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Πεπίλετε 

Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηελ θαηάζεζε κηαο πξφηαζεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο  

παξνρήο  εηεξνγελψλ ππεξεζηψλ κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο. Τν ζχζηεκα  πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ραξαθηεξίδεηαη απφ: α) εχθνιε θαη 

γξήγνξε αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, β) θνηλή δηαρεηξηζηηθή δηαδηθαζία κε 

πςειφ βαζκφ νινθιήξσζεο δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ θαη ππεξεζηψλ, γ) πςειφ βαζκφ 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο λέεο αλάγθεο κε ρακειφ θφζηνο θαη παξάιιειε 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο γηα ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο. Οη αξρηθέο 

απαηηήζεηο πνπ ηέζεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα αθνξνχζαλ ζηα παξαθάησ:  

α) αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε ηζηνζειίδαο, β) αλαθνηλψζεηο θαη θνηλφηεηεο 

ζπδεηήζεσλ (forum), γ) εηζαγσγή ςεθηαθνχ πιηθνχ, δ) εληαία ηεθκεξίσζε ςεθηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ κε ην DC, ε) εζσηεξηθή κεραλή ελνπνηεκέλεο αλαδήηεζεο, ζη) 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θίλεζεο ρξεζηψλ, δ) αλάπηπμε ππνδνκήο 

αζχξκαησλ ππεξεζηψλ. 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγθε αθελφο ελφο απινχ 

δηαρεηξηζηηθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη αθεηέξνπ ζηελ δπλαηφηεηα εμέιημεο κε 

ηελ πξνζζήθε λέσλ ππεξεζηψλ φηαλ παξαζηεί αλάγθε. Ζ αξρηηεθηνληθή πνπ 

πξνηείλεηαη ζηεξίδεηαη ζε δνκηθά ζπζηαηηθά (modules) πνπ θαινχληαη Λεηηνπξγηθέο 

Γνκέο (Function Blocks-FBs) θαη νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε εξγαζίεο θαη ππεξεζίεο 

ηεο βηβιηνζήθεο. Κάζε δνκή κε ηε ζεηξά ηεο απνηειείηαη απφ 3 Modules πνπ είλαη : 

Α) ην Service Development Module γηα ε δεκηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο αληίζηνηρεο 

Γνκήο 

Β) ην Service Management Module γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ θάζε ππεξεζίαο 

Γ) ην Browsing Module γηα ηε αλαδήηεζε απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ησλ δηαζέζηκσλ 

πεγψλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο. 

Οη ιεηηνπξγηθέο δνκέο πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαη βξίζθνληαη ππφ αλάπηπμε αθνξνχλ 

ζηηο παξαθάησ ππεξεζίεο 

Α) ηζηνζειίδα 

Β) δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ θνξκψλ  

Γ) αλάπηπμε, δηαρείξηζε θαη αλαδήηεζε ειεθηξνληθψλ / ςεθηαθψλ πφξσλ (π.ρ. 

ζεκαηηθέο πχιεο) 

Γ) Καηάινγνο βηβιηνζήθεο (OPAC)  

Δ) Υπεξεζίεο γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ θπζηθψλ πφξσλ θαη ππεξεζηψλ 

ΣΤ) Δλνπνηεκέλε αλαδήηεζε ζηνλ θαηάινγν, ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη ζηα 

πεξηερφκελα ηεο ηζηνζειίδαο 

Ε) Υπεξεζία δηαρείξηζεο αλαθνηλψζεσλ 

Μηα απφ ηηο ηδηαίηεξεο ππεξεζίεο πνπ ελζσκαηψλεη ην ζχζηεκα είλαη ε αλάπηπμε 

δνκήο ππνζηήξημεο θηλεηψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπζθεπέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη PDAs γηα λα εληνπίδνπλ ηεθκήξηα 

ζην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο. Τν ζχζηεκα ζηεξίδεηαη ζε έλα θνηλφ θπιινκεηξεηή ηνπ 



Ηζηνχ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο θαη έλα ζχζηεκα εληνπηζκνχ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο 

θπζηθψλ ηεθκεξίσλ.  

Οη ιεηηνπξγηθέο δνκέο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο εζσηεξηθά κέζσ ελφο API θαη άξα 

θάζε ππεξεζία αιιειεπηδξά κε ηηο ππφινηπεο απμάλνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ 

πξσηνθφιινπ Z39.50 κε απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα βηβιηνζεθψλ (ζηελ παξνχζα 

πεξίπησζε, κε ην Advance). Τέινο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο θαη κέζσ ηνπ 

πξσηνθφιινπ OAI-PMH κε ζπζηήκαηα ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ. Σπλνιηθά ην 

ζχζηεκα αλαπηχζζεηαη ζε γιψζζα  PHP θαη ζηεξίδεηαη ζε κηα βάζε MySQL.  

Τν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα έρεη αλαπηπρζεί απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη έρεη νινθιεξσζεί ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπ. Έλαο απφ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε επθνιία  δηαρείξηζεο ηνπ απφ ηνπο 

βηβιηνζεθνλφκνπο.  Οη βηβιηνζεθνλφκνη ρξεζηκνπνηνχλ έλα εληαίν δηαρεηξηζηηθφ 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζηηο δηάθνξεο δνκέο, ηελ 

αλάπηπμε λέσλ ζηνηρείσλ (π.ρ. θφξκεο επηθνηλσλίαο, ζεκαηηθέο πχιεο, θ.ά.) θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ ρξεζηψλ. Σε ζπλδπαζκφ κε ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (δει. ηε 

δπλαηφηεηα εμέιημεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα) θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά πξσηφηππν ζε ζρέζε κε αληίζηνηρα 

εκπνξηθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα αλνηρηνχ θψδηθα 

 

Λέξειρ – κλειδιά: Οινθιήξσζε ππεξεζηψλ βηβιηνζήθεο, Υπεξεζίεο πβξηδηθψλ 

βηβιηνζεθψλ, ππεξεζίεο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, αξρηηεθηνληθή ςεθηαθψλ 

βηβιηνζεθψλ.  

 

Abstract  

The paper regards to a proposition for coping with the problem of providing 

heterogeneous services through an integrated managerial system. The proposed 

framework has been implemented at the Panteion University Library and is 

characterized by:   

a) easy and rapid deployment of electronic and digital library services  b) uniform 

resources management with high integration rate between different information 

services minimum operational complexity, c) high adaptability rate to constantly 

evolving user needs with minimum cost and minimum operational complexity for the 

librarians.  

[Initial requirement regarding services coverage for the system where as follows: 

a) Web site development and evaluation, b) announcements and forum, c) upload of 

new digital material, d) uniform documentation of digital objects based on DC, e) a 

built-in federated search engine, f) integrated logging, bug tracking and reporting 

subsystem, g) integrated infrastructure for wireless services. 

System architecture is based on the one hand on a simple graphical administration 

interface and on the other hand on the ability to evolve new services whenever is 

needed. The proposed architecture is modular consisting of components, named 

Function Blocks (FBs) which provide library services. Each Block is a standalone 

entity and consists of set of modules. The FBs consist of three main modules:  

a) Service Development Module for the creation of custom services that are supported 

by the function block. 

b) Service Management Module for the management of data produced by a service. 

c) Browsing Module for browsing available services and communication with the 

library staff and the system. 

The proposed FBs are being developed to cover the following services: 



a) Web site block, b) Web form blocks for the creation of dynamic web forms, c) 

Electronic resources block for the development, management and browsing of 

collections of electronic resources, d) OPAC block, e) Mobile services block which 

links libraries’ physical resources with geographical information, f) Search block 

which interoperates with the web site, electronic services and OPAC function blocks, 

g) Announcement blocks which provides announcement services. 

One of the distinguished services of the system is the creation of services for users 

with mobile devices such as PDAs and cell phones. The infrastructure enables users to 

link physical items such as books with a geographic location inside the library 

building.  The requirements of the system are a standard mobile web browser and an 

easy recognition of the material re-allocation.  Every Function Block communicates 

with every other while it communicates and exchanges information with external 

systems. The communication is realized through an OAI-PMH or a Z39.50 interface. 

The proposed system is being developed in PHP and uses a MySQL database.  

The proposed system is being developed at the Panteion University Library and is 

complete at its main part as well as tested successfully. One of the main targets for the 

system is to demand minimum operational complexity on behalf of the librarians. 

Indeed, librarians are able to use an integrated management interface for entering data 

to different blocks, developing new services and (for example web forms or subject 

gateways), controlling logging facilities. Along with the other characteristics (such as 

scalability and interoperability) the system is innovative compared to other 

commercial or open source systems.  

 

Keywords: Library services integration, digital libraries architecture, hybrid library 

services, Mobile web services, Indoor navigation  

 

1. Διζαγυγή 

Ζ βέιηηζηε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ κηαο βηβιηνζήθεο πξνυπνζέηεη ζρεδηαζκφ 

ππεξεζηψλ κε ηξφπν ζπλεπή θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. Ζ αλάπηπμε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ κέζα 

απφ έλα νινθιεξσκέλν, νηθνλνκηθφ, επέιηθην θαη εχθνιν ζηε ρξήζε ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο απνηειεί έλα πξφβιεκα ην νπνίν επειπηζηεί λα επηιχζεη ε πξφηαζε ηεο 

Βηβιηνζήθεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Τν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη έρεη δηηηή θχζε. Καη’ αξρήλ αθνξά ζηελ εηεξνγέλεηα 

ησλ ππεξεζηψλ θαη εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξεη ή δηαρεηξίδεηαη κηα ζχγρξνλε, πβξηδηθή 

βηβιηνζήθε. Ζ βηβιηνζήθε σο έλα ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ ππνζπζηήκαηα κε 

δηαθνξεηηθά, αιιά παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ηνπηθφο θαηάινγνο (OPAC), 

ςεθηαθή ζπιινγή ή απνζεηήξην, ηζηνζειίδα θ.ά.) απαηηεί φια απηά ηα ζπζηήκαηα λα 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο 

ησλ ρξεζηψλ κε ηαρχηεηα θαη ρακειφ θφζηνο. Δπηπιένλ, ην πξφβιεκα αθνξά θαη ζηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ, ψζηε ε ρξήζε ηνπ (απφ 

βηβιηνζεθνλφκνπο θαη εμσηεξηθνχο ρξήζηεο) λα είλαη βέιηηζηε κε φξνπο θφζηνπο, 

ρξφλνπ, επηπέδνπ γλψζεσλ θαη εμεηδίθεπζεο. Τα βαζηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ζηα νπνία εζηηάδεη ε παξνχζα εξγαζία είλαη ε δπλαηφηεηα πξννδεπηηθήο εμέιημεο θαη 

πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα.  

Τν ζχζηεκα πνπ παξνπζηάδεηαη επηρεηξεί λα αληαπνθξηζεί ζε παξφκνηεο απαηηήζεηο, 

ψζηε λα επηηξέπεη ζηνπο ππεχζπλνπο επηζηήκνλεο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη 

βηβιηνζεθνλφκνπο λα αλαπηχζζνπλ πνηθίιεο ππεξεζίεο κε ηξφπν εληαίν, ηφζν σο 

πξνο ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε, φζν θαη σο πξνο ηελ αλαδήηεζε θαη 



αμηνπνίεζή ηνπο. Τα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ην θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά πξσηφηππν 

ζε ζρέζε κε αληίζηνηρα εκπνξηθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα αλνηρηνχ θψδηθα.  

Ζ ζρεηηθή κε ηηο ππεξεζίεο βηβιηνζεθψλ βηβιηνγξαθία εζηηάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ζε 

ςεθηαθέο εθαξκνγέο (π.ρ. απνζεηήξηα), θαζψο θαη κηα πιεζψξα εξγαιείσλ 

ινγηζκηθνχ (π.ρ. federated search, ινγηζκηθφ δηαδαλεηζκνχ, θ.ά.) πνπ ζρεηίδνληαη ζηε 

πιεηνςεθία ηνπο κε ηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο [(Alvarez-Cavazos et al., 2005), (Eap, 

Hatala & Richards, 2004), (Chan & Zeug, 2006), (Jayakanth et al., 2005)]. Ωζηφζν, 

ππάξρεη κηθξή δξαζηεξηφηεηα ζηελ παξαγσγή εξγαιείσλ πνπ ελνπνηνχλ θνηλέο 

βηβιηνζεθνλνκηθέο εξγαζίεο κε ςεθηαθέο εθαξκνγέο, κε ηξφπν πνπ λα ζπλδπάδεη 

πςειφ βαζκφ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, αιιά θαη επρξεζηία. Δκπνξηθνχ ραξαθηήξα 

ινγηζκηθά ηέηνηνπ είδνπο ζπληζηνχλ ηα MetaLib, DigiTool, MuseGlobal (Donner & 

Curtis, 2004) θ.ά., πνπ εζηηάδνπλ ζηελ ελνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ αλαδήηεζεο 

εηεξνγελψλ πφξσλ (Gerrity, Lyman & Tallent, 2002). Αληίζηνηρα, ινγηζκηθά 

αλνηθηνχ θψδηθα (Demaine et al., 2006),  φπσο ηα Digital Library Integration 

Infrastructure (DLII) θαη Digital Library Service Integration Model (DLSI) [(Nnadi & 

Bieber, 2004), (Chen et al., 2003)] βαζίδνληαη θαη απηά ζηα κεηαδεδνκέλα θαη ζηηο 

ηδηφηεηεο ησλ ςεθηαθψλ ηεθκεξίσλ. 

 

2. Πποβλήμαηα και ζηόσοι 

Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2006 πνπ ε Βηβιηνζήθε αλέπηπμε ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ 

ζηαηηθνχ ηζηφηνπνπ ηεο, έγηλε γξήγνξα θαηαλνεηή ε αλάγθε γηα έλα πην επέιηθην 

ζχζηεκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα παξακεηξνπνηεζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί εμ’ 

νινθιήξνπ απφ ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο, δηαηεξψληαο παξάιιεια έλα ρακειφ θφζηνο 

εθπαίδεπζεο.  

Τν ζχζηεκα δεκηνπξγήζεθε γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ 

εμαξρήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο. Οη δηάθνξεο εξγαζίεο 

ελνπνηήζεθαλ κέζσ κηαο εθαξκνγήο θαη εληαίαο δηεπαθήο πνπ πξνζθέξεη ηηο 

αθφινπζεο ππεξεζίεο: εηζαγσγή ςεθηαθνχ πιηθνχ αθφκε θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

ζην ςεθηαθφ απνζεηήξην, εληαία ηεθκεξίσζε ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ κε ην DC, 

εζσηεξηθή κεραλή ελνπνηεκέλεο αλαδήηεζεο ζηα πεξηερφκελα ηεο ηζηνζειίδαο, ηνπ 

απνζεηεξίνπ θαη ηεο ζπιινγήο ηεο βηβιηνζήθεο.  

Έηζη αλαζρεδηάζηεθε ε ηζηνζειίδα ηεο Βηβιηνζήθεο εμαζθαιίδνληαο κεγαιχηεξε 

επειημία ζηελ δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο. Βειηηψζεθε ε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο βηβιηνζήθεο-ρξεζηψλ κε ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο θαη 

δηαρείξηζεο αλαθνηλψζεσλ, fora ζπδεηήζεσλ, θνξκψλ επηθνηλσλίαο θαη κε ηελ 

αλάπηπμε ππνδνκήο αζχξκαησλ ππεξεζηψλ. Δπηηεχρζεθε ε επθνιφηεξε ζπκκεηνρή 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο ζηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο, 

θαζψο φιν ην πξνζσπηθφ έρεη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα (εληφο θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ 

ηεο Βηβιηνζήθεο) γηα ηελ εηζαγσγή θαη δηφξζσζε δεδνκέλσλ θαη ηελ ελ γέλεη 

αλάπηπμή ηνπ. Απμήζεθε ε ηθαλφηεηα απηνβειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ 

αλάπηπμε νινθιεξσκέλνο ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο ρξεζηψλ, παξαθνινχζεζεο θαη 

αλαθνξψλ, αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ. 

Οη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο θαιχπηνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θαζεκεξηλέο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη κηα βηβιηνζήθε θαη είλαη απηέο πνπ ηειηθά απαηηνχλ εληαία θαη 

νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε. Ζ θνηλή δηαρεηξηζηηθή δηαδηθαζία κε πςειφ βαζκφ 

νινθιήξσζεο δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ θαη ππεξεζηψλ επηηπγράλεηαη κε ηνλ αλνηθηφ 

ραξαθηήξα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζε ελφηεηεο 

ινγηζκηθνχ (modules) θαη επηηξέπεη θαζνξηζκφ ησλ επηπέδσλ εμέιημεο αλάινγα κε ηηο 

δεδνκέλεο αλάγθεο (scalability). Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

εμαζθαιίδεηαη κε ηε ρξήζε πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ 



βαζηζκέλσλ ζηε γιψζζα XML γηα ηελ επηθνηλσλία ηφζν κε εμσηεξηθά ζπζηήκαηα, 

φζν θαη αλάκεζα ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν ζχζηεκα κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο αλάγθεο κε ρακειφ θφζηνο θαη παξάιιειε ειαρηζηνπνίεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο απφ ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο. 

 

3. Απσιηεκηονική ηος ζςζηήμαηορ 

Ζ αξρηηεθηνληθή πνπ πξνηείλεηαη ζηεξίδεηαη ζε έλα ζχλνιν ζπζηαηηθψλ δνκψλ 

ινγηζκηθνχ πνπ θαινχληαη Λειηοςπγικέρ Γομέρ (Function Blocks-FBs) θαη 

αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαη ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο, πνπ 

επηζπκνχκε λα πινπνηήζνπκε θαη λα ελνπνηήζνπκε. Σπλνιηθά ην ζχζηεκα 

αλαπηχζζεηαη ζε γιψζζα PHP θαη ζηεξίδεηαη ζε κηα βάζε MySQL.  

Οη Λεηηνπξγηθέο Γνκέο (Function Blocks-FBs) ζπλδένληαη θαη επηθνηλσλνχλ γηα ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ είηε αλακεηαμχ ηνπο, είηε κε εμσηεξηθά ζπζηήκαηα κέζσ 

πξσηνθφιισλ εξσηαπφθξηζεο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, φπσο ηα Ε39.50 θαη OAI-

PMH.  

Έηζη π.ρ. ε Λεηηνπξγηθή Γνκή πνπ έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα ηε δηαρείξηζε δεκνζίνπ 

θαηαιφγνπ, ρξεζηκνπνηεί ην Z39.50 γηα λα 

ζπιιέμεη ζηνηρεία  

απφ ηνλ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο ή θαη 

άιινπο θαηαιφγνπο (Δηθ. 1). Αληίζηνηρα, 

κηα δηεπαθή  

OAI-PMH επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή 

κεηαδεδνκέλσλ  

απφ άιια ζπζηήκαηα, έηζη ψζηε ε 

Λεηηνπξγηθή Γνκή πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ  

ελνπνηεκέλε αλαδήηεζε λα κπνξεί, αλάκεζα  

ζηα άιια, λα ζπγθεληξψλεη κεηαδεδνκέλα  

απφ εμσηεξηθά ζπζηήκαηα, φπσο είλαη ην ςεθηαθφ απνζεηήξην πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί.  

Αλαιπηηθά νη Λεηηνπξγηθέο Γνκέο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη νη 

νπνίεο ζπγθξνηνχλ ην ελνπνηεκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο 

είλαη νη εμήο: 

 Η Λειηοςπγική Γομή ηερ ιζηοζελίδαρ. Δπηηξέπεη ζηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο λα 

ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ ηνλ 

δηθηπαθφ ηφπν ηεο βηβιηνζήθεο, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ νη ρξήζηεο απνθηνχλ πξφζβαζε ζε 

φιεο ηηο ππεξεζίεο (Δηθ. 2).  

 Η Λειηοςπγική Γομή ηυν θοπμών 

ηος Ιζηού. Δπηηξέπεη ζην βηβιηνζεθνλφκν 

λα δεκηνπξγήζεη δπλακηθέο θφξκεο ηνπ 

Ηζηνχ γηα δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο 

(επηθνηλσλία, εξσηήζεηο, απνζηνιή 

αηηεκάησλ δηαδαλεηζκνχ, ππνβνιή 

εξγαζηψλ θ.ά.), πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο βηβιηνζήθεο θαη 

αληίζηνηρα ειέγρνληαη θαη επεμεξγάδνληαη 

απφ απηά.  

 Η Λειηοςπγική Γομή ηυν ελεκηπονικών 

πεγών. Δπηηξέπεη ζηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο λα δεκηνπξγήζνπλ ζπιινγέο πφξσλ, αλά 

Δηθ.1: Ζ αξρηηεθηνληθή κηαο ιεηηνπξγηθήο δνκήο θαη νη 
δπλαηφηεηεο δηαζχλδεζή ηεο κε άιιεο δνκέο θαη εμσηεξηθά 

ζπζηήκαηα. (Internal, Z39.50, OAI-PMH). 

 

Δηθ.2: Ζ ιεηηνπξγηθή δνκή ηνπ ηζηνηφπνπ θαη ην module 

δηαρείξηζεο: νη ηδηφηεηεο θαη ηα κεηαδεδνκέλα γηα ηε 
δεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο. 

 



είδνο θαη ζέκα (π.ρ. ειεθηξνληθά πεξηνδηθά θαη βηβιία, ζεκαηηθνχο θαηαιφγνπο 

ηζηνηφπσλ, θ.ά.), πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα θαη άιια ελδηαθέξνληα ησλ κειψλ 

ηεο θνηλφηεηαο.  

 Η Λειηοςπγική Γομή ηος OPAC. Δπηηξέπεη ζην ηειηθφ ρξήζηε λα θάλεη 

αλαδήηεζε ζηνλ δεκφζην θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο. 

 Η Λειηοςπγική Γομή ηερ ενοποιεμένερ αναδήηεζερ. Δπηηξέπεη ζηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο λα δψζνπλ εξσηήκαηα πξνο πνιιαπιέο πεγέο, φπσο ηελ 

ηζηνζειίδα, ηνλ θαηάινγν, ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο, ην ςεθηαθφ απνζεηήξην,  έηζη 

ψζηε λα κελ αλαγθάδνληαη λα κεηαπεδνχλ ζε δηαθνξεηηθέο δηεπαθέο γηα ηελ ίδηα 

αλαδήηεζε. Τα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλα αλάινγα κε ηελ πεγή 

απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη, ελψ ηε ζηηγκή ηεο πιεθηξνιφγεζεο, ε ηαχηηζε ιέμεσλ 

επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ειέγρεη αλ απηφ πνπ πιεθηξνινγεί είλαη νξζνγξαθηθά 

ζσζηφ. 

 Η Λειηοςπγική Γομή ηυν ανακοινώζευν. Δπηηξέπεη ζηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο 

λα θαηαρσξνχλ, λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα αλαδεηνχλ ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο 

βηβιηνζήθεο εχθνια θαη γξήγνξα. 

 Η Λειηοςπγική Γομή ςποζηήπιξερ κινεηών ςπεπεζιών και συπικού 

ενηοπιζμού ςλικού. Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ αλαδήηεζε ζηνλ 

ειεθηξνληθφ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ (PDA, θηλεηά 

ηειέθσλα) θαη λα εληνπίζνπλ ζην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο ην πιηθφ, πνπ έρνπλ 

αλαδεηήζεη. Ζ ιεηηνπξγία ζπλδέεη γεσγξαθηθέο (ρσξηθέο) πιεξνθνξίεο, πνπ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί γηα ηα θπζηθά αληηθείκελα ηεο ζπιινγήο. 

Οη ιεηηνπξγηθέο δνκέο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο εζσηεξηθά κέζσ κηαο δηεπαθήο 

ελνηήησλ ινγηζκηθνχ (API) θαη άξα θάζε ππεξεζία αιιειεπηδξά κε ηηο ππφινηπεο, 

απμάλνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Κάζε Λεηηνπξγηθή Γνκή είλαη αλεμάξηεηε θαη κε ηε ζεηξά ηεο ζπληίζεηαη απφ 

ελφηεηεο ινγηζκηθνχ γηα ηε δηαρείξηζή ηεο: 

 Service Development Module (ενόηεηα ανάπηςξερ): νξίδεη ηα γεληθά πεδία 

θαη ηηο ηδηφηεηεο θαη επηηξέπεη ζην πξνζσπηθφ λα ζρεδηάδεη θαη λα δεκηνπξγεί 

ππεξεζίεο αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο. 

 Service Management Module (ενόηεηα διασείπιζερ): επηηξέπεη ζην 

εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ λα εηζάγεη, ειέγρεη θαη λα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα 

πνπ απαηηεί κηα ιεηηνπξγία ή ππεξεζία.  

 Browsing Module (ενόηεηα θςλλομέηπεζερ/αναδήηεζερ): ξπζκίδεη ηα 

πεξηερφκελα πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε έηζη ψζηε λα ηνπ επηηξέπεη 

λα εθηειεί αλαδεηήζεηο ζπγρξφλσο ζε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο.  

Παξαδείγκαηνο ράξηλ ε Λεηηνπξγηθή Γνκή ησλ θνξκψλ ηνπ Ηζηνχ απνηειείηαη απφ 

ηξεηο ελφηεηεο ινγηζκηθνχ (modules): ε ελφηεηα ανάπηςξερ, πνπ νξίδεη ηα γεληθά 

πεδία θαη ηηο ηδηφηεηεο, ε ελφηεηα διασείπιζερ, πνπ επηηξέπεη ζην βηβιηνζεθνλφκν λα 

δεκηνπξγεί ηζηνζειίδεο, λα νξίδεη ηε δνκή ηνπο, θαη λα θάλεη δηνξζψζεηο θαη ε 

ελφηεηα θςλλομέηπεζερ/αναδήηεζερ πνπ παξνπζηάδεη ηε ζρεηηθή ζειίδα ζηελ 

νζφλε ηνπ ρξήζηε. Ζ ζπκπεξηθνξά απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηδηφηεηεο 

νη νπνίεο είλαη: ε απσική ζελίδα (parent page) θάησ απφ ηελ νπνία ζα πξνζηεζεί ε 

λέα, οι λειηοςπγικέρ δομέρ (function blocks) πνπ ζα πεξηέρεη, π.ρ. αλ ζα εκθαλίδεηαη 

ν ηίηινο (DC.Title), αλ ζα έρεη επηζπλαπηφκελα αξρεία, θ.ά. 

Σηνλ Πίλ. 1 παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά νη Λεηηνπξγηθέο Γνκέο θαη νη ελφηεηεο 

πνπ ηηο ζπλζέηνπλ: 

 

 

 



Λειηοςπγική Γομή Δνόηεηα λογιζμικού 

Development Management Browsing 

Ηζηνζειίδα NAI NAI NAI 

Φφξκεο Ηζηνχ NAI NAI NAI 

Ζιεθηξνληθέο πεγέο NAI NAI NAI 

OPAC OXI NAI NAI 

Δλνπνηεκέλε αλαδήηεζε OXI OXI NAI 

Αλαθνηλψζεηο OXI NAI NAI 

Υπεξεζίεο γηα θνξεηέο 

ζπζθεπέο 

OXI OXI NAI 

 
 

 

4. Διδικά σαπακηεπιζηικά 

Γχν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ 

ζεκαληηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ βηβιηνζήθεο 

Τν πξψην είλαη ε αλάπηπμε ππεξεζηψλ πινήγεζεο θαη αλαδήηεζεο ζε έληππεο θαη 

ειεθηξνληθέο πεγέο κε θνξεηέο ζπζθεπέο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπζθεπέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη PDA’s, γηα λα εληνπίδνπλ ηεθκήξηα ζην ρψξν ηεο 

βηβιηνζήθεο. Ζ ππεξεζία επηηξέπεη ηε δηαζχλδεζε ησλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο 

ζπιινγήο (βηβιία, πεξηνδηθά θ.ιπ.) κε ηε ζέζε φπνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ρψξν ηεο 

βηβιηνζήθεο (Βεξνλίθεο, Stoica θαη Τζάθσλαο, 2006). Οη απαηηήζεηο πνπ ηέζεθαλ 

ήηαλ λα κε ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηνο ηδηαίηεξνο θπιινκεηξεηήο ηνπ Ηζηνχ 

ζρεδηαζκέλνο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο, θαζψο θαη λα επηιεγεί ην πην επδηάθξηην πεδίν 

ησλ εγγξαθψλ ηνπ θαηαιφγνπ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ, δει. 

ν ηαμηλνκηθφο αξηζκφο. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππεξεζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν 

κέξε: (α) έλα ζχζηεκα ρξήζεο Ε39.50 ππεξεζηψλ (ην νπνίν βαζίδεηαη ζην YAZ 

Toolkit) θαη (β) κηα βάζε δεδνκέλσλ ηνπνγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. Απηή ζπλδέζεθε 

κε ηε ρσξνηαμηθή δηάθξηζε ηεο βηβιηνζήθεο ζε ηνκείο δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ. Ζ 

θχξηα ζπιινγήο ηεο βηβιηνζήθεο είλαη θαηαλεκεκέλε ζε ηξεηο νξφθνπο ίδηαο πεξίπνπ 

έθηαζεο, θαηαλνκήο ξαθηψλ θαη δηάηαμεο. Κάζε έλαο φξνθνο δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο ή 

ηέζζεξηο ρξσκαηηθνχο ηνκείο. Σε θάζε ρξσκαηηθφ ηνκέα θαη φξνθν είλαη δπλαηφ θάζε 

ηαμηλνκηθφο αξηζκφο ή ζχλνιν αξηζκψλ λα πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ έλα πιήζνο 

γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (attributes) (Πίλ. 2).  

 

Geographical 

Attribtues 

Description 

Call number The individual call number (or 

a range of call numbers) for 

the item(s) 

Floor The floor on which the book 

is located 

Section The section (blue, red, yellow, 

etc) on which the book is 

located 

Shelf The individual shelf 

Πίν.1: Λειτοσργικές Δομές και αντίστοιτα modules 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απηά ηα ζηνηρεία βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα 

πξνζαλαηνιηζηνχλ ζηνπο νξφθνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

ζπζθεπή PDA. Π.ρ. έλα βηβιίν κε ηαμηλνκηθφ αξηζκφ 

730.94 βξίζθεηαη ζην ξάθη 3Β ζηελ πξάζηλε πεξηνρή ηνπ 

3
νπ

 νξφθνπ.  

Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη ην πιενλέθηεκα φηη κπνξεί λα 

πινπνηεζεί θαη λα ζπληεξεζεί εχθνια θαη ρσξίο ηδηαίηεξν 

θφζηνο. Αξθεί λα αλαθεξζεί φηη ζε ιηγφηεξν απφ κηα 

εβδνκάδα εηζήρζεζαλ ρσξνηαμηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

πεξηζζφηεξα απφ 70.000 βηβιία (φινο ν θαηάινγνο ηεο 

βηβιηνζήθεο). Έλα πξφβιεκα ην νπνίν παξνπζηάζηεθε 

ήηαλ ε αζπλέρεηα ε νπνία δηέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ βηβιίσλ ζηα ξάθηα. Γειαδή ηα 

βηβιία, γηα παξάδεηγκα, κε ηαμηλνκηθφ αξηζκφ 110 κπνξεί λα θαιχπηνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ξάθη, αιιά ιφγσ έιιεηςεο ρψξνπ λα θαιχπηνπλ θαη κέξνο άιινπ. 

Απηφ δπζθνιεχεη ηνλ εληνπηζκφ ηνπο κε ηελ παξνχζα πξνζέγγηζε. Γηα λα μεπεξαζηεί 

απηφ ην πξφβιεκα ζα πξέπεη ν ηαμηλνκηθφο αξηζκφο λα πεξηέρεη εθηφο απφ ζεκαηηθή 

πιεξνθνξία θαη ρσξνηαμηθή. Τν ζχζηεκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη 

ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο πνπ δηαζέηεη ε Βηβιηνζήθε. Όηαλ έλα ειεθηξνληθφο πφξνο 

εληνπηζζεί ην ζχζηεκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζήο ηνπ ζηελ ζπζθεπή ή 

απνζηνιήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ έρνπλ παξαρζεί γηα απηφλ ηνλ πφξν ζε κηα 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Τέινο ην ζχζηεκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Βηβιηνζήθεο κέζσ 

αζχξκαησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ.  

Τν δεχηεξν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ αθνξά ζηε κεησκέλε θακπχιε εθκάζεζεο 

(learning curve) ηνπ ζπζηήκαηνο ιφγσ ηεο πςειήο ελνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ησλ θνηλψλ δηεπαθψλ ηνπ θαη ζηε δπλαηφηεηα απηφ-αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζήο ηνπ 

κέζα απφ ηε ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ ρξήζεο (logging facility). Τν 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα θαηαγξαθήο πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζην ζχζηεκα 

ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην είδνο ηεο 

ππεξεζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ην ρξφλν ρξήζεο θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο. Δηδηθφηεξα, 

Shelf section A specific section of the shelf 

(up right, down left, center, 

etc) on which the book is 

placed. 

Πίλ. 2: Τα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε βηβιίν 

 



ην ζχζηεκα απηφκαηα ζεκεηψλεη ην module πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηε γιψζζα, ηελ 

αλαδήηεζε ή αλάθηεζε δεδνκέλσλ πνπ εθηειείηαη θ.ά. 

Ζ ζρεδίαζε ηνπ αξρείνπ επηηξέπεη ηε ιεπηνκεξή ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ 

νκαδνπνηνχληαη αλά session θαη γλώζζα. Με βάζε ηελ αθξηβή ψξα (timestamp) θαη 

ηε ζέζε ηνπ ζπλδέζκνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (link position), είλαη δπλαηφ λα 

αληρλεπηεί ην αθξηβέο κνλνπάηη πινήγεζεο πνπ αθνινπζήζεθε. Απηφ γίλεηαη κέζσ 

ηεο δηάθξηζεο είηε ζπλδέζκνπ πνπ βξίζθεηαη θαη επηιέγεηαη απφ ην θχξην κελνχ, είηε 

ελφο πνπ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγηθή δνκή (function block), είηε πνπ βξίζθεηαη ζην 

θχξην ζψκα κηαο ηζηνζειίδαο. 

Γεληθά νη παξάκεηξνη ηνπ αξρείνπ επηηξέπνπλ λα εληνπίδεηαη αθξηβψο ε ππεξεζία 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή κηα αμηφπηζηε αμηνιφγεζε 

ηεο ππεξεζίαο θαη ηεο δνκήο ηνπ ηζηνηφπνπ (Πίλ. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Μελλονηικόρ ζσεδιαζμόρ 
Τν ζχζηεκα αλαπηχζζεηαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ 

αλάπηπμε μεθίλεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2006, απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζε ζεκείν 

πινπνίεζεο πνπ θηάλεη ην 75% πεξίπνπ θαη ζπλερίδεηαη κε πξννπηηθή λα 

νινθιεξσζεί εληφο ηεο λέαο αθαδεκατθήο ρξνληάο. Έρεη ζρεδηαζηεί θαη αλαπηχζζεηαη 

κηα λέα Λεηηνπξγηθή Γνκή πνπ είλαη ην Θεκαηηθφ Δπξεηήξην (κηα ζεκαηηθή πχιε πνπ 

ηαμηλνκεί φιεο ηηο πιεξνθνξηαθέο πεγέο ηεο Βηβιηνζήθεο κε βάζε ηα ζέκαηα πνπ 

ζεξαπεχεη ην Παλεπηζηήκην, δειαδή ηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο). 

Σηα πιαίζηα απηά ζρεδηάδνληαη θαη νη δπλαηφηεηεο  εμαηνκηθεπκέλσλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο.  

Έσο ηψξα έρεη απνδείμεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απινπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απαηηνχκελσλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ελνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπο. Οη ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο αλαπηχζζνληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο, 

ελψ ε επηθνηλσλία κε ηνπο ρξήζηεο απμάλεηαη ζε πνηφηεηα θαη ζπρλφηεηα.  

 

 

Βιβλιογπαθία 

Field 

Types 

Description 

Timestam

p 

The timestamp when the event 

occurred 

Page The page id that is requested 

Session The session id of the specific 

navigation session 

Language The language of the item 

Module The specific browse module that 

handled the request 

Module 

paramete

rs 

The specific parameters of the 

module that handled the request 

Link 

position 

The position of the link (main 

menu, block, page body) 

Πίλ. 3: Ζ δνκή ηνπ αξρείνπ θαηαγξαθήο 
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