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ΔΗΑΓΩΓΖ

 Σν ειεθηξνληθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο αηηήζεωλ δηαδαλεηζκνύ 

δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Πινεγίο: Από ηελ 

πιεξνθνξία ζηε γλώζε: Δλίζρπζε ηεο δηάζεζεο ειεθηξνληθνύ 

πεξηερνκέλνπ θαη παξνρή πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζηε 

Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο» (ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ) .

 Αλάπηπμε ππεξεζίαο από ηνλ επηέκβξην ηνπ 2006. Δπίζεκε 

εθαξκνγή ζηελ ππεξεζία ηνπ δηαδαλεηζκνύ ζηηο 1/1/2008.

 Αύμεζε ηωλ αηηήζεωλ δηαδαλεηζκνύ ιόγω ηθαλνπνίεζεο 

ρξεζηώλ.

 To smILLe είλαη ην πξώην ειεύζεξν ινγηζκηθό ζηελ Διιάδα 

πνπ ππνζηεξίδεη ην ISO ILL ωο ζύζηεκα δηαδαλεηζκνύ.



ΔΝΑΡΗΑ ΥΡΖΖ

 Υξήζηεο ή βηβιηνζήθεο Δλδηάκεζν ζύζηεκα 

πξνώζεζεο αηηήζεωλ ζηελ Βηβιηνζήθε (π.ρ. ΔΚΣ) ή 

όρη  Αίηεζε Γηαδαλεηζκνύ από πεγέο Βηβιηνζήθεο.

(Η Βηβιηνζήθε ιεηηνπξγεί ωο πξνκεζεπηήο)

 Υξήζηεο  ή βηβιηνζήθεο  Αίηεζε Γηαδαλεηζκνύ γηα 

άιιεο πεγέο γηα ηηο νπνίεο ε Βηβιηνζήθε είλαη 

πειάηεο θαη κπνξεί λα ηηο πξνκεζεπηεί 

Πξνώζεζε ηωλ αηηήζεωλ ζε άιιεο πιαηθόξκεο.

(Η Βηβιηνζήθε ιεηηνπξγεί ωο πειάηεο)



ΤΣΖΜΑ SMILLE

 Αλάπηπμε εθαξκνγήο ζε πεξηβάιινλ 

ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ (Linux, CentOS).

 Σερλνινγίεο αλάπηπμεο: PHP, MySQL, Perl.

 Άδεηα ρξήζεο GPL v3.0, θάζε επηπιένλ 

γξακκή θώδηθα πνπ ζηεξίδεηαη ζην smILLe 

απνηειεί απηόκαηα ειεύζεξν ινγηζκηθό.

 Download 

http://www.sourceforge.net/projects/illuom



ΤΣΖΜΑ SMILLE

 Σν smILLe έρεη παξνπζηαζηεί online ζε 41 
Διιεληθά ηδξύκαηα.

 πλνιηθά 9 αθαδεκαϊθέο Βηβιηνζήθεο έρνπλ 
δεη ην smILLe ζε πηινηηθή κνξθή.

 Κάπνηεο από ηηο 9 Βηβιηνζήθεο είραλ ηελ 
δπλαηόηεηα λα δνθηκάζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
smILLe ζε δηθό ηνπο πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 
Ξερωξηζηό ζύζηεκα κόλν γηα ηελ Βηβιηνζήθε 
ηνπο. Δλώ άιιεο ην έρνπλ δνθηκάζεη ζηνλ 
server πνπ αλαπηύζζεηαη.



ΤΣΖΜΑ SMILLE

 Οη Βηβιηνζήθεο είλαη:
 Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν – Κεληξηθή Βηβιηνζήθε

 Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

 Πνιπηερλείν Κύπξνπ

 Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο

 ΣΔΙ Μεζνινγγίνπ

 ΣΔΙ Καβάιαο

 ΣΔΙ Λακίαο

 ΣΔΙ Πεηξαηά

 Η Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ ΔΜΠ 
ρξεζηκνπνηεί επίζεκα ην ζύζηεκα smILLe.



ΤΣΖΜΑ SMILLE

 Γηαζπλδέζεηο κε ζπζηήκαηα δηαδαλεηζκνύ ζε 

Διιάδα θαη εμωηεξηθό

 Τπνζηεξηδόκελεο δηαζπλδέζεηο

 πιινγηθόο Καηάινγνο (VDX) (Βηβιία)

 Ρόινη : Πειάηεο , Πξνκεζεπηήο

 ΔΚΣ (Άξζξα)

 Ρόινη: Πειάηεο, Πξνκεζεπηήο

 SUBITO (Βηβιία)

 Ρόινη: Πειάηεο



ΓΗΑΤΝΓΔΖ

 ηάδηα δηαζύλδεζεο

 αλαδήηεζε αηηήκαηνο ζε δηαζέηεο ηεθκεξίωλ,

 παξαγγειία ηεθκεξίνπ ζε ζύζηεκα δηαδαλεηζκνύ ηνπ 

δηαζέηε,

 ελεκέξωζε θαηάζηαζεο αηηήκαηνο από ην ζύζηεκα ηνπ 

δηαζέηε,

 πιεξνθόξεζε αηηνύκελνπ,

 νινθιήξωζε αηηήκαηνο κε απνζηνιή ή κε ηνπ ηεθκεξίνπ 

ζηνλ αηηνύκελν. Σν απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη ζεηηθό ή 

αξλεηηθό γηα ηνλ αηηνύκελν ρξήζηε ή Βηβιηνζήθε.



ΓΗΑΤΝΓΔΖ – ΑΝΑΕΖΣΖΖ

 Αλαδήηεζε ζε βηβιία θαη απνζεηήξηα

 SUBITO

 British Library

 πιινγηθόο Καηάινγνο

 Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο – Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν 

Πιεξνθόξεζεο

 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο -

Βηβιηνζήθε

 Openarchive.gr (Αθαδεκαϊθά Απνζεηήξηα θαη 

άιια)



ΓΗΑΤΝΓΔΖ - ΑΝΑΕΖΣΖΖ



ΓΗΑΤΝΓΔΖ - ΑΝΑΕΖΣΖΖ

 Αλαδήηεζε ζε άξζξα , ηίηινπο πεξηνδηθώλ

 ΔΚΣ

 Heal – link 



ΓΗΑΤΝΓΔΖ - ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

 Παξαγγειία ζε πιινγηθό Καηάινγν (VDX)



ΓΗΑΤΝΓΔΖ - ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

 Παξαγγειία ζε SUBITO

 Η παξαγγειία ζην SUBITO γίλεηαη απηόκαηα. Όια 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ αίηεζε ηα παίξλεη ην 

smILLe από ηελ βάζε ηνπ  θαη ν βηβιηνζεθνλόκνο 

βιέπεη κόλν ηνλ αξηζκό  παξαγγειίαο ηεο αίηεζεο 

πνπ δόζεθε από ην ζύζηεκα ηνπ SUBITO.

 Όια θαηαρωξνύληαη απηόκαηα ζηελ ζπλέρεηα, κε 

ηελ επηβεβαίωζε ηνπ βηβιηνζεθνλόκνπ.



ΓΗΑΤΝΓΔΖ - ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

 Παξαγγειία ζε ΔΚΣ



ΓΗΑΤΝΓΔΖ - ΔΝΖΜΔΡΩΖ

 πιινγηθόο Καηάινγνο (VDX) – Πειάηεο



ΓΗΑΤΝΓΔΖ - ΔΝΖΜΔΡΩΖ

 πιινγηθόο Καηάινγνο (VDX) – Πξνκεζεπηήο



ΓΗΑΤΝΓΔΖ - ΔΝΖΜΔΡΩΖ

 SUBITO – Πειάηεο



ΓΗΑΤΝΓΔΖ - ΔΝΖΜΔΡΩΖ

 ΔΚΣ – Πειάηεο



ΓΗΑΤΝΓΔΖ - ΔΝΖΜΔΡΩΖ

 EKT – Πξνκεζεπηήο



ΤΛΗΚΟ ΔΡΔΤΝΑ

 Μέζνδνη έξεπλαο

 Ηιεθηξνληθό εξωηεκαηνιόγην

 Έληππν εξωηεκαηνιόγην

 πλέληεπμε

 Δθαξκνγή κεζόδωλ ζε ρξήζηεο θαη 

πξνζωπηθό.

 θνπόο : ε εμαγωγή πνηνηηθώλ θαη 

πνζνηηθώλ απνηειεζκάηωλ



ΤΛΗΚΟ ΔΡΔΤΝΑ

 Καηεπζύλζεηο έξεπλαο
 Υπήστερ – 73 άτομα

Με βάση το επωτηματολόγιο

 Γπζθνιία πξνζαξκνγήο ζην λέν ζύζηεκα ηόζν ωο πξνο 
ηελ ππνβνιή ηωλ αηηεκάηωλ όζν θαη ωο πξνο ηελ 
παξαθνινύζεζε ηωλ αηηήζεωλ ηνπο

 Ιθαλνπνίεζε ελεκέξωζεο κέζω ηεο ππεξεζίαο «Ο 
Λνγαξηαζκόο κνπ» θαη κέζω ηωλ απηόκαηωλ email πνπ 
απνζηέιινληαη αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο.

 Σερληθή ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο

 Δμππεξέηεζε ρξεζηώλ από ην πξνζωπηθό ηεο 
Βηβιηνζήθεο

 Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηζπκνύλ νη ρξήζηεο γηα 
ηελ ππεξεζία ηνπ Γηαδαλεηζκνύ.



ΤΛΗΚΟ ΔΡΔΤΝΑ

Με βάση την σςνέντεςξη

 Μέζνο ρξόλνο ππνβνιήο θαη παξαθνινύζεζεο 

αηηήκαηνο

 Γπζθνιίεο εύξεζεο αηηήκαηνο θαη εηζαγωγή ζην 

πεξηβάιινλ «Ο Λνγαξηαζκόο κνπ»



ΤΛΗΚΟ ΔΡΔΤΝΑ

 Πποσωπικό – 9 άτομα

 Γπζθνιία πξνζαξκνγήο ζην λέν ζύζηεκα smILLe.

 Ιθαλνπνίεζε ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ππνβνιή, 

αλαδήηεζε, παξαγγειία , ελεκέξωζε, νινθιήξωζε) 

– δηαρείξηζε αηηήζεωλ.

 Δπρξεζηία εγρεηξηδίνπ ρξήζεο θαη εθπαίδεπζε ζην 

λέν ζύζηεκα.

 Αλαδήηεζε ηεθκεξίνπ ζε δηαζέηεο ηεθκεξίωλ.

 Ιθαλνπνίεζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηωλ ρξεζηώλ.

 Λνγηζηηθή ππνζηήξημε.



 Τπνζύζηεκα ηεο πιαηθόξκαο smILLe πνπ δελ έρεη 

γίλεη θαηαλνεηό ωο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.

 Αμηνπηζηία ζηαηηζηηθώλ κεγεζώλ πνπ ππνζηεξίδεη ε 

πιαηθόξκα

 Αμηνπηζηία ηνπ ππνζπζηήκαηνο «ηακείν 

δηαδαλεηζκνύ»

 Παξαγγειία ζε άιια ζπζηήκαηα δηαδαλεηζκνύ κε 

βάζε ηηο δηαζπλδέζεηο πνπ έρνπλ νινθιεξωζεί γηα 

ηελ πιαηθόξκα smILLe.

 Παξακεηξνπνίεζε - Ρπζκίζεηο

 Σερληθή ππνζηήξημε  - Αζθάιεηα

ΤΛΗΚΟ ΔΡΔΤΝΑ



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

 Η θιίκαθα βαζκνιόγεζεο ηωλ απαληήζεωλ 

είλαη από ην 1 έωο ην 5 θαη ε αληηζηνηρία είλαη 

από ην ρεηξόηεξν πξνο ην θαιύηεξν 

(Καζόινπ, Λίγν , Μέηξηα , Αξθεηά , Άξηζηα).



ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

 Υπήστερ
 Οη ρξήζηεο δπζθνιεύηεθαλ θαζόινπ έωο θαη ιίγν ζηελ 

ππνβνιή ηωλ ειεθηξνληθώλ αηηήζεωλ, όπωο θαη ζηελ 

παξαθνινύζεζε ηωλ αηηήζεωλ.

 Η ππεξεζία «Ο Λνγαξηαζκόο κνπ» ηθαλνπνίεζε αξθεηά 

ηνπο ρξήζηεο, όπωο θαη ε ελεκέξωζε κε ηα απηόκαηα e-

mail.

 Η ηθαλνπνίεζε από ηελ ηερληθή ππνζηήξημε είλαη αξθεηά 

θαιή.

 Η ηθαλνπνίεζε από ηελ εμππεξέηεζε ηωλ αηηεκάηωλ ηνπο 

είλαη αξθεηά θαιή.



ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

 Πξνζωπηθό
 Σν πξνζωπηθό δπζθνιεύηεθε ιίγν έωο κέηξηα ώζηε λα 

πξνζαξκνζηεί ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο.

 Δίλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ ρξήζε ηνπ smILLe.

 Η ηθαλνπνίεζε από ηελ επρξεζηία ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο είλαη 
αξθεηά θαιή.

 Η ηθαλνπνίεζε από ηελ εθπαίδεπζε είλαη αξθεηά θαιή έωο θαη 
άξηζηε

 Η ηθαλνπνίεζε από ηελ ηερληθή ππνζηήξημε είλαη αξθεηά θαιή.

 Ο βαζκόο ηθαλνπνίεζεο από ηελ αλαδήηεζε ηεθκεξίωλ ζηνπο 
πξνκεζεπηέο είλαη κέηξηα έωο θαη αξθεηά θαιή.

 Δίλαη επραξηζηεκέλνη αξθεηά από ηελ ππνζηήξημε ηεο ινγηζηηθήο 
δηαρείξηζεο θαη ηελ δηαρείξηζε ηωλ αηηήζεωλ. Ωο πξνο ηελ 
εμππεξέηεζε ηωλ ρξεζηώλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη ωο πξνο ηελ 
απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο.



ΠΟΟΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

 Υξήζηεο

 Ο κέζνο ρξόλνο ππνβνιήο ειεθηξνληθνύ 

αηηήκαηνο είλαη 3 - 7 ιεπηά, εμαξηάηαη από ην 

βαζκό εκπεηξίαο ηνπο ρξήζηε ζε ειεθηξνληθνύο 

ππνινγηζηέο

 Οη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο είλαη 54,78% θαη νη 

άλδξεο 45,22%

 Η κέζε ειηθηαθή θιάζε ηνπ δείγκαηνο 33-40 , κε 

ην 39% λα είλαη 18-25, παξνπζηάδνληαο ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό.



ΠΟΟΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

 Πξνζωπηθό
 77% ηνπ δείγκαηνο είλαη γπλαίθεο

 Μέζε ειηθηαθή θιάζε 26 – 32.

 Ο κέζνο ρξόλνο αλαδήηεζεο ηεθκεξίνπ είλαη 1-3 
ιεπηά. 

 Ο κέζνο ρξόλνο παξαγγειίαο ηεθκεξίνπ ζε 
ζύζηεκα δηαζέηε πνπ ππνζηεξίδεη πιήξε 
δηαζύλδεζε είλαη 1-2 ιεπηά.

 Σν πνζνζηό επηηπρίαο απνζηνιήο ηωλ 
παξαγγειηώλ εθηηκάηαη ζην 95%.



 Ο κέζνο ρξόλνο αλαδήηεζεο κηαο αίηεζεο, πνπ δελ 
γλωξίδνπκε ζηνηρεία ηνπ αηηνύκελνπ , είλαη 5-8 
ιεπηά. 

 Αλ ν βηβιηνζεθνλόκνο γλωξίδεη έζηω θαη έλα από 
ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε, ηόηε ν κέζνο 
ρξόλνο αλαδήηεζεο είλαη 2-4 ιεπηά.

 Καη αλ γλωξίδεη κόλν ηνλ αξηζκό παξαγγειίαο 
(κνλαδηθόο γηα θάζε αίηεζε) ν κέζνο ρξόλνο 
εύξεζεο είλαη 3-7 ιεπηά.

 Ο κέζνο ρξόλνο αιιαγήο ηωλ ξπζκίζεωλ ηεο 
πιαηθόξκαο πνπ επεξεάδνπλ ηελ βαζηθή 
ιεηηνπξγία θαη ζπκπεξηθνξά ηεο πιαηθόξκαο είλαη 
3-4 ιεπηά.

ΠΟΟΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

 Οη ρξήζηεο είλαη ζην ζύλνιν αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη. Ωζηόζν 
ππάξρεη ε επηζπκία γηα αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ πξνκεζεπηώλ.

 Θεωξνύλ ηελ ελεκέξωζε θαη εμππεξέηεζε ηόζν κέζω ζπζηήκαηνο 
όζν κέζω ηνπ πξνζωπηθνύ ζρεδόλ άξηζηε.

 Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο δηεθπεξαίωζεο αηηήκαηνο έρεη κεηωζεί πεξίπνπ 
ζην 70% ζε ζρέζε κε ην κε απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα πνπ 
ππήξρε πξηλ.

 Η ζύλδεζε κε ην ILS θαη ε νινθιήξωζε ηωλ δηαζπλδέζεωλ, ζα 
ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ώζηε ν ρξόλνο λα κεηωζεί αθόκα 
πεξηζζόηεξν.

 Ο ρξόλνο δεκηνπξγίαο ζηαηηζηηθώλ αλαθνξώλ έρεη κεηωζεί θαηά 
99% ζε ζρέζε κε ην κε απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα.

 Η πινπνίεζε ηωλ απνζεκαηηθώλ ινγαξηαζκώλ εθηηκάηαη όηη ζα 
απμήζεη ηνλ αξηζκό ηωλ αηηήζεωλ δηαδαλεηζκνύ. 



ΤΕΖΣΖΖ

 Σν ISO ILL είλαη κία ζεηηθή εμέιημε ζηελ 

ιεηηνπξγία κίαο ππεξεζίαο δηαδαλεηζκνύ.

 ύκθωλα κε κειέηε ηεο Lamar Soutter 

Library ην  ISO ILL ζηα απηνκαηνπνηεκέλα 

ζπζηήκαηα επηηπγράλεη ηελ ξνή ηωλ 

δηαδηθαζηώλ ηνπ δηαδαλεηζκνύ.

 Σν βειγηθό ζύζηεκα IMPALA παξνπζηάδεη 

νκνηόηεηεο γηα ηελ παξαγγειία ζε δηαζέηεο 

ηεθκεξίωλ κε ην smILLe.



ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ

 Οινθιήξωζε δηαζπλδέζεωλ κε ηα ζπζηήκαηα ηεο 

British Library θαη Subito (άξζξα)

 Τπνζηήξημε NCIP (NISO Circulation Interchange 

Protocol ) γηα πιήξε ζύλδεζε κε ILS

 Καηαζθεπή πεξηβάιινληνο παξάδνζεο ηεθκεξίωλ 

(Document Delivery)

 Αλάπηπμε έθδνζεο smILLe γηα πιινγηθό Καηάινγν 

(version 3.0).



SMILLE ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΟΗ

 ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ζπζηήκαηνο πάλω από 2 
ρξόληα.

 Καηά πξνζέγγηζε 50.030 γξακκέο θώδηθα.

 1 πξνγξακκαηηζηήο - αλαιπηήο.

 Γηαζύλδεζε κε 3 ζπζηήκαηα.

 ην πξώην εμάκελν 748 αηηήζεηο.

 9 Βηβιηνζήθεο ην έρνπλ δεη ζε πηινηηθή κνξθή.

 Παξνπζίαζε ζε 41 Αθαδεκαϊθέο Βηβιηνζήθεο.

 2 ζπζηήκαηα smILLe ζε επίζεκε εθαξκνγή.

 Βνήζεζε όιν ην πξνζωπηθό ηεο Βηβιηνζήθεο θαη 
Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο θαη ηνπ πιινγηθνύ 
Καηαιόγνπ ζηηο απνξίεο κνπ.



SMILLE ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΟΗ

 Δγρεηξίδην ρξήζεο : 140 ζειίδεο πεξίπνπ

 Έθδνζε: 2.0

 Κόζηνο αγνξάο: 0 Δ , είλαη ειεύζεξν ινγηζκηθό 

:-) smILLe (!)



ΑΠΟΡΗΔ

ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΑΠΟΡΙΔ ??


