλειτουργικότητα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω διαστάσεις:


Οριζόντια διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια (ή υπό
ανάπτυξη) υποσυστημάτων.



Κάθετη

διαλειτουργικότητα

μεταξύ

των

υπό

προμήθεια

(ή

ανάπτυξη) συστημάτων με τα υφιστάμενα συστήματα του Φορέα.

Σελίδα 44 από 83

υπό

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐
Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου


Εξωτερική διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων
με την Υπηρεσία καταλόγου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος, και την
Υπηρεσία απόθεσης και διαφύλαξης ψηφιακού ανοικτού τεκμηριωμένου
περιεχομένου του ΕΚΤ.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά τον σχεδιασμό του συστήματος να λάβει υπόψη:


τα

πρότυπα

διαλειτουργικότητας

επικαιροποιημένο

"Πλαίσιο

όπως

Οδηγιών

προσδιορίζονται

Προδιαγραφών,

στο
Αρχών

∆ιαλειτουργικότητας και Ανοιχτών ∆εδομένων" από την ΕΥ∆ του Ε.Π.
Ψηφιακή Σύγκλιση σε τεχνικό επίπεδο,


το κείμενο "Καλές πρακτικές και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για
ανοικτό τεκμηριωμένο ψηφιακό περιεχόμενο" του ΕΚΤ,



τις

απαιτήσεις

του

Ελληνικού

Πλαισίου

Παροχής

Υπηρεσιών

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τα Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας (egif), τα οποία έχουν καταρτιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών & την
Γενική Γραμματεία ∆ημόσιας ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
(ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1301/12.04.2012).
Ειδικά για την επίτευξη της εξωτερικής διαλειτουργικότητας με το ΕΚΤ, κατά τον
σχεδιασμό του ψηφιακού αποθετηρίου θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ενιαία βάση
δεδομένων

του

Συστήματος

θα

μπορεί

να

επικοινωνεί

με

το

Κεντρικό

Πληροφοριακό Σύστημα συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης
ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ.
Επιπλέον, το ψηφιοποιημένο υλικό θα πρέπει να παραδοθεί στις ευρέως
διαδεδομένες μορφές αρχείων (PDF, TIFF, JPEG, JPEG-2000, κ.ά.).
Τα μεταδεδομένα δύνανται να είναι βασισμένα σε κατάλληλα διεθνή πρότυπα
μεταδεδομένων (π.χ. CIDOC-CRM) και θα πρέπει να παρέχονται κατ’ ελάχιστον
μέσω κατάλληλης προγραμματιστικής διεπαφής (π.χ. με χρήση του πρωτοκόλλου
OAI-PMH) με αυτοματοποιημένη διαδικασία που θα επαναλαμβάνεται περιοδικά,
ενώ θα είναι εφικτή και η επιπλέον παροχή τους (συμπληρωματικά με την παροχή
της πρότυπης μορφής μέσω της αυτόματης διαδικασίας) σε διεθνή πρότυπα
μεταδεδομένων (CIDOC-CRM, DC, κ.α.) ή και σε μη προτυποποιημένη δομημένη
μορφή (π.χ. custom XML ή database files). Το OAI-PMH είναι συμβατό με όλες τις
εφαρμογές

και

τα

προγράμματα

αποθετηρίων.

Για

τη

διαλειτουργικότητα

μεταδεδομένων, θα εξασφαλίζεται η διάθεσή τους μέσω υπηρεσιών διαδικτύου για
harvesting, σε επίπεδο κατάλληλο για ανάπτυξη εφαρμογών από τρίτους. Η
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διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων θα έχει τις παρακάτω τρεις διαστάσεις:
Α.

∆ιαλειτουργικότητα

σε

επίπεδο

αποθετηρίων

και

μητρώου

ανοικτού

τεκμηριωμένου περιεχομένου. Επιτρέπει την online διάθεση των μεταδεδομένων
ενός αποθετηρίου σε τρίτες εφαρμογές και συστήματα, μέσω υποσυστήματος
που

παρέχει

ανά

προγραμματιστικής

πάσα

στιγμή

διεπαφής

που

τα

μεταδεδομένα

υλοποιείται

βάσει

του,
ενός

μέσω

μιας

συγκεκριμένου

πρωτοκόλλου διάθεσης. Η διάθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε επίπεδο
πλήρους διαμοιρασμού (harvesting), όπου πρακτικά μεταφορτώνεται το σύνολο
(ή

προκαθορισμένα

υποσύνολα)

των

εγγραφών

ενός

αποθετηρίου

για

επαναχρησιμοποίηση σε άλλες εφαρμογές, είτε σε επίπεδο μετα-αναζήτησης
(meta-search),
συγκεκριμένα

όπου
κριτήρια

ανακτώνται

μόνο

αναζήτησης.

Η

εγγραφές

που

ταιριάζουν

διαλειτουργικότητα

σε

με

επίπεδο

συστημάτων περιλαμβάνει και την κατάλληλη κωδικοποίηση (π.χ. Unicode) των
μεταδεδομένων που ανταλλάσσονται.
Β. ∆ιαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής. Επιτρέπει σε διαφορετικά
συστήματα να «διαβάζουν» σωστά τα δεδομένα που ανταλλάσσουν μεταξύ
τους. Στην ιδανική περίπτωση, αυτό προϋποθέτει τα εξής:
-

Χρήση κοινής γλώσσας για την κωδικοποίηση των μεταδεδομένων σε
συντακτικό επίπεδο (π.χ. XML).

-

Χρήση κοινών σχημάτων μεταδεδομένων (π.χ. Dublin Core, MODS, CDWA,
EAD, κλπ.)

-

Κωδικοποίηση των τιμών των δεδομένων σύμφωνα με ένα κοινό πρότυπο.
Για παράδειγμα, οι ημερομηνίες να αναγράφονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα
τα συστήματα.

Γ. ∆ιαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό επίπεδο. Επιτρέπει σε διαφορετικά
συστήματα

να

«κατανοούν»

σωστά

ανταλλάσσουν

μεταξύ

τους.

Για

σημασιολογικό

επίπεδο,

κάθε

πεδίο

τη
την

σημασία
πλήρη

των

δεδομένων

διαλειτουργικότητα

μεταδεδομένων

που

που
σε

ανταλλάσσεται

χρειάζεται να έχει δηλωμένη, σαφή σημασία. Η δήλωση της σημασίας κάθε
στοιχείου θα πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης γλώσσας αναπαράστασης
γνώσης όπως RDF ή OWL και κατάλληλου προτύπου, όπως του EDM
(Europeana Data Model), του CIDOC-CRM, ή αντίστοιχου.
Το Εννοιολογικό Μοντέλο των γεωχωρικών δεδομένων που θα συντάξει ο
Ανάδοχος (σύμφωνα με το οποίο θα εκτελεστεί η ομογενοποίηση των
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γεωχωρικών δεδομένων από τον Φορέα με ίδια μέσα), καθώς και οι δικτυακές
υπηρεσίες

γεωχωρικών

δεδομένων,

επισκόπησης,

αναζήτησης

και

μεταφόρτωσης, θα πρέπει να ακολουθούν τα σχετικά διεθνή πρότυπα και τις
προδιαγραφές υλοποίησης της κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE, καθώς και τα
θεσμικά

και

τεχνικά

μέτρα

για

επίτευξη

διαλειτουργικότητας

και

τις

προδιαγραφές του Εθνικού Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και
Υπηρεσιών (ΕΠ∆ΓΥ) και της Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας.
(Υπο)συστήματα/Υπηρεσί
ες που προβλέπεται να
διαλειτουργούν
ΕΚΤ - Ψηφιακό αποθετήριο
ΕΚΒΥ

Πληροφορίες που
ανταλλάσσονται

Παρατηρήσεις

Data/metadata

Υφιστάμενο
Βιβλιοθηκονομικό Σύστημα
του ΕΚΒΥ (ΑΒΕΚΤ) - Νέο

Data/metadata

Βιβλιοθηκονομικό Σύστημα
Europeana - Ψηφιακό

metadata

αποθετήριο ΕΚΒΥ
∆ικτυακή υπηρεσία
καταλόγου γεωχωρικών

Data/metadata

δεδομένων - INSPIRE
Πίνακας 2: Πίνακας (υπο)συστημάτων ή/και λειτουργικών μονάδων που
προβλέπεται να διαλειτουργούν

Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση
Η αυξανόμενη χρήση «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών (smartphones),
υπολογιστών-ταμπλετών (tablet-pc), e-book readers και netbooks, οι οποίες
παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και άμεσης και εύκολης διάδοσης
περιεχομένου μέσω τόπων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, twitter, Google plus,
Linked in, Delicious, κ.ά.) και εργαλείων διάδοσης (Add This) σε μεγάλο αριθμό
χρηστών, καθιστά επιτακτική την υλοποίηση τεχνολογίας πολυκαναλικής διάθεσης
του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.
Για τον πολλαπλασιασμό εισχώρησης της υπηρεσίας σε περισσότερους τελικούς
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χρήστες, ο δικτυακός τόπος και οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να
αναπτυχθούν με τρόπο ώστε το περιεχόμενό τους να είναι προσβάσιμο από PC,
smart phones, tablet PC, e-book readers και netbooks.
Για την επίτευξη της πολυκαναλικότητας, απαιτείται από τον Ανάδοχο η υλοποίηση
των σχετικών προδιαγραφών της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα του
Ιστού (WAI) και της Πρωτοβουλίας Mobile Web Initiative του W3C. Θα ληφθούν
υπόψη τα κείμενα Mobile Web Best Practices και Mobile Web Application Best
Practices και θα αιτηθεί απόδειξη συμμόρφωσης με το W3C® mobileOK™ Basic
conformance. Επιπλέον, μέρος του ψηφιακού περιεχομένου του δικτυακού τόπου
θα μετατραπεί και θα αναπτυχθεί και σε μορφή πολυκαναλικής πύλης (web mobile
portal), η οποία θα παρέχει δυνατότητα λειτουργίας επί συσκευών κινητών
επικοινωνιών και tablet-pc εξυπηρετώντας την πολυκαναλική διάδοσή του σε
σημαντικό αριθμό χρηστών.

Υπηρεσία

Τρόποι
Αλληλεπίδρασης

Τερματικό
Πρόσβασης

WebBrowser

PC / Laptop /
Κινητό
τηλέφωνο /
Tablet

Όλες οι υπηρεσίες

Tρόπος
Πρόσβασης

online

Πίνακας 3: Μέσα Πρόσβασης (κανάλια) ανά παρεχόμενη υπηρεσία

Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα
Τα υποσυστήματα που θα υλοποιηθούν θα πρέπει να ακολουθούν ευρέως
διαδεδομένα ανοιχτά πρότυπα τεχνολογιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
διαλειτουργικότητα μεταξύ τους και η διαλειτουργικότητα με συστήματα Τρίτων.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα πρότυπα του παρακάτω πίνακα.

Περιγραφή προτύπου
XML, JSON, REST
CIDOC-CRM
OAI - PMH

Σημασία/Χρήση στο πλαίσιο του
Έργου
Επικοινωνία με συστήματα τρίτων
∆ιάθεση πληροφορίας σε ευρωπαϊκά
συστήματα (Europeana)
Επικοινωνία

με

το

αποθετήριο

πολιτιστικού αποθέματος του ΕΚΤ
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Πίνακας 4: Ανοιχτά Πρότυπα που απαιτούνται/αξιοποιούνται στο Έργο
Ειδικότερα, τα δεδομένα που πρόκειται να ψηφιοποιηθούν κατά την Φάση 1 του
Έργου, αφορούν σε 1758 αρχεία της βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ (758 εκδόσεις και
1000 φωτογραφίες). Το ψηφιακό υλικό που θα προκύψει θα τεκμηριωθεί με
μεταδεδομένα κατά το Υ/Ε 1 της Πράξης που θα εκτελέσει ο Φορέας με ίδια μέσα,
ώστε να αποτελέσουν 1758 ψηφιακά τεκμήρια, που θα εισαχθούν στο ψηφιακό
αποθετήριο του Φορέα και διατίθενται κατά την πλήρη παραγωγική λειτουργία του
αποθετηρίου και του ∆Τ. Το αποθετήριο θα εμπλουτιστεί με επιπλέον 3500
εγγραφές μεταδεδομένων που θα προκύψουν από τη μεταφορά των εγγραφών
του Βιβλιοκαταλόγου του ΕΚΒΥ (μεταφορά εγγραφών από ισχύουσα έκδοση του
Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος στην νέα έκδοση). Τα ψηφιακά τεκμήρια και τα
μεταδεδομένα θα εγγραφούν και θα αποτεθούν στην υποδομή μητρώου ανοικτού
τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ, με σκοπό τη διατήρηση και
βιωσιμότητά τους, καθώς και τη δυνατότητα ανάκτησής τους από μηχανές
αναζήτησης άλλων ψηφιακών βιβλιοθηκών.
Επιπλέον, το σύστημα κατά την παραγωγική λειτουργία του θα διαθέτει σύνολα
γεωχωρικών δεδομένων υπό τη μορφή δικτυακών υπηρεσιών (επισκόπηση,
εξεύρεση,

μεταφόρτωση)

και

τα

μεταδεδομένα

αυτών,

για

τα

οποία

δεν

προβλέπεται κάποια προμήθεια. Τα γεωχωρικά δεδομένα θα ομογενοποιηθούν και
τεκμηριωθούν με μεταδεδομένα, με ίδια μέσα από τον Φορέα κατά το Υ/Ε 1 της
Πράξης. Για τη διάθεσή τους ισχύουν οι πρόνοιες του Ν. 3882/10.
Για το σύνολο του υλικού Βιβλιοθήκης της πράξης, το ΕΚΒΥ έχει τα πλήρη
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Η άδεια με την οποία θα διαθέτει το ψηφιακό
περιεχόμενο, καθώς και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο, θα είναι η πλέον ανοιχτή
άδεια με τους μικρότερους δυνατούς περιορισμούς, και ειδικότερα η Creative
Commons Attribution 3.0 Ελλάδα. Για οποιαδήποτε παραλλαγή της άδειας θα
υπάρχει αιτιολογία (π.χ. για τις εγγραφές του Βιβλιοκαταλόγου που αφορούν σε
βιβλία-εκδόσεις τρίτων, για τα οποία το ΕΚΒΥ δεν έχει δικαιώματα διάθεσης των
αρχείων, αλλά μόνο των μεταδεδομένων τους).
Τα ανοιχτά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα σε ανοιχτό ή καθολικά αποδεκτό
μορφότυπο,
Ηλεκτρονικών

σύμφωνα

με

Συναλλαγών.

το
Τα

Πλαίσιο

∆ιαλειτουργικότητας

μεταδεδομένα

θα

είναι

&

Υπηρεσιών

σύμφωνα

προδιαγραφές του πλαισίου τεκμηρίωσης (κεφ. 4 Μοντέλου Τεκμηρίωσης).
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Σε περίπτωση ανάπτυξης κώδικα λογισμικού από τον Ανάδοχο, αυτός θα πρέπει να
γίνει διαθέσιμος σε κάποιο από τα αποθετήρια ανοιχτού κώδικα, όπως π.χ. το
source forge.

Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας
Το σύστημα οφείλει να συνεργάζεται με συστήματα πιστοποίησης χρηστών για την
υποστήριξη υποδομών Single Sign On, να παρέχει ασφαλή επικοινωνία (χρήση
πρωτοκόλλων SSL) μεταξύ χρηστών και υποδομής, και να παρέχει διαβαθμισμένη
πρόσβαση των χρηστών με υλοποίηση πρωτοκόλλου αυθεντικοποίησης χρηστών
LDAP.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του και να υλοποιήσει
όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την ασφάλεια σε επίπεδο πληροφοριακών
συστημάτων και των εφαρμογών λογισμικού. Συγκεκριμένα:
Σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων:
o

Ελεγχόμενη πρόσβαση όλων όσων θα εμπλακούν στην ανάπτυξη και
συντήρηση του έργου.

o

Τήρηση εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας (backup) σε τρεις διαφορετικές
θέσεις (αποθηκευτικά μέσα), για τα παρακάτω:


∆εδομένα του έργου. Η δημιουργία των αντιγράφων αυτών θα
πρέπει να γίνεται αυτοματοποιημένα σε τακτά χρονικά διαστήματα
και θα λαμβάνονται, με βάση λεπτομερείς οδηγίες που θα συντάξει ο
Ανάδοχος.



Εγκατεστημένα λειτουργικά συστήματα και λογισμικά. Τα εφεδρικά
αντίγραφα εδώ θα είναι σε μορφή εικόνων των αντίστοιχων
κατατμήσεων των σκληρών δίσκων (hard disk partition image files)
και θα λαμβάνονται, με βάση λεπτομερείς οδηγίες που θα συντάξει ο
Ανάδοχος, κάθε φορά που γίνεται κάποια σημαντική αλλαγή στα
εγκατεστημένα λογισμικά.

Σε επίπεδο εφαρμογών λογισμικού:
o

Ελεγχόμενη πρόσβαση χρηστών του συστήματος με τέσσερα τουλάχιστον
επίπεδα πρόσβασης:
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Ελεύθερη πρόσβαση. Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι
διαθέσιμες για το ευρύ κοινό. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στους
"Ανώνυμους χρήστες" όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο Α3.2



Ελεγχόμενη πρόσβαση πρώτου επιπέδου. Πρόσβαση σε πληροφορίες
που δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Το επίπεδο αυτό
αντιστοιχεί

στους

"Εξουσιοδοτημένους

χρήστες"

όπως

περιγράφονται στο κεφάλαιο Α3.2


Ελεγχόμενη

πρόσβαση

πληροφορίες

που

δεν

δεύτερου
είναι

επιπέδου.

διαθέσιμες

στο

Πρόσβαση
ευρύ

κοινό

σε
και

δυνατότητες προσθαφαίρεσης ή διόρθωσης πληροφοριών που είναι
καταχωρημένες στο σύστημα. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στους
"∆ιαχειριστές ψηφιακού αποθετηρίου", "∆ιαχειριστές αποθετηρίου
γεωχωρικών

δεδομένων

και

καταλόγου

"∆ημιουργούς

περιεχομένου

της

"∆ημιουργούς

περιεχομένου

γεωχωρικών

μεταδεδομένων",

ψηφιακής

βιβλιοθήκης",

δεδομένων"

και

∆ιαχειριστές περιεχομένου του ∆Τ". Λεπτομέρειες για τα επιμέρους
δικαιώματα πρόσβασης που έχουν οι χρήστες αυτοί περιγράφονται
στο κεφάλαιο Α3.2.


Ελεγχόμενη

πρόσβαση

τρίτου

επιπέδου.

Ο

διαχειριστής

του

συστήματος με πλήρη πρόσβαση και δικαιώματα σε όλα τα δεδομένα
και υπηρεσίες του συστήματος.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει με τον καλύτερο
τρόπο τον εξοπλισμό υλισμικού και λογισμικού που θα αγοραστεί για την
υποστήριξη

της

ασφάλειας

του

συστήματος

(συσκευή

λήψης

εφεδρικών

αντιγράφων, λογισμικό λήψης εφεδρικών αντιγράφων, ευκολίες και δυνατότητες
που παρέχει το λειτουργικό σύστημα).
Για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει οπωσδήποτε
να λάβει υπ' όψη του και να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία σχετικά με την διάθεση
πληροφοριών μέσω διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη και λειτουργία
του έργου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με:


Τον Νόμο 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και
των

κατευθύνσεων

της

Αρχής

Προστασίας

∆εδομένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
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προσωπικού χαρακτήρα.



Την Οδηγία 2009/136/ΕΚ περί προστασίας δεδομένων στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες.

Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος
Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος πρέπει να είναι το φιλικό περιβάλλον
εργασίας. Η πρόσβαση στο σύστημα να είναι δυνατή μέσω οποιουδήποτε
φυλλομετρητή ιστού (web browser). Όλες οι συνιστώσες διεπαφής με το χρήστη
(UI components) θα πρέπει να ακολουθούν το κοινό θέμα εμφάνισης (theme) της
εφαρμογής, καθώς και κοινή χρωματική παλέτα και κοινούς συμβολισμούς για
ομοειδείς και παρόμοιες λειτουργίες. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαία και συνεπής
διάταξη

των

στοιχείων

κάθε

επιμέρους

εφαρμογής

ώστε

να

μην

αποπροσανατολίζεται ο χρήστης.
Οι χρήστες και οι διαχειριστές του συστήματος θα πρέπει να μπορούν να
εκτελέσουν την επιθυμητή εργασία με ευκολία (με χρήση του ελάχιστου αριθμού
βημάτων). Οι διάφορες λειτουργίες του ∆Τ θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένες,
ώστε να είναι λογική η αλληλουχία των βημάτων, να ελαχιστοποιηθούν τα βήματα
που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μια λειτουργίας, να υπάρχει σαφής ένδειξη
σε ποιο βήμα μιας λειτουργίας βρίσκεται ο χρήστης και πως μπορεί να προχωρήσει
στο επόμενο ή προηγούμενο βήμα, να υπάρχει σαφής ένδειξη της σελίδας που
βρίσκεται ο χρήστης και της διαδρομής που ακολούθησε ή πρέπει να ακολουθήσει
για να πλοηγηθεί σε σελίδα ανώτερου ή κατώτερου επιπέδου.
Θα πρέπει να παρέχονται μηχανισμοί καταχώρησης δεδομένων οι οποίοι να
διαθέτουν ενδεικτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 ύπαρξη

μηχανισμού

έλεγχου

διασταυρώσεων

κατά

την

εισαγωγή

των

στοιχείων (τόσο στις φόρμες αναζήτησης και υποβολής ερωτημάτων που
απευθύνονται στον τελικό χρήστη, όσο και στις φόρμες καταχώρησης
δεδομένων

από

τους

διαχειριστές-χρήστες),

ώστε

να

διασφαλίζεται

η

ορθότητα, πληρότητα και συνέπεια των στοιχείων και η αποφυγή διπλών
λανθασμένων εγγραφών.
 ύπαρξη

προκαθορισμένων

τιμών

σε

πεδία

φορμών

(φόρμες

υποβολές

ερωτημάτων, φόρμες αναζήτησης) για τη διευκόλυνση εισαγωγής δεδομένων
από τον τελικό χρήστη.
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 ύπαρξη

προκαθορισμένων

τιμών

και

μηχανισμού

ελέγχου

εισαγωγής

δεδομένων στις εφαρμογές, προς αποφυγή λαθών των διαχειριστών-χρηστών.

 ύπαρξη κοινής διεπαφής χρήσης για την επεξεργασία (εισαγωγή, διαγραφή,
μεταβολή) δεδομένων από τους διαχειριστές-χρήστες, τόσο για λόγους
ομοιομορφίας των οθονών αλλά και για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ευκολία
στην εισαγωγή νέων πεδίων στις διαχειριζόμενες οντότητες.

Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας
Κατά την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη το
Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τα
Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας (e-gif) τα οποία έχουν καταρτιστεί από το Υπουργείο
Εσωτερικών

-

Γενική

Γραμματεία

∆ημόσιας

∆ιοίκησης

&

Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης.
Για την προσφορά του διαδικτυακού περιεχομένου από τον δικτυακό τόπο, ο
Ανάδοχος θα πρέπει να υιοθετήσει τις προδιαγραφές προσβασιμότητας για άτομα
με

αναπηρία

βασιζόμενες

σε

διεθνώς

αναγνωρισμένους

κανόνες

(οδηγίες

προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines
WAI/WCAG), ώστε ο δικτυακός τόπος να τηρεί το επίπεδο συμμόρφωσης
τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 level AA).
Επίσης, για την επίτευξη της πολυκαναλικότητας, ο Ανάδοχος πρέπει να
ακολουθήσει

τις

σχετικές

προδιαγραφές

της

Πρωτοβουλίας

για

την

Προσβασιμότητα του Ιστού (WAI) και της Πρωτοβουλίας Mobile Web Initiative του
W3C. Ειδικότερα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές του
Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Best Practices 1.0), και ο Ανάδοχος θα
πρέπει να αποδείξει την τήρηση συμμόρφωσης με το W3C® mobileOK™ Basic
conformance.
Τα υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να λειτουργούν σε περιβάλλον
εικονικών μηχανών (virtual machines). Οι λειτουργίες τους θα πρέπει να
εκτελούνται

με

ικανοποιητική

ταχύτητα,

συγκρίσιμη

με

αυτές

παρόμοιων

συστημάτων, προδιαθέτοντας τον χρήστη στην χρήση της εφαρμογής. Το σύστημα
πρέπει να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό ταυτοχρόνων χρηστών
(της τάξης των 1000) με σταθερή και ικανοποιητική απόδοση, γρήγορη απόκριση
και με δυνατότητα γρήγορης κλιμάκωσης σε περιπτώσεις αύξησης του φορτίου. Ο
Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην προσφορά του τις μεθόδους που θα
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χρησιμοποιήσει

για

την

επίτευξη

της

απαιτούμενης

κλιμάκωσης,

για

την

εξυπηρέτηση αυξανόμενου όγκου δεδομένων και αριθμού χρηστών με στόχο τη
διατήρηση της καλής απόδοσης των συστημάτων και υπηρεσιών.
Το σύστημα θα πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιμο στους χρήστες. Το ποσοστό
διαθεσιμότητας θα πρέπει να υπερβαίνει το 99% για τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
(Σαν ποσοστό διαθεσιμότητας ορίζεται το πηλίκο του χρόνου που το σύστημα
λειτουργεί προς το συνολικό χρόνο αναφοράς). Ο Ανάδοχος στην προσφορά του
θα πρέπει να περιγράψει τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει για την επίτευξη της
απαιτούμενης διαθεσιμότητας.

Α3.13 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιάγραμματος και Φάσεις
Έργου
Η συνολική διάρκεια του Έργου είναι 16 (δεκαέξι) μήνες.
Επισημαίνεται ότι οι χρόνοι των επιμέρους φάσεων, εκτός της παραγωγικής
λειτουργίας του συνολικού συστήματος είναι ενδεικτικοί. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι
μπορούν να προσφέρουν και μικρότερο συνολικό χρόνο υλοποίησης του Έργου
από τους 16 μήνες.
Ακολουθεί συνοπτικό χρονοδιάγραμμα και περιγραφή των διακριτών φάσεων
υλοποίησης

του

Έργου,

με

στόχο

την

παράδοση

ενός

καλώς

ορισμένου

λειτουργικού αποτελέσματος, εντός των προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος.

Α/Α
1

2

3

Τίτλος Φάσης

Μήνας
Έναρξης

Μήνας Λήξης
(παράδοσης)

Μ1

Μ4

Μ3

Μ6

Μ3

Μ6

Ψηφιοποίηση αρχείων και
επεξεργασία τους με OCR
Ανάπτυξη του Ψηφιακού
Αποθετηρίου και των εφαρμογών
για την εισαγωγή των δεδομένων
του Βιβλιοθηκονομικού
Συστήματος στο αποθετήριο του
ΕΚΒΥ
Εννοιολογικό μοντέλο
γεωχωρικών δεδομένων και
δημιουργία υπηρεσίας καταλόγου
γεωχωρικών δεδομένων
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4

5

6
7

8

Ανάπτυξη δικτυακού τόπου,
ανάπτυξη δικτυακών υπηρεσιών
και εγκατάσταση τεχνολογικού
εξοπλισμού
Συγγραφή εγχειριδίων, έλεγχος
λειτουργικότητας δοκιμαστικής
λειτουργίας, διορθωτικές
ενέργειες, ολοκλήρωση
συστήματος
Προμήθεια εξοπλισμού για την
υποστήριξη λειτουργίας του
συστήματος
Προμήθεια λογισμικού για την
υποστήριξη λειτουργίας του
συστήματος
Αξιολόγηση, ως προς το
περιεχόμενο, οργάνωση,
ταξινόμηση, σύνθεση και
ψηφιοποίηση περιβαλλοντικής
πληροφορίας από 200 έργα του
Φορέα

Μ6

Μ15

Μ15

Μ16

Μ1

Μ2

Μ1

Μ2

Μ1

Μ16

Πίνακας 5: Πίνακας Φάσεων Έργου

Φάσεις 2013
Q1

2014
Q2

Q3

Q4

Q1

1
2
3
4
5
6
7
8
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Φάση 1
Μήνας Έναρξης

Μ1

Μήνας Λήξης

Μ4

Τίτλος Φάσης

Ψηφιοποίηση αρχείων και επεξεργασία
τους με OCR

Στόχοι Φάσης:


Στόχος 1: Η ψηφιοποίηση των αρχείων και η επεξεργασία τους με OCR

Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες):
Η ψηφιοποίηση θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας για την
ψηφιοποίηση που περιλαμβάνονται στη μελέτη του ΕΚΤ με τίτλο «Οδηγός καλών
πρακτικών

για

την

ψηφιοποίηση

και

τη

μακροπρόθεσμη

διατήρηση

του

πολιτιστικού περιεχομένου». Θα ακολουθηθεί από επεξεργασία με σύστημα
οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) για έντυπο υλικό που θα αποτελέσει το
ψηφιακό τεκμήριο, ώστε να καθίσταται δυνατή η αναζήτηση και η ευρετηρίαση
του

πλήρους

κειμένου

(indexing

of

fulltext),

από

διαδικτυακές

μηχανές

αναζήτησης, από το αποθετήριο του ΕΚΒΥ, και από το μητρώο ανοικτού
τεκμηριωμένου

περιεχομένου.

Για

την

αναζήτηση

στο

πλήρες

κείμενο,

εξαιρούνται οι περιπτώσεις τεκμηρίων που θα προέρθουν από σάρωση και δεν
είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) με
υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Το αδιόρθωτο OCR που θα προκύψει για το σύνολο του προς ψηφιοποίηση
έντυπου περιεχομένου θα υπάρχει στις παρακάτω μορφές ανά τεκμήριο:
- Τελικά αρχεία PDF, σε μορφή «Image PDF with hidden text» που επιτρέπει
την αναζήτηση και επιλογή κειμένου σε ξεχωριστό αρχείο PDF, το οποίο
συντίθεται από τις σαρωμένες εικόνες και το κείμενο που προκύπτει από το
OCR.
- Αρχεία text και XML κωδικοποίησης UTF-8 αδιόρθωτου OCR. Στο αρχείο
κειμένου θα συμπεριλαμβάνονται οι αλλαγές γραμμής και σελίδας.
- Αναλυτικό παραγόμενο OCR κείμενο σε μορφή ABBYY XML ή hOCR, που θα
περιλαμβάνει στοιχεία θέσης για κάθε χαρακτήρα / λέξη του κειμένου και θα
επιτρέπει την παρουσίαση του κειμένου με εφαρμογή φυλλομέτρησης /
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ανάγνωση ως e-book και με δυνατότητες αναζήτησης με hit highlighting.
Στη συνέχεια θα γίνει επεξεργασία του αδιόρθωτου OCR για τη διόρθωση
σφαλμάτων αναγνώρισης χαρακτήρων και σελιδοποίησης και δημιουργία του
τελικού διορθωμένου ψηφιακού αρχείου ανά τεκμήριο.
Επισημαίνεται ότι το προς ψηφιοποίηση υλικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του
Παραρτήματος 1 του Μέρους Γ', και η οργάνωση, ταξινόμηση και τεκμηρίωσή του
είναι αντικείμενο του Υποέργου 1 " Απογραφή, οργάνωση και τεκμηρίωση του
υλικού της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ και λοιπού πληροφοριακού υλικού" της Πράξης
"Ανάπτυξη ∆ικτυακού Τόπου ∆ιάχυσης Πληροφοριών για τη Φύση και τη
Βιοποικιλότητα της Ελλάδας", το οποίο υλοποιείται με ίδια μέσα από το ΕΚΒΥ και
με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 2 του Μέρους
Γ'.
Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρήσει τις προδιαγραφές για την Ψηφιοποίηση και για
την Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, που περιλαμβάνονται στους Πίνακες
Συμμόρφωσης του Μέρους Γ’ της παρούσης.

Παραδοτέα (για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντομη περιγραφή και
μήνας παράδοσης):


Π1: Ψηφιοποίηση αρχείων και επεξεργασία τους με OCR
Πίνακας 6. Ενδεικτική Περιγραφή Φάσης 1
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Φάση 2
Μήνας Έναρξης

Μ3

Μήνας Λήξης

Μ6

Τίτλος Φάσης

Ανάπτυξη του Ψηφιακού Αποθετηρίου
και των εφαρμογών για την εισαγωγή
των δεδομένων του Βιβλιοθηκονομικού
Συστήματος στο αποθετήριο του ΕΚΒΥ

Στόχοι Φάσης:


Στόχος 1: Η ανάπτυξη της ενιαίας βάσης δεδομένων που θα αποτελέσει το
αποθετήριο του ψηφιακών τεκμηρίων του ΕΚΒΥ



Στόχος 2: Η ανάπτυξη των μηχανισμών εισαγωγής των δεδομένων του
Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος στο αποθετήριο του ΕΚΒΥ

Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες):
Η Βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ χρησιμοποιεί για την καταχώρηση δεδομένων (Αρχείο
Βιβλιοκαταλόγου) την έκδοση 4.0 του Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών
ΑΒΕΚΤ. Η συγκεκριμένη έκδοση λειτουργεί σε περιβάλλον MsDOS, το οποίο δεν
υποστηρίζεται πλέον από την εταιρία Microsoft και ενέχει κινδύνους διαφύλαξης
των δεδομένων εξαιτίας ύπαρξης κενών ασφαλείας. Επιπλέον η έκδοση αυτή έχει
περιορισμένες

δυνατότητες

συμπλήρωσης

στοιχείων

μεταδεδομενων

(δεν

υποστηρίζεται το πρότυπο καταλογογράφησης Ζ39.50) και δεν παρέχει υπηρεσία
διαδικτυακής τους διάδοσης και σύνδεσης με εξωτερικές μηχανές αναζήτησης
(Web Opac).
Για το λόγο αυτό, στην παρούσα φάση προβλέπεται: α) η ανάπτυξη εφαρμογής
διάθεσης των δεδομένων Ψηφιακού Αποθετηρίου, στην οποία θα μπορούν να
εισάγονται τα ψηφιακά τεκμήρια που θα παραχθούν κατά το Υ/Ε 1 της Πράξης,
και β) ο αυτοματισμός εισαγωγής των δεδομένων του παλιού Βιβλιοθηκονομικού
συστήματος στο Ψηφιακό Αποθετήρίο και εύκολης ενημέρωσης του δικτυακού
τόπου μέσω του εξυπηρετητή διαδικτύου.
Η ανάπτυξη θα γίνει με χρήση ελεύθερου λογισμικού ή λογισμικού ανοιχτού
κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο «Οδηγός καλών πρακτικών για
την

ψηφιοποίηση

και

τη

μακροπρόθεσμη

διατήρηση

του

πολιτιστικού

περιεχομένου» του ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, λόγω χρήσης από το ΕΚΒΥ του
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λογισμικού Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ του ΕΚΤ, προκρίνεται
και στο παρόν Έργο η χρήση της νέας διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac που
παρέχεται από το ΕΚΤ.
Το Ψηφιακό Αποθετήριο θα εξυπηρετεί τους σκοπούς καταχώρησης των
ανοιχτών ψηφιακών τεκμηρίων και των μεταδεδομένων τους. Θα παρέχει τις εξής
δυνατότητες:

σύγχρονη

διεπαφή

Web

Opac,

προσαρμοζόμενη

αναζήτηση,

καταλογογράφηση υποστηριζόμενη από το πρότυπο Z39.50 και απλό σύστημα
προσκτήσεων για μικρές βιβλιοθήκες.
Θα υποστηρίζει μηχανισμό persistent identifier handle service για τη σταθερή
διευθυνσιοδότηση του κάθε ψηφιακού πόρου, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση
σε αυτόν ανεξάρτητα χρονικού διαστήματος και συστήματος λογισμικού που τον
παρέχει.
Για την υλοποίηση του Αποθετηρίου θα προτιμηθεί πλατφόρμα ανοικτού
λογισμικού (π.χ. η πλατφόρμα DSpace, που αναπτύχθηκε από το ΜΙΤ που
προτείνεται από το ΕΚΤ), ώστε να εξασφαλίζεται η αναζήτηση, ανάκτηση και
μακροχρόνια διατήρηση των τεκμηρίων, καθώς και η διαλειτουργικότητα με
διεθνή αποθετήρια και μηχανές αναζήτησης.
Το αποθετήριο θα υλοποιηθεί με ανοικτά πρότυπα κωδικοποίησης και διάδοσης
της πληροφορίας (Dublin Core και Open Archives Initiative Protocol for Metadata
Harvesting - OAI-PMH), ώστε να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα και ευρύτερη
αξιοποίηση του ψηφιακού αποθέματος. Το πρωτόκολλο OAI-PMH επιτρέπει τη
συγκέντρωση των μεταδεδομένων των ψηφιακών πόρων και διευκολύνει την
αποτελεσματική διάχυση του ψηφιακού περιεχομένου και την απομακρυσμένη
ανάκτηση πληροφοριών για τα τεκμήρια. Χρησιμοποιεί γλώσσα XML και είναι
συμβατό με όλες τις εφαρμογές και τα προγράμματα αποθετηρίων. Θέτει ως
ελάχιστη απαίτηση την εφαρμογή του προτύπου Dublin Core για την περιγραφή
των ψηφιακών αντικειμένων.
Το Dublin Core είναι ένα απλό πρότυπο κανόνων που χρησιμοποιεί 15 στοιχεία
για την περιγραφή των ψηφιακών πόρων με σκοπό τον εύκολο εντοπισμό και
ανάκτησή τους. Η υλοποίησή του προτύπου βασίζεται στις μεταγλώσσες XML και
RDF. Το Dublin Core χρησιμοποιείται κατά κόρον από όλα σχεδόν τα λογισμικά
ψηφιακών βιβλιοθηκών για την περιγραφή των τεκμηρίων τους.
Για τη διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων, θα εξασφαλίζεται η διάθεσή τους
(μέσω υπηρεσιών διαδικτύου) για harvesting, σε επίπεδο κατάλληλο για
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ανάπτυξη εφαρμογών από τρίτους. Θα παρέχονται βασικές υπηρεσίες πλοήγησης
και οπτικοποίησης του περιεχομένου και θα εξασφαλίζεται ένα βασικό επίπεδο
συμβατότητας με το σημασιολογικό ιστό.
Τα βήματα καταχώρισης υλικού στο αποθετήριο θα είναι τα εξής:


Ο δημιουργός του ψηφιακού αντικείμενου θα εισάγει μέσω μιας εύχρηστης
οθόνης διεπαφής (interface) τα μεταδεδομένα του και θα επισυνάπτει το
αντίστοιχο αρχείο.



Ο δημιουργός θα παραχωρεί στο αποθετήριο τα απαραίτητα δικαιώματα
χρήσης και διάθεσης του αρχείου.



Θα ελέγχονται τα πνευματικά δικαιώματα διάθεσης από το αποθετήριο του
προς υποβολή υλικού από τον διαχειριστή του αποθετηρίου.



Θα γίνεται έλεγχος και τελική διόρθωση των μεταδεδομένων του
αντικειμένου από τον διαχειριστή του αποθετηρίου.



Θα ελέγχεται η μορφή του υποβληθέντος αντικειμένου σε σχέση με
θέματα συμβατότητας από τον διαχειριστή του αποθετηρίου.

Για καθένα από τα παραπάνω στάδια ελέγχου το ψηφιακό αντικείμενο μπορεί να
επιστραφεί στον δημιουργό με παρατηρήσεις για διόρθωση και εκ νέου υποβολή,
ή να γίνει αποδεκτό και να καταχωρηθεί στο αποθετήριο. Τότε, θα παίρνει
μοναδικό κωδικό και θα αποκτά τη δική του URL διεύθυνση ώστε να είναι
διαρκώς προσβάσιμο.
Η πολιτική διατήρησης που θα ακολουθηθεί θα είναι η μετοίκιση (migration) η
οποία θα επιτρέπει τη μεταφορά των ψηφιακών τεκμηρίων από ένα δεδομένο
περιβάλλον λογισμικού σε ένα άλλο ή από μια γενιά υπολογιστών σε μια αμέσως
επόμενη, διατηρώντας ακέραιο το ψηφιακό αρχείο.
Σε περίπτωση ανάπτυξης κώδικα λογισμικού, αυτός θα γίνει διαθέσιμος σε κάποιο
από τα αποθετήρια ανοιχτού κώδικα, όπως π.χ. το source forge.

Παραδοτέα (για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντομη περιγραφή και
μήνας παράδοσης):


Π1: Εφαρμογή Ψηφιακού Αποθετηρίου.



Π2: Εφαρμογή αυτοματισμού μεταφοράς των δεδομένων του
Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος.
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Φάση 3
Μήνας Έναρξης

Μ3

Μήνας Λήξης

Μ6

Τίτλος Φάσης

Εννοιολογικό μοντέλο γεωχωρικών
δεδομένων και δημιουργία υπηρεσίας
καταλόγου γεωχωρικών δεδομένων

Στόχοι Φάσης:


Στόχος 1: Η ανάπτυξη του Εννοιολογικού μοντέλου γεωχωρικών
δεδομένων και η δημιουργία υπηρεσίας καταλόγου γεωχωρικών δεδομένων.

Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες):
Κάθε γεωχωρικό δεδομένο θα πρέπει να περιγράφεται σε προδιαγραφές που
καθορίζουν τη σημασιολογία του και τους όποιους περιορισμούς του (π.χ. σε ποιο
σύστημα συντεταγμένων αναφέρεται) με τη χρήση μιας τυποποιημένης γλώσσας
Εννοιολογικού Μοντέλου (Unified Modelling Language - UML). Ο σχεδιασμός του
Εννοιολογικού Μοντέλου σε γλώσσα UML θα ακολουθεί τη σειρά διεθνών
προτύπων ISO 19100. Το Εννοιολογικό Μοντέλο των χωρικών δεδομένων θα
περιγράφει την ταξινόμηση των χωρικών αντικειμένων και θα διευκρινίζει τις
ιδιότητές τους (σημασιολογικές έννοιες, γεωμετρία δεδομένων, τοπολογία,
σχέσεις μεταξύ δεδομένων, κ.ά).
Το Εννοιολογικό Μοντέλο δεδομένων που θα υιοθετηθεί θα βασιστεί στο
Εννοιολογικό Μοντέλο που ορίζει η κοινοτική οδηγία INSPIRE στους κανονισμούς
υλοποίησης

των

προδιαγραφών

δεδομένων

για

τη

θεματική

ενότητα

Προστατευόμενες Περιοχές (INSPIRE Data Specifications on Protected Sites
Guidelines v3.0). Με βάση το Εννοιολογικό Μοντέλο θα γίνει η μετάφραση των
υπαρχόντων δομών γεωχωρικών δεδομένων σε κωδικοποίηση Σχήματος GML
(Geography Mark-up Language Application Schema) κατά ISO 19136, ώστε να
επιτρέπεται η δικτυακή υπηρεσία της μεταφόρτωσης.
Η

Φάση

αυτή

περιλαμβάνει

επίσης

την

ανάπτυξη

υπηρεσίας

καταλόγου

γεωχωρικών δεδομένων και των μεταδεδομένων τους. Ο κατάλογος των χωρικών
δεδομένων θα αποτελεί το σύστημα αναζήτησης και πρόσβασης στα γεωχωρικά
δεδομένα και θα χρησιμοποιεί τα μεταδεδομένα τους ως το αντικείμενο
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επερωτήσεων. Ο κατάλογος θα έχει τη μορφή βάσης δεδομένων με πληροφορίες
επί των γεωχωρικών δεδομένων.

Παραδοτέα (για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντομη περιγραφή και
μήνας παράδοσης):


Π1: Εννοιολογικό Μοντέλο και κατάλογος γεωχωρικών δεδομένων.
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Φάση 4
Μήνας Έναρξης

Μ6

Μήνας Λήξης

Μ15

Τίτλος Φάσης

Ανάπτυξη δικτυακού τόπου, ανάπτυξη
δικτυακών υπηρεσιών και εγκατάσταση
τεχνολογικού εξοπλισμού

Στόχοι Φάσης:


Στόχος 1: Η ανάπτυξη του δικτυακού τόπου, των υπηρεσιών διαδικτύου και
πολυκαναλικής πύλης (web mobile portal).



Στόχος 2: Η εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού.



Στόχος 3: Η δοκιμαστική λειτουργία του δικτυακού τόπου.

Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες):
Αφορά α) στην ανάπτυξη του κατάλληλου τρόπου διεπαφής (interface) ώστε ο
τελικός χρήστης να μπορεί να υποβάλει αιτήματα για λήψη πληροφοριών που θα
αφορούν επιλεγμένη περιοχή και τύπο στοιχείων ή να αναζητήσει και να έχει
πρόσβαση στο σύνολο του ψηφιακού περιεχομένου του δικτυακού τόπου, δηλαδή
στο ψηφιακό αποθετήριο, στα γεωχωρικά δεδομένα για τη βιοποικιλότητα και
άλλο πληροφοριακό υλικό, β) στην ανάπτυξη των δικτυακών υπηρεσιών
υποβολής αιτήματος, αναζήτησης, απεικόνισης και μεταφόρτωσης, γ) στην
εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού και δ) στη γραφιστική επιμέλεια του
δικτυακού τόπου.
Ο δικτυακός τόπος θα αναπτυχθεί με δυναμικό τρόπο ώστε κάθε υποσύστημά του
να ενημερώνεται εύκολα από τους διαχειριστές του συστήματος, χωρίς την
εξωτερική παρέμβαση εξειδικευμένου προγραμματιστή. Για το σκοπό αυτό θα
δημιουργηθούν διακριτοί ρόλοι όπου θα συμπεριλαμβάνονται ο διαχειριστής του
συστήματος

(system

administrator),

ο

διαχειριστής

των

δεδομένων

του

ψηφιακού υλικού της Βιβλιοθήκης (data administrator) και ο διαχειριστής της
γεωγραφικής βάσης δεδομένων (spatial database administrator).
Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύνολο του δικτυακού τόπου σε λειτουργικό
και τεχνολογικό επίπεδο θα περιλαμβάνουν:
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Συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή χρήση
προτύπων που θα διασφαλίζουν: την ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ
των επιμέρους υποσυστημάτων, τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ τους και την
επεκτασιμότητά

τους

χωρίς

να

απαιτούνται

αλλαγές

στη

δομή

και

αρχιτεκτονική τους.


Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του ΠΣ, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές
επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές
διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού.



Αρχιτεκτονική Ν-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

και

υποσυστημάτων

που

θα

αποτελέσουν διακριτά τμήματα του συστήματος, σε ένα περιβάλλον, στο
οποίο: θα επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ομοιομορφία στις διεπαφές μεταξύ
των υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας τους, θα επιλεγούν κοινοί και
φιλικοί τρόποι παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές των χρηστών με τις
εφαρμογές, και θα διασφαλίζεται η επεκτασιμότητα του συστήματος.


Εγκατάσταση

λογισμικού

συστήματος

διαχείρισης

σχεσιακών

βάσεων

δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων,
για τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, και για
αύξηση της διαθεσιμότητας και ασφάλειας του συστήματος.
Θα διασφαλίζονται ακόμη τα εξής:


Χρήση σουίτας εργαλείων ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των
υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν.



Χρήση γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής του χρήστη με το σύστημα (GUI)
για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησης τους.



Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (on-line help)
και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. Μηνύματα
λαθών, τα οποία θα παρουσιάζουν οι εφαρμογές στους τελικούς χρήστες
(error messages), στην ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με
χρήση κατανοητής προς αυτούς ορολογίας.



Ικανοποίηση

των

εξής

απαιτήσεων:

πληρότητα

των

στοιχείων

που

αποθηκεύονται, ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων, σύνταξη τεχνικών
εγχειριδίων

των

εργαλείων

διαχείρισης

(system

manuals),

καθώς

και

λεπτομερείς οδηγίες υποστήριξης των χρηστών (on-line help), τεκμηρίωση
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του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής των βάσεων δεδομένων και
των εφαρμογών, ύπαρξη βοηθητικών προγραμμάτων για την εξαγωγή όλων
των στοιχείων των εφαρμογών από τη βάση δεδομένων και την εισαγωγή
εξωτερικών στοιχείων συγκεκριμένης δομής.
Κατά την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου, θα ληφθούν υπόψη το Ελληνικό
Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τα Πρότυπα
∆ιαλειτουργικότητας (e-gif) τα οποία έχουν καταρτιστεί από το Υπουργείο
Εσωτερικών

-

Γενική

∆ιακυβέρνησης.
ακολουθηθούν

Επίσης,
οι

Γραμματεία
για

σχετικές

την

∆ημόσιας

∆ιοίκησης

επίτευξη

προδιαγραφές

της
της

&

Ηλεκτρονικής

πολυκαναλικότητας,
Πρωτοβουλίας

για

θα
την

Προσβασιμότητα του Ιστού (WAI) και της Πρωτοβουλίας Mobile Web Initiative
του W3C. Ειδικότερα, θα ληφθούν υπόψη τα κείμενα Mobile Web Best Practices
και Mobile Web Application Best Practices και θα αιτηθεί απόδειξη συμμόρφωσης
με το W3C® mobileOK™ Basic conformance.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης των εφαρμογών και των δεδομένων από τους
αντίστοιχους διαχειριστές θα ελέγχεται η επισκεψιμότητα των χρηστών αλλά και η
καταχώρηση των κινήσεών τους όπως, π.χ. των διαδικασιών αναζήτησης και
μεταφόρτωσης δεδομένων, προκειμένου να μπορεί να δημιουργηθεί αντίστοιχη
στατιστική ανάλυση. Για τη βελτίωση της ταχύτητας παρουσίασης των σελίδων,
το Σύστημα Πρόσβασης (web proxy) στο διαδίκτυο θα έχει υπηρεσίες μεσολαβητή
που θα βασίζεται στη λειτουργία ενός προσωρινού αποθηκευτικού χώρου (cache)
όπου θα αποθηκεύονται τοπικά οι πρόσφατες ιστοσελίδες που έχουν ζητηθεί και
από τους χρήστες. Έτσι, η ανεύρεση και η εξυπηρέτηση τους από τον proxy
server

θα

είναι

ταχύτερη

από

την

εκ

νέου

αποστολή

τους

από

τον

απομακρυσμένο web server που θα τις δημοσιεύει.
Η πρόσβαση και πλήρης λειτουργικότητα των δικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης,
απεικόνισης και μεταφόρτωσης, θα παρέχεται στους χρήστες μέσω απλού
φυλλομετρητή

ιστού

(internet

browser)

χωρίς

την

ανάγκη

εγκατάστασης

οποιασδήποτε εφαρμογής (client application).
Οι υπηρεσίες υποβολής αιτημάτων θα επιτρέπουν την υποβολή και ικανοποίηση
αιτημάτων

για

προστατευόμενες

περιοχές:

α)

να

δηλώνεται

η

περιοχή

ενδιαφέροντος και να επιλέγεται ο τύπος των αιτούμενων στοιχείων για την
συγκεκριμένη περιοχή που ενδιαφέρει τον χρήση, μεταξύ των κατηγοριών:
Θεσμικό πλαίσιο, Μελέτες, Αποτελέσματα παρακολούθησης, Εποπτικό υλικό,
Εκπαιδευτικό υλικό, ∆ημοσιεύματα, ∆ιάφορα, β) να παρέχεται στον χρήστη
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κατάλογος των διατιθέμενων στοιχείων και γ) να μεταφορτώνει και να εκτυπώνει
ο χρήστης τα στοιχεία που επιλέγει.
Οι δικτυακές υπηρεσίες αναζήτησης θα επιτρέπουν α) τον συνδυασμό λογικών
κανόνων επί των πεδίων της βάσης δεδομένων του ψηφιακού υλικού μέσα από
φόρμα αναζήτησης και β) πληκτρολόγηση ελεύθερου κειμένου. Για παράδειγμα,
αναζήτηση πληροφορίας που αφορά τη λέξη «Κορώνεια», που να ανήκει στην
κατηγορία «Μελέτη» και που να εκπονήθηκε μετά το έτος 2000. Οι υπηρεσίες
αναζήτησης θα παρέχουν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες λειτουργίες:


Θα επιτρέπουν τον ορισμό σύνθετων κανόνων αναζήτησης μέσω πεδίων
εισαγωγής λέξεων - κλειδιών που θα καλύπτουν κατά περίπτωση και κατά
το δυνατόν όλα τα πεδία της βάσης δεδομένων. Θα υποστηρίζονται οι
λογικοί τελεστές (NOT, AND, OR, κλπ.) με χρήση των οποίων θα
συνδυάζονται

τα

πεδία

για

τον

σχηματισμό

το

είδος

του

πεδίου

του

τελικού

κανόνα

αναζήτησης.


Ανάλογα

με

αριθμητικό,
δυνατότητες.

ημερομηνίας)
Για

θα

(αλφαριθμητικών

προσφέρονται

και

παράδειγμα, στα αριθμητικά πεδία

χαρακτήρων,

οι

αντίστοιχες

και τα

πεδία

ημερομηνιών θα υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού ενός επιθυμητού
διαστήματος ως κανόνα αναζήτησης. Για τα πεδία κειμένου η αναζήτηση
θα είναι ανεξάρτητη από χρήση κεφαλαίων γραμμάτων και τονισμού.


Θα υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού του δείγματος των αποτελεσμάτων
βάση κριτηρίων σύμφωνα με τα πεδία της βάσης.



Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα παρουσιάζονται με την μορφή
πίνακα. Με την επιλογή (click ή double click) μιας γραμμής θα ανοίγει η
αντίστοιχη οθόνη εμφάνισης του συγκεκριμένου ψηφιακού υλικού.



Θα υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του αποτελέσματος της αναζήτησης
αλλά και εξαγωγής του σε μορφή excel, pdf, XML κτλ.



Ο χρήστης θα διευκολύνεται στην πληκτρολόγηση κειμένου όπου αυτό
είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, θα προτείνονται τυποποιημένες τιμές
πεδίων, θα υπάρχουν πίνακες αναζήτησης τιμών από κωδικοποιημένους
καταλόγους

των

δυνατών

επιλογών,

θα

υπάρχουν

τα

κατάλληλα

μηνύματα βοήθειας, προειδοποίησης κλπ.
Οι δικτυακές υπηρεσίες απεικόνισης των γεωχωρικών δεδομένων (web map
services)

θα

διαχέουν

ομαδοποιημένα

επίπεδα

πληροφορίας

κατάλληλα

συμβολισμένα, στα οποία θα έχει πρόσβαση ο χρήστης. Ο χρήστης θα έχει τη
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δυνατότητα να προσθέτει, αφαιρεί και απεικονίζει σε παράθυρο χάρτη (map
viewer) τα επίπεδα πληροφορίας που επιθυμεί. Το κάθε επίπεδο πληροφορίας θα
έχει ρυθμιστεί ώστε να απεικονίζεται σε εύρος κλιμάκων σύμφωνα με την
ανάλυσή του (κλίμακα των χαρτών από όπου προήλθε, βαθμός γενίκευσής του).
Ειδική μέριμνα θα ληφθεί στο συμβολισμό των επιπέδων (πάχος γραμμών,
μέγεθος συμβόλων, κλπ.) ανάλογα με την κλίμακα εμφάνισής τους που θα
επιλέγεται κάθε φορά από τον χρήστη. Η δικτυακή εφαρμογή θα επιτρέπει στον
χρήστη να επιλέγει κάποια γραφικά χαρακτηριστικά των επιπέδων πληροφορίας
και να έχει προσπέλαση στα αντίστοιχα περιγραφικά χαρακτηριστικά τους.
Επιπλέον θα δίνεται η δυνατότητα διαδραστικής επέμβασης του χρήστη στο
περιβάλλον διεπαφής, μέσω της πληκτρολόγησης μεμονωμένου ζεύγους τιμών
γεωγραφικών συντεταγμένων (στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ87 ή στο
παγκόσμιο σύστημα αναφοράς WGS84) ενός σημείου ενδιαφέροντος σε ειδική
φόρμα και της απεικόνισης του σημείου αυτού στο παράθυρο χάρτη. Με τον
τρόπο αυτό ο χρήστης θα μπορεί να έχει αντίληψη της θέσης ενδιαφέροντος σε
σχέση με τα όρια των περιοχών προστασίας. Η πλοήγηση στο παράθυρο χάρτη θα
δίνει τις εξής δυνατότητες:


Εμφάνιση της γεωγραφικής πληροφορίας στην οθόνη, στο σύνολο της
χωρικής της έκτασης.



Εστίαση της γεωγραφικής πληροφορίας στις διαστάσεις που καταλαμβάνει
το κάθε επίπεδο πληροφορίας.



Μεγέθυνση – σμίκρυνση της γραφικής πληροφορίας στην οθόνη, με
κέντρο που υποδεικνύει ο χρήστης.



Μεγέθυνση-σμίκρυνση, βάσει παραθύρου που ορίζει ο χρήστης.



Ολίσθηση της οθόνης, χωρίς μεταβολή της κλίμακας.



Μέτρηση αποστάσεων επί της οθόνης.



Επιλογή

γραφικών

χαρακτηριστικών

ενός

θεματικού

επιπέδου,

που

περιλαμβάνονται σε περιοχή παραλληλογράμμου.


Εκτύπωση μιας επιθυμητής περιοχής της γραφικής πληροφορίας.



Πληκτρολόγηση σε ειδική φόρμα του ζεύγους τιμών γεωγραφικών
συντεταγμένων ενός σημείου ενδιαφέροντος και απεικόνιση του σημείου
στον χάρτη.



Εμφάνιση επιπλέον πληροφοριών που υπάρχουν στην χωρική βάση
δεδομένων και συνδέονται άμεσα με τις γεωγραφικές πληροφορίες
χαρακτηριστικού που επιλέχθηκε από τον χρήστη (π.χ. έκταση μιας
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προστατευόμενης περιοχής, μήκος ενός κλάδου του οδικού δικτύου κ.ά.).
Για την απεικόνιση των γεωχωρικών δεδομένων σε παράθυρο χάρτη, θα
χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρα οι υπηρεσίες ανοιχτής θέασης άλλων φορέων
(π.χ. χαρτογραφικά υποβάθρων του Κτηματολογίου, Οpen Street Map, Bing
maps).
Τα ψηφιακά αρχεία του Αρχείου των Εκδόσεων του ΕΚΒΥ (πχ. μελέτες, άρθρα,
βιβλία, αφίσες, φυλλάδια, χάρτες οικοτουριστικού ενδιαφέροντος), τα τεύχη του
περιοδικού ΑΜΦΙΒΙΟΝ), και τα γεωχωρικά δεδομένα των προστατευόμενων
περιοχών θα είναι προσβάσιμα και διαθέσιμα για μεταφόρτωση (download), μέσω
των δικτυακών υπηρεσιών μεταφόρτωσης.
Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης Φάσης θα πραγματοποιηθεί ακόμη η
εγκατάσταση

του

τεχνολογικού

εξοπλισμού

στο

κτίριο

του

ΕΚΒΥ,

η

παραμετροποίηση των στοιχείων του τοπικού δικτύου του ΕΚΒΥ και η απόδοση
κωδικών πρόσβασης και δικαιωμάτων πρόσβασης προς τους διαχειριστές του
συστήματος και των βάσεων δεδομένων. Ο δικτυακός τόπος θα εγκατασταθεί σε
συνθήκες δοκιμαστικής λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Τέλος, η φάση περιλαμβάνει τον γραφιστικό σχεδιασμό του δικτυακού τόπου και
την

ταυτόχρονη

αναμόρφωση

της

ιστοσελίδας

του ΕΚΒΥ

με

σκοπό

την

ομοιόμορφη εικαστική τους παρουσίαση, την αποφυγή διπλασιασμού ταυτόσημης
πληροφορίας και την ευελιξία πρόσβασης από και προς τον δικτυακό τόπο των
προστατευόμενων

περιοχών.

Κατά

τον

σχεδιασμό

θα

υιοθετηθούν

οι

προδιαγραφές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς
αναγνωρισμένους κανόνες (οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα
Web Content Accessibility Guidelines WAI/WCAG).
Ο

δικτυακός

επιτυγχάνεται

τόπος
με

θα

έχει

χρήση

καλαίσθητη

προεπιλεγμένων

εικαστική

παρουσίαση

προτύπων

που

αναπαράστασης

θα
της

πληροφορίας (cascading style sheets - CSS), θα είναι λειτουργικός και φιλικός
στον

χρήστη.

Θα

περιλαμβάνει

on

line

εργαλεία

αξιολόγησης

ώστε

να

προσδιορίζεται κατά πόσο οι λειτουργίες και υπηρεσίες που προσφέρονται
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των χρηστών, υπηρεσία αναζήτησης εντός του
δικτυακού

τόπου,

φόρμα

ηλεκτρονικής

επικοινωνίας,

πληροφορία

για

προσανατολισμό του χρήστη και χάρτη πλοήγησης, υπηρεσία διάθεσης των
πρόσφατων επικεφαλίδων ειδήσεων με τη μορφή του προτύπου RSS (Really
Simple Syndication), ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα που θα υποδεικνύει στον
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χρήστη τις τελευταίες ενημερώσεις, και εργαλεία διασύνδεσης και διάδοσης
περιεχομένου σε γνωστά κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, Twitter, Linked in,
Google+). Τέλος, θα ενσωματώνει τις Οδηγίες υποστήριξης χρηστών (online
help) και επιμέρους οδηγίες προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη.
Επιπλέον, και δεδομένου ότι: η χρήση συσκευών έξυπνων κινητής επικοινωνίας
με

δυνατότητα

σύνδεσης

στο

διαδίκτυο,

παρουσιάζει

σημαντικά

ποσοστά

διείσδυσης στον ελληνικό πληθυσμό, αλλά παρά τη διαθεσιμότητα σύνδεσης 3G,
η αξιοποίηση και ιδιαιτέρως η χρήση καινοτόμων εφαρμογών παραμένει χαμηλή,
μέρος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου θα μετατραπεί και θα αναπτυχθεί
και σε μορφή πολυκαναλικής πύλης (web mobile portal), που θα παρέχει τις εξής
δυνατότητες:
- λειτουργία επί συσκευών κινητών επικοινωνιών και tablet-pc,
- ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας που υποχρεωτικά αναγνωρίζει τον τύπο/
λειτουργικό σύστημα της συσκευής κινητής επικοινωνίας και προσαρμόζεται
στα χαρακτηριστικά της. Λειτουργία σε τουλάχιστον μία πλατφόρμα/ ομάδα
κινητών συσκευών (ενδεικτικά μεταξύ των Nokia Symbian, Google Android,
Apple iOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone, Linux, Palm/HP's
WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo & MeeGo),
- διάδραση με τον χρήστη των συσκευών και όχι μονόδρομη προώθηση
πληροφοριών, ή στατική παρουσίαση περιεχομένου.

Παραδοτέα (για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντομη περιγραφή και
μήνας παράδοσης):


Π1: Εγκατεστημένος και λειτουργικός δικτυακός τόπος σε δοκιμαστική
λειτουργία



Π2: Web mobile portal
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Φάση 5
Μήνας Έναρξης

Μ15

Μήνας Λήξης

Τίτλος Φάσης

Συγγραφή εγχειριδίων, έλεγχος

Μ16

λειτουργικότητας δοκιμαστικής
λειτουργίας, διορθωτικές ενέργειες,
ολοκλήρωση συστήματος
Στόχοι Φάσης:


Στόχος 1: Η συγγραφή τεχνικού εγχειριδίου χρήσης για τους διαχειριστές,
γενικών οδηγιών υποστήριξης των χρηστών στη λειτουργία του δικτυακού
τόπου και των υπηρεσιών διαδικτύου.



Στόχος 2: Ο έλεγχος και η βελτίωση της λειτουργικότητας του δικτυακού
τόπου.



Στόχος 3: Η πλήρης λειτουργία του δικτυακού τόπου.

Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες):
Η Φάση περιλαμβάνει τη σύνταξη τεχνικού εγχειριδίου χρήσης για τους
διαχειριστές, τη συγγραφή των γενικών οδηγιών υποστήριξης των χρηστών (με
τη μορφή on-line βοήθειας και με εφαρμογή τεχνικής hypertext), την επίδειξη
των βασικών λειτουργιών του δικτυακού τόπου στους διαχειριστές, και την
καταγραφή των παρατηρήσεών τους για τον έλεγχο της λειτουργικότητας. Θα
ελεγχθούν: ο σχεδιασμός στην πράξη, η εγκατάσταση του υλικού και η
συνεργασία του με το λογισμικό, η ανταπόκριση του συστήματος, οι διασυνδέσεις
και οι ανταλλαγές δεδομένων, και οποιαδήποτε παράμετρος επηρεάζει τη
λειτουργία του συστήματος. Επιπρόσθετα, μέσω online εργαλείων αξιολόγησης θα
γίνει και συστηματική καταγραφή των παρατηρήσεων των τελικών χρηστών. Με
βάση τόσο τις παρατηρήσεις των διαχειριστών όσο και των τελικών χρηστών, θα
πραγματοποιηθούν βελτιώσεις, θα αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα και θα
γίνει η ολοκλήρωση του δικτυακού τόπου.

Παραδοτέα (για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντομη περιγραφή και
μήνας παράδοσης):
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Π1: Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης για τους διαχειριστές και Οδηγίες υποστήριξης
χρηστών.



Π2: Αποτελέσματα ελέγχου λειτουργικότητας δοκιμαστικής λειτουργίας και
λίστα διορθωτικών ενεργειών.



Π3: Πλήρως εγκατεστημένος και λειτουργικός δικτυακός τόπος.
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Φάση 6
Μήνας Έναρξης

Μ1

Μήνας Λήξης

Τίτλος Φάσης

Προμήθεια εξοπλισμού για την

Μ2

υποστήριξη λειτουργίας του συστήματος
Στόχοι Φάσης:


Στόχος 1: Η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού για την
υποστήριξη λειτουργίας του συστήματος.

Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες):
Η Φάση θα περιλαμβάνει:


την προμήθεια 2 τερματικών σταθμών εργασίας για να υποστηρίξουν την
ενημέρωση της βάσης δεδομένων της Βιβλιοθήκης του EKBY και της
γεωγραφικής βάσης δεδομένων



την προμήθεια ενός Virtualisation server που θα υποστηρίζει τις ανάγκες
αποθήκευσης και εξυπηρέτησης της βάσης δεδομένων του ψηφιακού υλικού
της βιβλιοθήκης (Virtual Database server), της γεωγραφικής βάσης (GIS
Server), της δημοσίευσής τους στο ∆ιαδικτύο (Virtual Web Server) και μιας
θέσης εργασίας επιτραπέζιου υπολογιστή (virtual workstation)



την προμήθεια εξοπλισμού που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες ασφάλειας του
συστήματος:
-

1 συσκευή αδιαλείπτου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (2000VA) UPS
για τον virtualisation server

-

2 συσκευές αδιαλείπτου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (1400VA) UPS
για τους 2 σταθμούς εργασίας

-

1 συσκευή αδιαλείπτου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (1400VA) UPS
για τον δικτυακό εξοπλισμό



1 συσκευή εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας

την προμήθεια ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και βοηθητικού εξοπλισμού
(μνήμη, φακός, επέκταση για κεραία GPS, τρίποδας) για τις ανάγκες
συντήρησης και εμπλουτισμού του φωτογραφικού αρχείου



την προμήθεια και ετήσια ανανέωση του ονόματος χώρου (domain name) του
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δικτυακού τόπου


την προμήθεια υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο (μίσθωση ευρυζωνικής
γραμμής).

Παραδοτέα (για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντομη περιγραφή και
μήνας παράδοσης):


Π1: Πλήρως εγκατεστημένος εξοπλισμός
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Φάση 7
Μήνας Έναρξης

Μ1

Μήνας Λήξης

Τίτλος Φάσης

Προμήθεια λογισμικού για την

Μ2

υποστήριξη λειτουργίας του συστήματος
Στόχοι Φάσης:


Στόχος 1: Η προμήθεια και εγκατάσταση του λογισμικού για την
υποστήριξη λειτουργίας του συστήματος.

Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες):
Περιλαμβάνει την προμήθεια:


3 αδειών λειτουργικού για τους 2 σταθμούς εργασίας (διαχειριστή βάσης
δεδομένων της Βιβλιοθήκης και διαχειριστή γεωχωρικών δεδομένων) και για
τον εικονικό σταθμό εργασίας που θα φιλοξενείται στον virtualisation server



2 αδειών λογισμικού εφαρμογών γραφείου για τους 2 σταθμούς εργασίας
(διαχειριστή βάσης δεδομένων της Βιβλιοθήκης και διαχειριστή γεωχωρικών
δεδομένων)



2 άδειες λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφικού υλικού



1 άδειας λογισμικού δημοσίευσης εντύπων (σε μορφή pdf)



λειτουργικού για τον virtualization server



βοηθητικών λογισμικών: 1 άδεια λογισμικού για συμπίεση και 1 άδεια
λογισμικού για λήψη εφεδρικών αντιγράφων



Λογισμικό προστασίας από ιούς για τον virtualisation server και ετήσια
ανανεώσή του καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης.



Λογισμικού προστασίας από ιούς για τους 2 σταθμούς εργασίας και ετήσιες
ανανεώσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης

Παραδοτέα (για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντομη περιγραφή και
μήνας παράδοσης):


Π1: Πλήρως εγκατεστημένο λογισμικό
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Φάση 8
Μήνας Έναρξης

Μ1

Μήνας Λήξης

Μ16

Τίτλος Φάσης

Αξιολόγηση, ως προς το περιεχόμενο,
οργάνωση, ταξινόμηση, σύνθεση και
ψηφιοποίηση περιβαλλοντικής
πληροφορίας από 200 έργα του Φορέα

Στόχοι Φάσης:


Στόχος 1: Η αξιολόγηση, ως προς το περιεχόμενο, οργάνωση, ταξινόμηση,
σύνθεση και ψηφιοποίηση περιβαλλοντικής πληροφορίας από 200 έργα του
Φορέα

Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες):
Περιλαμβάνει τις εργασίες αξιολόγησης, ως προς το περιεχόμενο, οργάνωσης,
επιλογής, ταξινόμησης, σύνθεσης και μετατροπής σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή
για

σύνδεση

με

τη

γεωγραφική

πληροφορία,

υλικού

περιβαλλοντικής

πληροφορίας από 200 έργα του Φορέα.
Το υλικό αυτό αφορά σε πληροφοριακό υλικό που έχει παράξει το ΕΚΒΥ στο
πλαίσιο

υλοποίησης

άνω

των

200

έργων

απογραφής,

παρακολούθησης,

διατήρησης και διαχείρισης φυσικών περιοχών. Ενδεικτικά, αφορά σε: α) βάσεις
δεδομένων με απογραφές οικοσυστημάτων, β) βάσεις δεδομένων με πρωτογενή
δεδομένα για τη βλάστηση, χλωρίδα, πανίδα, ποιότητα και ποσότητα υδάτων,
πληροφορίες για υποδομές ερμηνείας περιβάλλοντος και υποδοχής επισκεπτών,
γ) εικόνες θεματικών χαρτών.
Το υλικό αυτό δεν αποτελεί υλικό προς καταχώρηση στη Βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ
(π.χ. μελέτες) αλλά περιέχει ποιοτική και ποσοτική περιγραφική πληροφορία που
χρειάζεται να αξιολογηθεί, να μετατραπεί σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή, και να
συνδεθεί με τα γεωχωρικά δεδομένα ώστε η περιεχόμενη πληροφορία να διαδοθεί
μέσω του διαδικτύου.
Η εργασία θα γίνει στην έδρα του Φορέα από 2 επιστήμονες με ειδίκευση στο
αντικέμενο της Φύσης και Βιοποικιλότητας (βλ. ενότητα Β2.6 "Ελάχιστες
Προϋποθέσεις Συμμετοχής - Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα"), οι οποίοι θα
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εργαστούν υπό την καθοδήγηση προσωπικού του ΕΚΒΥ και με βάση τις οδηγίες
του. Προβλέπεται ελάχιστη συνολική απασχόληση 26 ανθρωπομηνών.

Παραδοτέα (για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντομη περιγραφή και
μήνας παράδοσης):


Π1: Αξιολόγηση, ως προς το περιεχόμενο, οργάνωση, ταξινόμηση, σύνθεση
και ψηφιοποίηση περιβαλλοντικής πληροφορίας από 200 έργα του Φορέα

Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων

Α/Α

Τίτλος Παραδοτέου

Τύπος
Παραδοτέου

Μήνας
Παράδοσης 1

Υπηρεσία

Μ4

Υπηρεσία

Μ6

Υπηρεσία

Μ6

Μελέτη

Μ6

Ψηφιοποίηση αρχείων και
Π1

επεξεργασία τους με OCR
(συμπεριλαμβάνεται η διόρθωση)

Π2

Εφαρμογή Ψηφιακού
Αποθετηρίου
Εφαρμογή αυτοματισμού

Π3

μεταφοράς των δεδομένων του
Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος

Π4

Εννοιολογικό Μοντέλο και
κατάλογος χωρικών δεδομένων
Εγκατεστημένος και λειτουργικός

Π5

δικτυακός τόπος σε δοκιμαστική
λειτουργία

Π6

Web mobile portal

Ενδιάμεση
υπηρεσία

Μ15

Υπηρεσία

Μ15

Υπηρεσία

Μ16

Αναφορά

Μ16

Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης για
Π7

τους διαχειριστές και Οδηγίες
υποστήριξης χρηστών
Αποτελέσματα ελέγχου

Π8

λειτουργικότητας δοκιμαστικής
λειτουργίας και λίστα

1

Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας
έναρξης) του Έργου
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διορθωτικών ενεργειών
Π9
Π10
Π11

Πλήρως εγκατεστημένος και

Υπηρεσία

λειτουργικός δικτυακός τόπος
Πλήρως εγκατεστημένος

Μ16

Λειτουργικό

εξοπλισμός

Μ2

υλικό

Πλήρως εγκατεστημένο λογισμικό

Λογισμικό

Μ2

Αξιολόγηση, ως προς το
περιεχόμενο, οργάνωση,
Π12

ταξινόμηση, σύνθεση και

Ενδιάμεση

ψηφιοποίηση περιβαλλοντικής

υπηρεσία

Μ16

πληροφορίας από 200 έργα του
Φορέα
Πίνακας 7: Πίνακας Ελάχιστων Παραδοτέων Έργου

Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου

Πίνακας 8: Πίνακας Οροσήμων Έργου
Α/Α

Ο1

Τίτλος Οροσήμου

Μήνας
Επίτευξης

Ψηφιοποίηση αρχείων και

Μ4

Μέθοδος
μέτρησης της
επίτευξης

Παραλαβή

επεξεργασία τους με OCR

σχετικών

(συμπεριλαμβάνεται

παραδοτέων

η

% επί του
συνολικού
κόστους/
αμοιβής 2
10

διόρθωση)
Ο2

Εφαρμογή

Ψηφιακού

Μ6

Αποθετηρίου

Παραλαβή

10

σχετικών
παραδοτέων

Ο3

Εννοιολογικό Μοντέλο και
κατάλογος

Μ6

Παραλαβή
σχετικών

χωρικών

παραδοτέων

δεδομένων
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Ο4

Εγκατεστημένος
λειτουργικός
τόπος

σε

Μ15

και

∆οκιμές

25

ελέγχου

δικτυακός

εφαρμογών

δοκιμαστική

λειτουργία
Ο5

Web mobile portal

Μ15

Παραλαβή

5

σχετικών
παραδοτέων
Ο6

Πλήρως

εγκατεστημένος

Μ2

εξοπλισμός

Παραλαβή

5

σχετικών
παραδοτέων

Ο7

Πλήρως

εγκατεστημένο

Μ2

λογισμικό

Παραλαβή

5

σχετικών
παραδοτέων

Ο8

Ολοκλήρωση

Μ16

εργασίας

Παραλαβή

αξιολόγησης, ως προς το

σχετικών

περιεχόμενο, οργάνωσης,

παραδοτέων

ταξινόμησης,
και

30

σύνθεσης

ψηφιοποίησης

περιβαλλοντικής
πληροφορίας

από

200

έργα του Φορέα.

Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών
Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Έχει γίνει σχετική αναφορά στο Εδάφιο Α3.13 (Φάση 5).

Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης
∆εν απαιτούνται.

Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και ∆οκιμαστικής Παραγωγικής
Λειτουργίας
Έχει γίνει σχετική αναφορά στο Εδάφιο Α3.13 (Φάση 4 και 5).
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Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»
Προβλέπεται ελάχιστη περίοδος λειτουργίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Μέρος Β’ Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέρος Γ’ Πίνακες Συμμόρφωσης της
παρούσας.
Ειδικότερα, με την οριστική παραλαβή του Έργου, θα αρχίσει η περίοδος εγγύησης
καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης). Ο εξοπλισμός και οι εφαρμογές
του συστήματος που προσφέρεται πρέπει να καλύπτεται απαραίτητα κατ’ ελάχιστον
από

εγγύησης

καλής

λειτουργίας

(παροχή

δωρεάν

συντήρησης)

κατά

τα

προβλεπόμενα στην παρούσα. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται
από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και της παροχής
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και προληπτικής συντήρησης του εξοπλισµού
είναι:
(α) Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήµατα
λειτουργίας.
(β) Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, που οφείλεται σε σφάλµατα
Λογισµικού (όπου ισχύει).
(γ)

Αποστολή

στον

τόπο

εγκατάστασης

και

λειτουργίας

του

εξοπλισµού

εξειδικευµένου προσωπικού από την ειδοποίησή του για βλάβη / δυσλειτουργία /
αστοχία του συστήµατος / συσκευής / είδους. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση
της βλάβης απαιτεί την επισκευή / αντικατάσταση οποιουδήποτε συστήµατος /
συσκευής / είδους, τότε η αντικατάσταση του ελαττωµατικού συστήµατος /
συσκευής / είδους θα πραγµατοποιείται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ηµερών
από την ειδοποίηση. Τα έξοδα µετακίνησης και αποστολής του εξοπλισµού θα
βαρύνουν τον ανάδοχο.
(δ) Επίλυση προβληµάτων σε συνεργασία µε τεχνικούς τηλεφωνικώς ή µε Fax.
Είναι επίσης ιδιαίτερα επιθυµητή η επικοινωνία µέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου.
(ε) Για την εφαρµογή όλων των παραπάνω, ο Προµηθευτής υποχρεούται να
διατηρεί

σε

όλη

τη

διάρκεια

της

περιόδου

εγγύησης

επαρκές

απόθεµα

ανταλλακτικών, το οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά, η πληρότητα του οποίου
θα αξιολογηθεί.
(στ) Ο Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου
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εγγύησης όλες τις νέες εκδόσεις (updates, patches) του λογισµικού (όπου ισχύει).
Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή δέσµευση για την εκπλήρωση
των παραπάνω υποχρεώσεων, καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων της
Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.
Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που
παρατίθεται στο Μέρος Γ'.

Α4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης
Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του Τμήματος του Έργου μετά
την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας θα καθορίζεται στη σχετική σύμβαση που
δύναται να υπογραφεί μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής ή μεταξύ
του Αναδόχου και του Φορέα Λειτουργίας του Έργου τον οποίο θα υποδείξει στον
Ανάδοχο η Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα, μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας, θα παρέχονται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης βάσει ενός
συγκεκριμένου πλαισίου παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, το οποίο θα
περιλαμβάνεται στην Προσφορά του Αναδόχου. Καθώς στόχος των υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήματος, η
άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση
αποκατάσταση των βλαβών – προβλημάτων του συστήματος είναι μείζονος
σημασίας για την τήρηση των απαιτήσεων διαθεσιμότητας του συστήματος.
Επιπρόσθετα, η προληπτική διερεύνηση της κατάστασης του συστήματος και η
συνεχής ενημέρωση αποτελούν κρίσιμης σημασίας ενέργειες για την αποφυγή
παραβιάσεων ή αστοχιών του.
Αποσαφηνίζεται ότι:
-

Το κόστος της συντήρησης δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του
Έργου.

-

Οι απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης ισχύουν και κατά
την

περίοδο

της

εγγύησης

καλής

λειτουργίας

(παροχή

δωρεάν

συντήρησης).
-

Η περίοδος τεχνικής υποστήριξης ξεκινά με το πέρας της ζητούμενης
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μόνο εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή
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επιθυμεί να συνάψει σχετική σύμβαση με τον Ανάδοχο.
Η διάρκεια της συντήρησης που θα προβλέπεται από την Οικονομική Προσφορά
(χωρίς να προστίθεται στο Έργο) θα είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη, όμως η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ανανεώνει τη σύμβαση μερικά, σε ετήσια βάση.
Για την καλή εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών συντήρησης μετά την πάροδο
της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει,
με την έναρξη κάθε έτους συντήρησης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
συντήρησης. Η εγγύηση αυτή συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που δίνεται
στο Μέρος Γ' και η αξία της θα ανέρχεται για κάθε έτος σε ποσοστό 15% του
μεγαλυτέρου εκ των κάτωθι:


αντίστοιχο ετήσιο κόστος συντήρησης, ή



μέγιστο προβλεπόμενο κόστος ετήσιας συντήρησης για το πρώτο έτος.

Α4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει οργανωμένο σύστημα διασφάλισης
ποιότητας, όπως αναλύεται στο Μέρος Β της παρούσης Β2.6 «Ελάχιστες
προϋποθέσεις συμμετοχής».

Α5. Μεθοδολογία ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου
Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης
Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο οργάνωσης και διαχείρισης των
υπό ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών που προβλέπονται στο Έργο, λαμβάνοντας
υπόψη το κύρος και την αναγνωρισμένη διεθνώς παρουσία της Αναθέτουσας
Αρχής. Επίσης να εκπονήσει και παρουσιάσει ένα κατάλληλο για το Φορέα και το
παρόν Έργο σχήμα οργάνωσης των παραδοτέων, ενώ δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα
σε μία σωστή και έγκυρη ∆ιαχείριση Έργου, συνοδευόμενη από τρόπο ελέγχου της
ποιότητας των εργασιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει και να τεκμηριώσει
τόσο τις ενέργειες, όσο και την ακολουθούμενη μεθοδολογία και (ενδεχομένως)
τυχόν εξοπλισμό ή και λογισμικό που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση του
Έργου.
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Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) ∆ιοίκησης και υλοποίησης του
αντικειμένου του Έργου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην προσφορά του συγκεκριμένη πρόταση για
το σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου, ενσωματώνοντας τις
ειδικές απαιτήσεις της παρούσας και εξειδικεύοντας τις γενικές αρχές οργάνωσης και
διοίκησης έργου. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στο συντονισμό των επιμέρους
ομάδων του Έργου, ή των επιμέρους συμπραττόντων στο Ανάδοχο Σχήμα, καθώς και
στην καλή επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή.

Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της
Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην προσφορά του τις διαδικασίες ελέγχου
ποιότητας που θα εφαρμόσει σύμφωνα με το Σύστημα Ποιότητάς του, αναλύοντας,
μεταξύ άλλων, διεξοδικά την προτεινόμενη διαδικασία υποβολής στην Αναθέτουσα Αρχή,
ενσωμάτωσης των παρατηρήσεων της Αναθέτουσας Αρχής και επανυποβολής των
παραδοτέων.

Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη ∆ιαχείριση Κινδύνων
Υλοποίησης
Η προτεινόμενη μεθοδολογία διοίκησης και υλοποίησης (τεχνική προσφορά) του
υποψηφίου σχετικά με τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που αφορούν στο
σχεδιασμό, στη διοίκηση, την υλοποίηση και λειτουργία του αντικειμένου του
συγκεκριμένου Έργου, αναμένεται να διασφαλίζει ευελιξία και προσαρμοστικότητα
ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι κίνδυνοι του Έργου, ιδίως δε οι
αναφερόμενοι στο Εδάφιο Α.2.4.

Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - ∆ιαδικασία παραλαβής
λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου
Οι πληρωμές του Αναδόχου του Έργου να συνδέονται ευθέως με τα συγκεκριμένα
ορόσημα-παραδοτέα που αναφέρονται στο Εδάφιο Α.3.15 της παρούσας.
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Η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου της Αναθέτουσας Αρχής
είναι αρμόδια για τις διαδικασίες ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής όλων των
Παραδοτέων. Θα συνταχθούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Ιδιαίτερη
έμφαση κατά τους ελέγχους θα δοθεί στην διαλειτουργικότητα των συστημάτων
που θα αναπτυχθούν, π.χ. μεταξύ εφαρμογής ψηφιακού αποθετηρίου και
εφαρμογής διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων και καταλόγου μεταδεδομένων.
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