
  

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα
στη 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Φίλιππος Κολοβός



  

Εισαγωγικά
• Βιβλιοθήκη  Ακαδημαϊκό Περιβάλλον
• Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών

– Έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον
• Ανάγκη παραμετροποίησης σε μεγάλο βαθμό 

των υπηρεσιών χωρίς δεσμεύσεις
• Ανάγκη ανανέωσης των υπηρεσιών με νέες 

δυνατότητες σε τακτά χρονικά διαστήματα



  

Δικτυακός Τόπος Βιβλιοθήκης
(http://www.lib.uom.gr)

• Στηρίχθηκε στο Joomla! CMS
• http://www.joomla.org/

• Μεγάλη ευκολία υλοποίησης & διαχείρισης
• Μπορεί να παραμετροποιηθεί εύκολα και σε μεγάλο 

βαθμό
• Δυνατότητα εμπλουτισμού του από απλούς χρήστες
• Ενισχύεται πολύ με εξωτερικό λογισμικό 

– Components
• Υπηρεσία μετάφρασης του ιστότοπου σε πολλές γλώσσες 

(Joomfish)
– Modules

• Βοηθητικά των components



  



  



  

Ιδρυματικό Καταθετήριο – ΨΗΦΙΔΑ
(http://dspace.lib.uom.gr)

• Στηρίχθηκε στο Λογισμικό DSpace (http://www.dspace.org)
• Δυνατότητα διαχείρισης «γκρίζας Βιβλιογραφίας» και όχι μόνο
• Υποστηρίζονται διάφοροι μορφότυποι δεδομένων (αρχεία 

κειμένου, ήχου, βίντεο, κλπ)
• Υποστήριξη digital preservation (functional & digital) με τη 

χρήση «επιπέδων» μορφοτύπων
– Supported (π.χ. pdf, TIFF, κλπ)
– Known (π.χ. Word, Powerpoint, κλπ)
– Unsupported (π.χ. Executables)

• Εκτενής χρήση Java servlets, JSP & Tomcat integrated με 
Apache



  

ΨΗΦΙΔΑ (συνέχεια)
• Αρκετά εύκολη παραμετροποίηση
• Ευκολία στη διαχείριση του κώδικα

– Προσθήκη customizations εύκολα
– Αλλαγή μορφών σελίδων (π.χ. εισαγωγής μεταδεδομένων) 

εύκολα μέσω JSP
• Δυνατότητα χρήσης & διαχείρισης από μη-διαχειριστές
• Δυσκολία στην προσθήκη διγλωσσίας
• Δυσκολία στην αναβάθμιση

– Εφαρμογή όλων των customizations εκ νέου
– Κίνδυνος «κάτι να μην πάει καλά»

• Ξεκίνησε η αναβάθμιση από την έκδοση 1.4.0 σε 1.6.0
– Σταδιακή αναβάθμιση: (1.4.0 – 1.4.2, 1.4.2 – 1.5, 1.5 – 1.5.2, 

1.5.2 - 1.6.0) 



  



  



  

LTSP – Linux Terminal Server Project
• Σύστημα διαχείρισης των υπολογιστών κοινού της 

βιβλιοθήκης
• Ένα σύνολο προγραμμάτων ανοικτού κώδικα 

– Εγκαθίστανται σε ένα server με λειτουργικό σύστημα Linux, 
ή Unix-like

– Επιτρέπουν την απομακρυσμένη εκκίνηση και διαχείριση 
των 22 τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης

– Τα τερματικά είναι thin-clients και χωρίς σκληρό δισκο(disk-
less)

– Απαιτήσεις σε hardware των thin clients είναι μικρές



  

LTSP – Linux Terminal Server Project
• Επιτρέπει διαχειριστικά:

– Ευκολότερη διαχείριση πολλών τερματικών 
κεντρικά

– Εύκολες και κεντρικές αλλαγές σε όλες τις ρυθμίσεις 
του κάθε τερματικού

– Ευκολότερη αναβάθμιση όλων των εφαρμογών των 
τερματικών μέσω του κεντρικού server

– Έγινε Αναβάθμιση από έκδοση 4.1 σε εκδοση 5.0
• Servers: 2 (Peers) Debian 5.0 (Kernel 2.6.26)



  

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
(http://telemathea.uom.gr)

• To Moodle είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης ηλεκτρονικών 
μαθημάτων (online course management system).

• Στο Moodle  βασίζεται το περιβάλλον ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης Τηλεμάθεια της Βιβλιοθήκης και Κέντρου 
Πληροφόρησης του Παν. Μακεδονίας.

• Η Τηλεμάθεια φιλοξενεί μαθήματα που δημιουργήθηκαν από:
– Διδακτικό προσωπικό Παν. Μακεδονίας
– Διδάσκοντες του Πειραματικού Ενιαίου Λυκείου 
– Άλλους φορείς καθώς και μαθήματα που εντάσσονται σε προγράμματα 

εξειδίκευσης ή σεμινάρια.



  

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση (συνέχεια)
• Παροχή μεγάλου αριθμού δραστηριοτήτων που 

μπορούν να ενσωματωθούν στο μάθημά 
• Πολλοί τρόποι επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης
– Διδάσκοντος -> μαθητών 
– Μεταξύ μαθητών



  



  

Σύστημα Διαδανεισμού
(SmILLe)

• Δυνατότητες
– Διαχείρηση αιτήσεων διαδανεισμού με βάση το ISO ILL 

(άρθρα και βιβλία)
– Διαχείριση χρηστών σε σύνδεση με ILS

• Horizon, Aleph
– Αναζήτηση σε προμηθευτές και σε καταλόγους (Opac) οπου 

η βιβλιοθήκη επιλέγει και εγκαθίστανται (αναζήτηση σε 
προμηθευτές όπως SUBITO, British Library , Συλλογικό 
Κατάλογο, ΕΚΤ)

– Διαχείριση παραρτημάτων
– Διαχείριση Βιβλιοθηκών - πελατών



  

Σύστημα Διαδανεισμού (συνέχεια)
• Διαχείρηση συμβολαίων βιβλιοθήκης με 

προμηθεύτες
• Οικονομική διαχείριση - λογιστική υποστήριξη
• Διασύνδεση με άλλα συστήματα διαδανεισμού 



  



  



  

Εργαλείο Παράλληλης Αναζήτησης
Pantou

(http://pantou.lib.uom.gr)
• Βασίστηκε στο εργαλείο DbWiz (http://dbwiz.lib.sfu.ca/dbwiz/)
• Μεγάλη ποσότητα πληροφοριών στο web
• Μεγάλος αριθμός πηγών αναζήτησης και δυνατοτήτων 

αναζήτησης 
• Ο κάθε παροχέας έχει το δικό του περιβάλλον αναζήτησης με τα 

δικά του χαρακτηριστικά 
• Η παραδοσιακή αναζήτηση απαιτεί πολύ μεγαλύτερη 

προσπάθεια και χρόνο, ειδικά όταν γίνεται σε πολλές πηγές 



  

Pantou (συνέχεια)
• Παράλληλη Αναζήτηση

– Αναζήτηση ταυτόχρονα σε πολλαπλές πηγές
– Πρόσβαση σε αυτές από ένα κεντρικό σημείο
– Παρέχει βασική και σύνθετη αναζήτηση 
– Αναζήτηση μέσω:

• Ζ39.50
• Web Interface

– Δυνατότητα επιλογής υποσυνόλου από τις διαθέσιμες πηγές 
αναζήτησης

• dbWiz
– Αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης σουίτας εφαρμογών του reSearcher
– Simon Fraser University Library



  



  

Πύλη Θεματικής Αναζήτησης
(http://www.lib.uom.gr/dbases)

• Υλοποιήθηκε με το Scout Portal Toolkit 
(http://scout.wisc.edu/Projects/SPT/downloads.php)

• Εύκολη δημιουργία portal προς ηλεκτρονικές πηγές
• Δυνατότητα παραμετροποίησης σχεδιασμού & 

δυνατοτήτων
• Δυνατότητα προσωπικής παραμετροποίησης από 

χρήστες
• Δυσκολία στην εισαγωγή περισσότερων από μία 

γλώσσες
• Εμφανίζει δυσχρηστία στη διαχείριση του κώδικα



  



  



  



  

Παρακολούθηση και Εποπτεία
• Nagios Checker (http://www.nagios.org/)
• Εποπτεία Η/Υ και Υπηρεσιών και αυτόματη ενημέρωση 

μέσω e-mail
• Δυνατότητα ενημέρωσης και μέσω του browser



  



  

Συνεργατική Συγγραφή Τεκμηρίωσης

• Media Wiki (http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki)
• Εγκατεστημένο τοπικά
• Χρησιμοποιείται για τεκμηρίωση αλλαγών στα 

συστήματα και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που 
αφορούν τη βιβλιοθήκη



  



  

Λειτουργικά Συστήματα και Υπηρεσίες

• Linux (Debian 5.0 , CentOS 4.8 & 5.4)
• Kernels 2.6.9 - 2.6.26
• Mysql
• PHP
• PERL
• POSTGRES
• Squid Proxy Server
• Tomcat, Apache Web server,
• ......
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