
 

1.ΕΙΑΓΩΓΗ  
Ο ηνκέαο δηαδαλεηζκνύ είλαη ηζηνξηθά έλαο πξνλνκηαθόο ρώξνο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ 

ησλ Βηβιηνζεθώλ πνπ ζπκβάιιεη ζηε ζπλεξγαηηθή δηαρείξηζε ησλ πεγώλ 

πιεξνθόξεζεο πνπ νη Βηβιηνζήθεο δηαζέηνπλ πξνο όθεινο ησλ ρξεζηώλ ηνπο. Έηζη 

κε ηελ εμάπισζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

άξρηζε θπξίσο από Ακεξηθάληθεο βηβιηνζήθεο , ζηελ δεθαεηία ηνπ 90’, λα εμεηάδεηαη 

ην γεγνλόο ηεο απνζηνιήο ηεθκεξίσλ κέζσ ηνπ Ίληεξλεη. Σν επηζπκεηό απνηέιεζκα 

ήηαλ ε κείσζε ηνπ ρξόλνπ απνζηνιήο θαη ε κείσζε ηνπ θόζηνπο γηα ηνλ ηειηθό 

ρξήζηε. 

Από ηελ άιιε πιεπξά δεκηνπξγήζεθαλ ηερληθά δεηήκαηα (κνξθόηππνη 

ςεθηνπνηεκέλσλ ηεθκεξίσλ, έιεγρνο θαη δηαρείξηζε δηαθηλνύκελσλ κέζσ δηαδηθηύνπ 

εγγξάθσλ), δεηήκαηα εμνηθείσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο. Σα δεηήκαηα πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο πςώλνληαλ σο εκπόδηα ζηε γεληθεπκέλε ρξήζε ζπζηεκάησλ 

ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο ηεθκεξίσλ. 

Ωζηόζν ε ηάζε γηα αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ βηβιηνζεθνλόκν 

λα δηαρεηξηζηεί ηνλ όγθν ησλ αηηήζεσλ ηνπ δηαδαλεηζκνύ είλαη απμεηηθή. Έρνπλ 

πινπνηεζεί αξθεηά εκπνξηθά πξνγξάκκαηα θαη ειάρηζηα πξνγξάκκαηα ειεύζεξνπ 

ινγηζκηθνύ κε θνξπθαίν αλάκεζά ηνπο ην OpenILL (Openill project, 2006), ηνπ 

νπνίνπ ε αλάπηπμε ζηακάηεζε ην 2005. 

Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην δηαδαλεηζκό ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, παξαηεξείηαη κηα ζηαζεξνπνηεηηθή ηάζε ζην ζπλνιηθό 

όγθν ησλ δηαθηλνύκελσλ ηεθκεξίσλ. 

ην έξγν «ΠΛΟΗΓΙ: Από ηελ πιεξνθνξία ζηε γλώζε: Δλίζρπζε ηεο δηάζεζεο 

ειεθηξνληθνύ πεξηερνκέλνπ θαη παξνρή πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο»
1
 πξνβιέπεηαη παθέην εξγαζίαο κε ζθνπό ηε βειηίσζε 

ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ δηαδαλεηζκνύ θαη βαζηθνύο ζηόρνπο: α) 

ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ κέζνπ ρξόλνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ αηηεκάησλ δηαδαλεηζκνύ 

γηα ηνλ ηειηθό ρξήζηε (εκεξνκελία αίηεζεο έσο εκεξνκελία παξαιαβήο από ηνλ 

ηειηθό ρξήζηε), β) ηε δπλαηόηεηα άκεζεο θαη επέιηθηεο ππνβνιήο αηηεκάησλ θαη 

παξαιαβήο ηεθκεξίσλ από ηελ πιεπξά ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

θπζηθή ηνπο παξνπζία ζηε Βηβιηνζήθε θαη γ) ηε κείσζε ηνπ ρξόλνπ απνζηνιήο 

ηεθκεξίσλ πξνο ηηο ζπλεξγαδόκελεο βηβιηνζήθεο. Αλαθνξηθά κε ηνλ όγθν ησλ 

αηηήζεσλ δηαδαλεηζκνύ, ην 2006 ππήξμε αύμεζε ησλ αηηήζεσλ δηαδαλεηζκνύ γηα 

άξζξα θαηά 19,73% θαη 6% γηα βηβιία ελ ζρέζε κε ην 2005, ζύκθσλα κε επίζεκα 

ζηνηρεία ηεο Βηβιηνζήθεο. Σέινο, ε απμεηηθή ηάζε εμνηθείσζεο ησλ ρξεζηώλ κε ηηο 

ηερλνινγίεο πνπ ε Βηβιηνζήθε πξνζθέξεη γηα αλαδήηεζε ηεθκεξίσλ, νδεγεί σο έλα 

βαζκό θαη ζηελ κεγέζπλζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ δηαδαλεηζκνύ. 

 

2.ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

2.1. Επγαλεία Ανάπτςξηρ 

Σν Ηιεθηξνληθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Αηηήζεσλ  Γηαδαλεηζκνύ αλαπηύζζεηαη ζηε 

Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ηνπο ηειεπηαίνπο 8 κήλεο ζηα πιαίζηα 

ηνπ έξγνπ ΠΛΟΗΓΙ
1
, κε βάζε ηεο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Βηβιηνζήθεο θαη 

ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηα δηεζλή πξόηππα δηαδαλεηζκνύ. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

                                                 
1

Σν έξγν «ΠΛΟΗΓΙ: ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΗ ΓΝΩΗ: Δλίζρπζε δηάζεζεο ειεθηξνληθνύ πεξηερνκέλνπ θαη παξνρή 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο», εθηειείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 
Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΙ (ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ-Δλέξγεηα 2.1.3, Καηεγνξία Πξάμεσλ δ 

«Δλίζρπζε θαη Δκπινπηηζκόο Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ») κε ρξνληθή δηάξθεηα από 01/07/2000 κέρξη 30/09/2008 θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηνπ ΤΠΔΠΘ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε [3ν Κνηλνηηθό Πιαίζην ηήξημεο θαηά 75% Κνηλνηηθή 
πκκεηνρή (ΔΚΣ) θαη 25% Δζληθνί πόξνη (ΤΠΔΠΘ/ΔΤΓ ΔΠΔΑΔΚ)]. 



 

εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηερλνινγίεο όπσο PHP, MySQL, PERL, νη νπνίεο 

δίλνπλ ην πιενλέθηεκα ηνπ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ θαζώο δελ απαηηνύληαη άδεηεο 

ρξήζεο απηώλ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα παξαγσγή ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ. Σν 

Ηιεθηξνληθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Αηηήζεσλ  Γηαδαλεηζκνύ απνηειεί κία 

δηαδηθηπαθή εθαξκνγή θαη όιν ην πεξηβάιινλ (δηαρείξηζεο θαη ρξεζηώλ) είλαη ηεο 

κνξθήο WWW. Η εθαξκνγή αλαπηύζζεηαη ζε πεξηβάιινλ Linux (CentOS) θαη σο 

ηώξα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ βηβιηνζήθεο ηόζν ηεο Perl όζν θαη 

ηηο PHP. 

 

2.2. Μοντέλο Ανάπτςξηρ 

Η αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ζηεξίρζεθε πάλσ ζε ηξεηο άμνλεο:  

1. Υξήζηεο ή άιιεο βηβιηνζήθεο  πνπ πξαγκαηνπνηνύλ αηηήζεηο 

2. Η Βηβιηνζήθε σο πξνκεζεπηήο 

3. Η Βηβιηνζήθε σο πειάηεο, 

όπσο παξαηεξείηαη άιισζηε θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο αλάινγσλ 

δπλαηνηήησλ.  

Αθόκα, ειήθζεζαλ ππ’ όςε ν ξόινο ηεο Βηβιηνζήθεο σο πειάηεο θαη σο 

πξνκεζεπηήο γηα ηηο αηηήζεηο δηαδαλεηζκνύ. Με βάζε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία 

(Mary, E., Jackson, 1997)  κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ νη εμήο δηαδηθαζίεο : 

1. Υξήζηεο ή βηβιηνζήθεο Δλδηάκεζν ζύζηεκα πξνώζεζεο αηηήζεσλ ζηελ 

Βηβιηνζήθε (π.ρ. ΔΚΣ)Αίηεζε Γηαδαλεηζκνύ από πεγέο Βηβιηνζήθεο 

2. Υξήζηεο  ή βηβιηνζήθεο Αίηεζε Γηαδαλεηζκνύ γηα άιιεο πεγέο γηα ηηο 

νπνίεο ε Βηβιηνζήθε είλαη πειάηεο θαη κπνξεί λα ηηο πξνκεζεπηεί 

Πξνώζεζε ησλ αηηήζεσλ ζε άιιεο πιαηθόξκεο. 

ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο είλαη δπλαηόλ αλάκεζα ζηνπο 

ρξήζηεο ή βηβιηνζήθεο θαη ζην ηειηθό απνδέθηε ηεο αίηεζεο –Βηβιηνζήθε 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο  λα ππάξρνπλ άιια ζπζηήκαηα πνπ εθηεινύλ ηηο αηηήζεηο 

δηαδαλεηζκνύ αληί ησλ ρξεζηώλ (π.ρ. ΔΚΣ).  

 

2.3. Ππωτόκολλο ISO ILL 

ηελ αξρηθή ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο δόζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ISO ILL 

πξσηόθνιιν (Moulton,R., Fretwell-Downing, 1997) , έηζη ώζηε ε εθαξκνγή πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί λα είλαη ζπκβαηή όζν πεξηζζόηεξν γίλεηαη κε άιια ζπζηήκαηα, θαζώο 

λα ππάξρεη θαη επηθνηλσλία κεηαμύ απηώλ. Ωο πξόηππν ρξεζηκνπνηήζεθε ην θαλαδηθό 

πξσηόθνιιν (Interlibrary Loan Application Standards Maintenance Agency, 2007)   

ASN.1, θαη ζηελ ζπλέρεηα έγηλε πξνζπάζεηα λα πξνζαξκνζηεί ζηα ειιεληθά 

δεδνκέλα κε βάζε θαη ηελ ξνή εξγαζίαο πνπ πθίζηαλην ζηελ Βηβιηνζήθε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Γεληθά, θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο δόζεθε 

βαξύηεηα ζηελ επεθηαζηκόηεηα ηνπ έηζη ώζηε αλ ζην κέιινλ αιιάμνπλ νη ζπλζήθεο 

λα είλαη δπλαηόλ λα πξνζηεζνύλ θαη άιια ζηνηρεία ηνπ πξσηνθόιινπ, ρσξίο λα 

επηβαξύλεηαη ζεκαληηθά ην ζύζηεκα ζην ζύλνιν ηνπ. Η βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη 

ζρεδηαζηεί κε βάζε ην ISO ILL πξσηόθνιιν ζε ζπλδπαζκό κε ην πξνθίι πνπ δίλεη ην 

ASN.1, αθνινπζήζεθε ην ζπγθεθξηκέλν πξνθίι κηαο θαη απηό ρξεζηκνπνηείηαη από 

πνιιέο βηβιηνζήθεο θαη εκπνξηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλακεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία. 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
Σν Ηιεθηξνληθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Αηηήζεσλ Γηαδαλεηζκνύ ζηελ Βηβιηνζήθε & 

Κέληξν Πιεξνθόξεζεο όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί είλαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, 

πνπ ππνζηεξίδεη ην δηαδαλεηζκό ηόζν κεηαμύ ρξεζηώλ θαη βηβιηνζήθεο όζν θαη 



 

κεηαμύ βηβιηνζεθώλ. Τπνζηεξίδεη πνιπγισζζηθό πεξηβάιινλ θαη παξέρεη πςειό 

βαζκό αζθάιεηαο ζηελ ξνή εξγαζίαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ αηηήζεσλ δηαδαλεηζκνύ.  

Η δνκή ηεο εθαξκνγήο δηαθξίλεηαη ζε 2 θπξίσο ηκήκαηα: (i)Σν ηκήκα ησλ ρξεζηώλ – 

πειαηώλ, (ii)Σν ηκήκα ηεο δηαρείξηζεο. 

Σν ηκήκα ησλ ρξεζηώλ - πειαηώλ πεξηιακβάλεη ηα πεξηβάιινληα: α) ησλ ρξεζηώλ, β) 

ησλ βηβιηνζεθώλ – πειαηώλ, γ) ησλ βηβιηνζεθώλ – παξαξηεκάησλ. 

Οη ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε ηνπο, λα αλαδεηήζνπλ 

ην ηζηνξηθό ησλ αηηήζεσλ ηνπο, λα ελεκεξσζνύλ κέζα από ην δηθό ηνπο πεξηβάιινλ 

γηα ηελ πνξεία ηεο αίηεζεο ηνπο. Δπίζεο ιακβάλνπλ ελεκεξσηηθά e-mail από ην 

ζύζηεκα δηαρείξηζεο αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο αίηεζεο ηνπο, όπνπ απηό έρεη θξηζεί 

όηη ρξεηάδεηαη.  

 
Δηθ. 1. Πεξηβάιινλ ρξεζηώλ – Παξαθνινύζεζε αηηήζεσλ 

 

Αθόκα νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο θαη κέζσ ηνπ 

πξσηνθόιινπ OpenURL απεπζείαο από ηα πεξηβάιινληα δηεπαθήο βηβιηνγξαθηθώλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ. Σα πεξηβάιινληα ησλ βηβιηνζεθώλ – πειαηώλ θαη ησλ 

βηβιηνζεθώλ – παξαξηεκάησλ είλαη παξόκνηα κε ηελ εμαίξεζε όηη ηα ηειεπηαία έρνπλ 

δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ πξνσζεζεί ζε απηά. Η δηαρείξηζε 

δελ επεθηείλεηαη ζε νηθνλνκηθά δεηήκαηα, ηνλ νηθνλνκηθό έιεγρν ηνλ έρεη ν 

θεληξηθόο δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο. Οη δπλαηόηεηεο ησλ πεξηβαιιόλησλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ είλαη ε ππνβνιή αίηεζεο δηαδαλεηζκνύ, αλαδήηεζε ζην ηζηνξηθό, 

παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ αηηήζεσλ, αιιαγή ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο, αιιαγή 

ζηνηρείσλ πξόζβαζεο θαη ηέινο ε δπλαηόηεηα αιιαγήο ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο εάλ 

απηή δελ είλαη ζε θάζε επεμεξγαζίαο. 

 
Δηθ. 2. Πεξηβάιινλ βηβιηνζήθεο- παξάξηεκα – Παξαθνινύζεζε αηηήζεσλ 

 



 

Σν ηκήκα ηεο δηαρείξηζεο, ρσξίδεηαη ζε 3 επίπεδα: α) Σν πξώην επίπεδν, ησλ 

ππαιιήισλ ηεο βηβιηνζήθεο (library staff), β) Σν δεύηεξν επίπεδν, ηνπ θεληξηθνύ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο (administrator), γ) Σν ηξίην επίπεδν, ηνπ γεληθνύ επόπηε 

(master administrator)  

Οη ππάιιεινη ηεο βηβιηνζήθεο κπνξνύλ λα εθηεινύλ όιε ηελ ξνή εξγαζίαο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ αηηήζεσλ. Μέζα ζε απηήλ ηελ ξνή είλαη θαη ε πξνώζεζε ησλ 

αηηήζεσλ ζε παξαξηήκαηα εάλ απηά αληαπνθξίλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλαδήηεζεο. Δπίζεο ζηηο αξκνδηόηεηεο ησλ ππαιιήισλ είλαη θαη ε παξαθνινύζεζε 

θαη επεμεξγαζία (π.ρ. αιιαγήο ζηνηρείσλ) ησλ αηηήζεσλ ε νπνία κπνξεί λα γίλεη είηε 

αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο είηε αλάινγα κε ην ρξήζηε πνπ ηελ έρεη 

θάλεη. Έρνπλ πξόζβαζε ζηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηώλ θαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ 

βηβιηνζεθώλ – πειαηώλ θαη λα επηκειεζνύλ ηα ζηνηρεία απηώλ. Ωζηόζν ππάξρεη 

πάληα ζε απηέο ηηο αιιαγέο ε αλάινγε ελεκέξσζε ηνπ γεληθνύ επόπηε θαη ησλ 

βηβιηνζεθώλ ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία αιιάδνπλ. Αθόκα ππάξρεη ελεκέξσζε ηνπ 

ρξήζηε θαη ηνπ βηβιηνζεθνλόκνπ γηα ηνπο όξνπο ρξήζεο πνπ έρεη επηβάιιεη ν θάζε 

δηαζέηεο κε βάζε ηα ζπκθσλεηηθά, πξηλ από ηελ απνζηνιή θάζε νινθιεξσκέλεο 

αίηεζεο. Σέινο, έρνπλ πξόζβαζε ζηα βαζηθά ζηαηηζηηθά ησλ αηηήζεσλ. Σα 

δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ησλ ππαιιήισλ κπνξνύλ εύθνια λα παξακεηξνπνηεζνύλ. 

Ο θεληξηθόο δηαρεηξηζηήο, πέξα από ηα πξναλαθεξζέληα, έρεη: πξόζβαζε θαη ζηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ ινγαξηαζκώλ ππαιιήισλ 

ηεο βηβιηνζήθεο, πξόζβαζε ζε πεξαηηέξσ, δηαρξνληθά ζηαηηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε 

δπλαηόηεηα δηαγξαθήο, ε νπνία θαη πξώηε θνξά ζπλαληάηαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζύζηεκα 

 
Δηθ. 3. Πεξηβάιινλ Κεληξηθνύ Γηαρεηξηζηή – Δπεμεξγαζία λέσλ αηηήζεσλ 

 

Ο master administrator, έρεη ηελ επνπηεία θαη ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ όισλ ησλ 

ινγαξηαζκώλ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζώο θαη ηελ επνπηεία ηνπ ηζηνξηθνύ ελεξγεηώλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζε θαζεκεξηλό επίπεδν. 

 
Δηθ. 4. Πεξηβάιινλ master administrator – Δπνπηεία ζπζηήκαηνο



 

Αθνινπζεί ε ζύγθξηζε ιεηηνπξγηθόηεηαο κε άιια εκπνξηθά πξνγξάκκαηα (Binkley, D., 1999), (OCLC PICA, 2007), (OCLC Online Computer 

Library Center, 2007), (RLG, 2007), (Clio Software, 2007), (Auto-graphics, inc., 2007). Δδώ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ όςε όηη ε εθαξκνγή δελ 

είλαη ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή, νπόηε ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ επηθνηλσλία κε άιια 

ζπζηήκαηα. 

Λειτοςπγίερ Ππογπάμματα 
Δθαξκνγή 

Βηβιηνζήθεο 

Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο 

VDX ILLIAD RLG’s ILL Manager Clio AGent 

VERSO 

Γηαρείξηζε 

ζπζηήκαηνο από 

δηαθνξεηηθνύο 

ηύπνπο ππαιιήισλ 

Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη 

Δλεκέξσζε Υξήζηε 

κε formatted Email 

Ναη, ξπζκίδεηαη Ναη, ξπζκίδεηαη 

από ην ζύζηεκα 

Ναη, ξπζκίδεηαη 

από ην ζύζηεκα 

Ναη Ναη, ξπζκίδεηαη από ην 

ζύζηεκα 

Ναη 

Copyright tracking Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη 

ηαηηζηηθά Ναη, ζε 

πξαγκαηηθό 

ρξόλν 

Ναη Ναη, ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν 

Γελ αλαθέξεηαη Γελ αλαθέξεηαη Γελ 

αλαθέξεηαη 

Web-base Interface Ναη, νιόθιεξε 

ε εθαξκνγή 

Ναη, έρεη θαη 

window based 

interface 

Ναη, πιήξσο Ναη, ρξεζηκνπνηεί ην 

Eureka web interface 

Ναη, πιήξσο Ναη, πιήξσο 

Απνζηνιή θαη 

απνδνρή αηηήζεσλ 

κε ISO ILL 

ζπζηήκαηα 

ε θάζε 

ζρεδηαζκνύ 

Ναη, ISO 10160 

θαη 10161 

Ναη, ISO 10160 

θαη 10161 

Ναη, ISO 10160 θαη 

10161 (version 2) 

Ναη, ISO 10161 Ναη, ISO ILL 

Απνζηνιή εγγξάθσλ 

(Document 

Delivery) 

ε θάζε 

ζρεδηαζκνύ 

Ναη, κε ηελ 

ρξήζε ηνπ Ariel 

Ναη, θαη κε ην 

Ariel 

Ναη, κε ην Ariel Ναη Ναη, κε Ariel 

Τπνζηήξημε ζε 

OpenURL 

Ναη Ναη Ναη Ναη Γελ αλαθέξεηαη Γελ 

αλαθέξεηαη 



 

ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππάξρεη ελζσκαησκέλε ε ινγηζηηθή ππνζηήξημε ζηελ 

πιήξε ηεο κνξθή. Η ππεξεζία ηεο ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

- Ρύζκηζε ησλ εηδώλ ησλ ρξεώζεσλ (δαλεηζκόο, αλαλέσζε δαλεηζκνύ, πξόζηηκα, ρξέσζε 

εηδηθήο άδεηαο ρξήζεο) πνπ έρεη θάζε πξνκεζεπηήο ηεο Βηβιηνζήθεο, 

- Παξαθνινύζεζε θαη αλαδήηεζε όισλ ησλ απνδείμεσλ πνπ έρνπλ θνπεί, 

- Δπνπηεία ησλ νηθνλνκηθώλ ινγαξηαζκώλ πνπ έρεη θάζε ππάιιεινο ηεο Βηβιηνζήθεο πνπ 

έρεη δερηεί ρξήκαηα από ηελ ππεξεζία ηνπ δηαδαλεηζκνύ. 

- Ηιεθηξνληθή απόδεημε, ηεο νπνίαο ε κνξθή είλαη εηδηθά γηα ηελ Βηβιηνζήθε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δηαηππσκέλε (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη πεξηέρεη ηα ζηνηρεία 

ηνπ δαλεηδόκελνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ ππαιιήινπ πνπ ιακβάλεη ην πνζό, ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο 

θαη πνηνο ήηαλ ν πξνκεζεπηήο ηνπ ηεθκεξίνπ), ζε θάζε απόδεημε δίλεηαη κνλαδηθόο θσδηθόο 

απόδεημεο. 

- ηαηηζηηθή αλαθνξά ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαδαλεηζκνύ κε ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε αλάινγα κε ην ξόιν πνπ έρεη ε Βηβιηνζήθε (πξνκεζεπηήο, πειάηεο). 

 

4. ΣΟΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ 

ηελ ηειηθή έθδνζε, ζηόρνο είλαη, λα γίλνπλ αλαβαζκίζεηο θαη πξνζζήθεο ζε όια ηα ηκήκαηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο, έηζη ώζηε λα είλαη πεξηζζόηεξν θηιηθό πξνο ην ρξήζηε. ην ηκήκα ησλ 

ρξεζηώλ – πειαηώλ πξνηίζεηαη λα αλαβαζκηζηεί ην πεξηβάιινλ αλαδήηεζεο ζηηο πεγέο ηεο 

Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε ηελ ρξήζε Z39.50 client (Turner, F., 1995), 

γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηώλ. Σειηθόο ζηόρνο είλαη ε αλάπηπμε κηαο 

πιαηθόξκαο, ζπκβαηή κε ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο, πνπ ζα επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ζηέιλεη 

αηηήκαηα δηαδαλεηζκνύ από ηελ αλαδήηεζε πνπ ζα θάλεη ζηνλ θαηάινγν ηεο Βηβιηνζήθεο 

(Binkley, D., 1999). 

Αλαθνξηθά κε ην ηκήκα δηαρείξηζεο ζηόρνο είλαη ε ππνζηήξημε federated search ζε 

πεξηβάιινλ εληαίν κε απηό ηεο θεληξηθήο δηαρείξηζεο. Δθεί ζηόρνο είλαη ε παξνρή 

δπλαηνηήησλ όπσο ε απνζηνιή αηηήζεσλ δηαδαλεηζκνύ κε άιια ζπζηήκαηα κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο GSM (Generic Script Messaging) ή κε ηελ κέζνδν ησλ θνξκαξηζκέλσλ email 

(Openill project, 2006) θαη ε απηόκαηε θαηαρώξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ εθάζηνηε αίηεζε δηαδαλεηζκνύ. Σν εύξνο ηεο αλαδήηεζεο πνπ ζα 

ππνζηεξίδεη ην federated search ζα ξπζκίδεηαη από ηνλ θεληξηθό δηαρεηξηζηή θαη ηνλ master 

administrator (άηνκν κε γλώζεηο πιεξνθνξηθήο) ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Δπίζεο ε ISO επηθνηλσλία κε άιια ζπζηήκαηα είλαη έλαο από ηνπο κειινληηθνύο ζηόρνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, αιιά απηό ζα εμαξηεζεί θαη από ηελ ζπκβαηόηεηα ησλ άιισλ ζπζηεκάησλ κε 

ην ILL ISO. Αθόκα, ε απνζηνιή ησλ νινθιεξσκέλσλ αηηήζεσλ πξνο ηνπο ρξήζηεο κε βάζε 

ην πξσηόθνιιν GEDI (GEDI-Generic Electronic Document Interchange, 1998)  είλαη έλαο 

από ηνπο κειινληηθνύο ζηόρνπο, ν νπνίνο όκσο ζίγνπξα ζα ζπλδπαζηεί κε κεζόδνπο 

αζθάιεηαο απνζηνιήο αξρείσλ κέζσ TCP/IP (Moulton,R., Fretwell-Downing, 1997). 

Σέινο, ζην ηκήκα ηνπ master administrator έρεη ηεζεί ζηόρνο γηα ηελ πξνζζήθε ηεο επνπηείαο 

ηεο ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο, ώζηε ην πεξηβάιινλ λα είλαη ειεγρόκελν θαη λα απνθεπρζνύλ 

ηπρόλ ιάζε θαη παξαιείςεηο. 
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