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Εισαγωγή 

Η εξαγωγή στατιστικών για τις βιβλιοθήκες, 
αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που απα
σχολεί έντονα τους βιβλιοθηκονόμους. Στη σύγ
χρονη εποχή σημαντικά είναι τα στατιστικά 
χρήσης των ηλεκτρονικών πηγών. Είναι γεγονός, 
ότι οι σύγχρονες βιβλιοθήκες, έχουν ένα τεράστιο 
όγκο από ηλεκτρονικές πηγές που καταναλώνουν 
ένα μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο πλέον, μέρος του 
προϋπολογισμού. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, 
αλλά και της χρηματοδότησης που πλέον στις 
μέρες μας έχει μειωθεί δραματικά, αλλά και του 
κόστους των ηλεκτρονικών πηγών που αυξάνει συ
νεχώς, η επιλογή αυτών των πηγών χρειάζεται να 
γίνει με αυστηρά κριτήρια. Ένα από τα σημαντι
κότερα κριτήρια είναι και τα στατιστικά της χρή
σης τους. 

Είναι γεγονός ότι πολλές αξιόλογες προσπά
θειες έχουν γίνει μέχρι τώρα για την μέτρηση χρή
σης των ηλεκτρονικών πηγών. Μπορούμε να 
σημειώσουμε την ARL New Measures Initiative, 
όπου οδήγησε σε πολλά Project, μεταξύ των 
οποίων και το LibQUAL+. Μια άλλη προσπάθεια, 
ήταν το ICOLC αναπτύχθηκε από τη NISO και με
γάλους προμηθευτές αποτελώντας ουσιαστικά 
οδηγίες για μεθόδους στατιστικής μέτρησης ηλε
κτρονικών πηγών (Sepherd, 2002) . 

Το 2002 ιδρύθηκε ο μη κερδοσκοπικός οργανι
σμός Counting Online User NeTworked Electronic 
Resources(COUNTER), με σκοπό να αναπτύξει με
θόδους και αναφορές για την μέτρηση της χρήσης 
των ηλεκτρονικών πηγών. Ο μη κερδοσκοπικός 
αυτός οργανισμός κατέληξε σε κάποιες μεθόδους 
και αναφορές για τη μέτρηση των ηλεκτρονικών 
πηγών. 

Ωστόσο, το COUNTER δεν ήταν χρηστικό γιατί 
έπρεπε ο βιβλιοθηκονόμος για κάθε προμηθευτή 
να εξάγει ξεχωριστή αναφορά. Αυτό είχε ως αποτ-
λέσμα το χειρισμό από μια πλειάδα εκθέσεων και 
στατιστικών. Έτσι τον Νοέμβριο του 2004 δημι
ουργήθηκε η ιδέα για μια αυτόματη μέθοδο που 
να λύνει αυτό το πρόβλημα. Το καλοκαίρι του 2005 
στο συνέδριο της American Library Association, 
όπου δημιουργήθηκε μια μικρή ομάδα, γνωστή αρ
γότερα ως ομάδα εργασίας SUSHI, η οποία απο
τελούνταν από δύο βιβλιοθηκονόμους, έναν 
εκπρόσωπο προμηθευτή ολοκληρωμένου συστή
ματος βιβλιοθήκης και έναν εκρπόσωπο της NISO. 
Μετά από ανεπίσημες συναντήσεις που είχαν με

λέτησαν περισσότερο το ζήτημα της συλλογής 
στατιστικών στοιχείων χρήσης. Τελικά έλυσαν το 
πρόβλημα της αυτοματοποίησης εξαγωγής στατι
στικών χρήσης, με το SUSHI που είναι ένα πρωτό
κολλο αιτήματος/απάντησης (Xu, F. 2010) . 

Αρχιτεκτονική του SUSHI 
To Standardized Usage Statistics Harvesting Ini-

tiative(SUSHI), το οποίο υιοθετήθηκε από τη NISO 
το 2007 και έγινε το πρότυπο ANSI/NISO Ζ39.93, 
αποτελεί πρότυπο το οποίο χρησιμοποιείται από 
τα Συστήματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πηγών, 
καθώς και άλλα συστήματα για τη διεξαγωγή στα
τιστικών χρήσης(ΝΙ30, 2011) . Είναι γεγονός ότι 
το SUSHI έχει άμεση σχέση και συνεργάζεται με 
το COUNTER. 

Σ' αυτό το σημείο θα γίνει μια προσπάθεια ανά
λυσης της λειτουργίας του SUSHI, όπου γίνεται 
καλύτερα κατανοητή από το σχήμα που ακολου
θεί. 

Πως λειτουργεί το SUSHI 
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(Πηγή: NIS0, http://www.niso.org/workrooms/sushi/faq/provider) 

Από το παραπάνω σχήμα μπορεί να γίνει κατα
νοητό σχηματικά πως λειτουργεί η αρχιτεκτονική 
του SUSHI. Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, το 
SUSHI είναι ένα πρωτόκολλο πελάτη/ εξυπηρε
τητή (client/server), χρησιμοποιώντας το 
αίτημα/απάντηση του SOAP. To SOAP είναι ένα 
πρωτόκολλο σε XML μορφή που χρησιμοποιείται 
για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ δύο υπολο
γιστών στο δίκτυο για να μπορέσει να ανακτήσει 
σε μορφή XML την αναφορά στατιστικών του 
COUNTER. Όπως μπορούμε να δούμε στο σχήμα 
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mo πάνω, ο πελάτης (client) που στην περίπτωση 
μας είναι η βιβλιοθήκη, στείλει το αίτημα στον εξυ
πηρετητή (server) που είναι ο προμηθευτής περιε
χομένου σε μορφή SOAP, ο εξυπηρετητής 
δημιουργεί μια αναφορά COUNTER την οποία απο-
στέλνει σε μορφή SOAP στον πελάτη, την βιβλιο
θήκη. Στη συνέχεια, όπως μπορούμε να 
διαπιστώσουμε και από το σχήμα πιο πάνω, η ανα
φορά αφού επεξεργαστεί πηγαίνει στο Σύστημα 
Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πηγών για περεταίρω 
επεξεργασία όπου θα βγεί και η τελική αναφορά. 
Παράδειγμα τελικής αναφορά μπορεί να έχει τη 
μορφή της παρακάτω εικόνας. Χρειάζεται να επι-
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Πηγή: http://www.niso.org/news/events/niso/past/ALA07nisoup-
date/nisoupdateala07Jons.pps 
σημάνουμε ότι αυτή η αναφορά έχει εξαχθεί από 
το Ολοκληρωμένο Σύστημα Βιβλιοθήκης Millen
nium. Σ' αυτό το σημείο χρειάζεται να σημειώσουμε 
ότι το SUSHI, δε δίνει από μόνο του τα στατιστικά 
χρήσης. To SUSHI είναι μια καινοτόμα αρχιτεκτο
νική, που βοηθά στην αυτοματοποίηση της εξαγω
γής των στατιστικών. Δηλαδή, το SUSHI 
συνεργάζεται με το COUNTER και σε συνεργασία 
με ένα Σύστημα Διαχείρησης Ηλεκτρονικών Πηγών 
μπορεί να φέρει αποτελέσματα χρήσης. Δύο στοι
χεία που χρειάζεται να επισημανθούν στη συγκε
κριμένη αναφορά είναι το CPU που σημαίνει Cost 
Per Use (Κόστος Ανά Χρήση) και δεύτερον το κό
στος βγαίνει από τη γνωσιακή βάση του Συστήμα
τος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πηγών(ΕΡΜ). 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι το SUSHI έχει αρ
χίσει να έχει μια ευρύτατη αποδοχή, ήδη 34 από 
τους μεγαλύτερους παρόχους ψηφιακού περιεχο
μένου, μεταξύ των οποίων η EBSCO, ProQuest, 
προσφέρουν τη τεχνολογία του SUSHI. 

Είναι γεγονός ότι το νέο αυτό πρότυπο έχει 
πολλά οφελήματατόσο για τις βιβλιοθήκες όσο και 
για τους παρόχους ψηφιακού περιεχομένου. Κατ' 
αρχάς αυτοματοποιεί την ανάκτηση των στατιστι
κών χρήσης. Επίσης, ο βιβλιοθηκονόμος εξοικονο
μεί αρκετό χρόνο επειδή εξάγει αυτόματα τα 
στοιχεία χρήσης από όλους τους προμηθευτές. Πα
ράλληλα, υπάρχει μια στενότερη συνεργασία των 
προμηθευτών και των βιβλιοθηκών, επειδή χρει
άζεται και ο client που είναι η βιβλιοθήκη και ο 

server που είναι ο προμηθευτής για να εξαχθούν τα 
αποτελέσματα χρήσης, ώστε να γνωρίζουν και οι 
βιβλιοθήκες και οι προμηθευτές τ ι χρειάζονται οι 
χρήστες και να προσαρμόζονται ανάλογα. Ένα 
άλλο σημαντικό θετικό είναι ότι το SUSHI ενθαρύ-
νει τους προμηθευτές ψηφιακού περιεχομένου να 
έχουν τα δεδομένα χρήσης σε μια σταθερή και συγ
κεκριμένη μορφή. 

Εργαλεία SUSHI 

Χρήσιμο είναι να αναφερθούν, τα εργαλεία που 
έχουν αναπτυχθεί για την καλύτερη εφαρμογή του 
SUSHI. Επιγραμματικά μπορούμε να αναφέρουμε 
το MISO: Serials Solutions' Open-Source Code for 
SUSHI Client, όπου είναι εργαλείο της Serials Solu
tion, όπου επιτρέπει στις βιβλιοθήκες να χτίσουν 
συνεπή, σταθερά και σύμφωνα με τα πρότυπα ερ
γαλεία. Το συγκεκριμένο εργαλείο εφαρμόζεται 
στους servers των πελατών (clients) βιβλιοθηκών, 
ώστε να συλλέγει τις αναφορές των προμηθευτών. 

Επίσης, το EBSCO's SUSHI Software Develop
ment Kit (SDK): Open-Source Code for SUSHI 
Server and Client, το οποίο αναπτύχθηκε από την 
EBSCO και συγκεκριμένα είναι ένα εργαλείο το 
οποίο απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που ανατ-
πύσσουντο SUSHI και τους βοηθάει να επικεντρω
θούν στην λογική του SUSHI παρά στην εφαρμογή. 

Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί από την EBSCO, το 
εργαλείο SUSHI Harvester for Consortia, το οποίο 
βοηθάει τους συνδέσμους βιβλιοθηκών, ώστε να 
αυτοματοποιήσουν την εξαγωγή των στατιστικών. 
Με τον SUSHI Harvester, μπορούν οι σύνδεσμοι να 
οργανώσουν τις αναφορές χρήσης, ώστε όλα τα 
μέλη του συνδέσμου να μπορούν πολύ εύκολα να 
εξάγουν τις αναφορές χρήσης από τους προμη
θευτές περιεχομένου. 

Τέλος χρήσιμο θα ήταν να αναφέρουμε το 
COUNTER-Compliant Vendors, όπου αποτελεί μια 
λίστα με τους προμηθευτές ψηφιακού περιεχομέ
νου, που έχουν εφαρμόσει και είναι ακολουθούν το 
SUSHI . 

Επίλογος 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, 
οι προσπάθειες για την καλύτερη εξαγωγή στατι
στικών χρήσης ηλεκτρονικών πηγών οδήγησαν 
στην δημιουργία του SUSHI. To SUSHI διευκολύνει 
και αυτοματοποιεί την εξαγωγή των στατιστικών 
χρήσης. Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 
SUSHI, παρόλο που δεν έχει πολύ καιρό που έχει 
υιοθετηθεί και εφαρμοστεί ως πρότυπο, ωστόσο 
έχει ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Επίσης, σημαν
τικό είναι το γεγονός της μεγάλης του αποδοχής 
από τους μεγαλύτερους παρόχους ψηφιακού πε
ριεχομένου που το καθιστούν πολύ σημαντικό ερ
γαλείο. 

Βέβαια, η έρευνα για καλύτερη, γρηγορότερη 
και ποιοτικότερη εξαγωγή στατιστικών χρήσης ηλε-
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κτρονικών πηγών δε θα σταματήσει, ωστόσο μπο
ρούμε να πούμε ότι στη συνεχή αυτή προσπάθεια 
το SUSHI αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό. 
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