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Εισαγωγή

• Μια από τις βασικότερες επιδιώξεις των σύγχρονων Βιβλιοθηκών στην
εποχή του διαδικτύου και της ηλεκτρονικής πληροφόρησης γενικότερα, 
είναι η παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης βιβλιογραφικών δεδομένων με το
πλήρες περιεχόμενο των ηλεκτρονικών τους συλλογών. 

• Στόχος των υπηρεσιών διασύνδεσης είναι να παρέχουν τη δυνατότητα
στον τελικό χρήστη να αποκτά πρόσβαση άμεσα από την πηγή της
πληροφορίας, στα αντίστοιχα τεκμήρια σε ηλεκτρονική μορφή, ακόμα και
αν αυτά βρίσκονται σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων και τα
διαχειρίζονται διαφορετικά συστήματα



• Το πλήθος των ηλεκτρονικών συλλογών αυξάνει με ραγδαίους
ρυθμούς. 

• Το ενδιαφέρον των χρηστών κλιμακώνεται συνεχώς. 

• Υπάρχει ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση των
ηλεκτρονικών συνδρομών.

Εντοπισμός επικαλύψεων σε συνδρομές

Καλύτερη διαχείριση του προϋπολογισμού

Ανάγκη για Υπηρεσίες Διασύνδεσης



Συστήματα Διασύνδεσης

Βιβλιογραφικά Δεδομένα.
(πηγή πληροφόρησης)
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Πρώτη Προσέγγιση

• Προκαθορισμένοι σύνδεσμοι (Predefined Linking)
• Παρείχαν συνδέσεις κυρίως σε βάσεις πλήρους περιεχομένου
• Απαιτούνταν τόσες λύσεις όσες και πηγές
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Δεύτερη Προσέγγιση

• Δεν υπάρχουν προκαθορισμένοι συνδέσμοι
• Γίνεται συνταίριασμα μεταδεδομένων (metadata matching)
• Κλειστές Υπηρεσίες Διασύνδεσης (Closed linking services) 
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Μειονεκτήματα

• Αδυναμία παρέμβασης στο πλαίσιο των υπηρεσιών διασύνδεσης
(closed linking framework) 

• Μη δυνατότητα σύνθεσης δυναμικών υπηρεσιών διασύνδεσης
(dynamic linking) λαμβάνοντας υπόψη το εννοιολογικό πλαίσιο της
αναζήτησης (Non-context-sensitive)

• Αδυναμία εντοπισμού της πιο κατάλληλης τοποθεσίας πλήρους
κειμένου (Appropriate Copy Problem)



Συστήματα Μεσολαβητών
Διασύνδεσης

• Είναι web-based εφαρμογές

• Δέχονται ως παραμέτρους εισόδου πληροφορίες σχετικές με ένα
αντικείμενο (πχ. Στοιχεία από τη βιβλιογραφική εγγραφή ενός
άρθρου) κωδικοποιημένες βάσει του προτύπου OpenURL

• Λαμβάνουν υπόψη το εννοιολογικό πλαίσιο της αναζήτησης

• Εντοπίζουν και παραθέτουν στο χρήστη στόχους σχετικούς με το
αντικείμενο (πχ. Πλήρες περιεχόμενο άρθρου)

• Παρέχουν πρόσβαση στο χρήστη στο στόχο που επιλέγει



OpenURL

• Αποτελεί πρότυπο για τον ορισμό και για τη σύνταξη της
περιγραφής ενός αντικειμένου με τη μορφή μεταδεδομένων, τα
οποία μπορούν να ενσωματωθούν σε μία ηλεκτρονική διεύθυνση
(URL)

• Αποσκοπεί στη δημιουργία ανοικτών υπηρεσιών διασύνδεσης, 
επιτρέποντας στα συστήματα μεσολαβητών να παρέχουν υπηρεσίες
διασύνδεσης από οποιαδήποτε βιβλιογραφική πηγή που
υποστηρίζει το πρότυπο.  
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Παράδειγμα











Παράγοντες Αξιολόγησης
• Περιβάλλον λειτουργίας (τοπικά συστήματα, συνδρομητικές υπηρεσίες)

• Τύπος συστήματος (αυτόνομα συστήματα, υποσυστήματα ευρύτερων συστημάτων)

• Γνωσιακή βάση

• Υποστήριξη Προτύπων (OpenURL, DOI κ.λπ.)

• Διαχειριστικό περιβάλλον

• Υποστήριξη κοινοπραξιών και παραρτημάτων

• Στατιστικά στοιχεία

• Κόστος



Συμπεράσματα

Οι Μεσολαβητές Διασύνδεσης:
•Αναβαθμίζουν σημαντικά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης
•Συντελούν στην καλύτερη διαχείριση των ηλεκτρονικών συλλογών (εντοπισμό των
διπλότυπων)
•Συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων

Η υιοθέτηση τους προϋποθέτει:
•Kατάρτιση ολοκληρωμένου πλάνου
•Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και το πλαίσιο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης

Πρόβλεψη:
•Υπάρχουν θετικές προοπτικές στην εξάπλωση και εξέλιξή τους
• Η υιοθέτηση ανοικτών προτύπων επιβάλλεται
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