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Γηάγξακκα παξνπζίαζεο

Πξνβιήκαηα θαη ζηόρνη

Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο

Απαηηήζεηο / ππεξεζίεο

Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο

Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά

Σπκπεξάζκαηα



Τν πιαίζην εξγαζίαο

Οινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εξγαιείσλ θαη 

ππεξεζηώλ

Τν εξώηεκα ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ζηηο βηβιηνζήθεο : 

εηεξνγέλεηα ππεξεζηώλ θαη εξγαιείσλ

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (επηδίσμε βέιηηζηεο επίδνζεο)

Οη αλάγθεο: παξαγσγή εξγαιείσλ, εληαία δηαρείξηζε, πξόζβαζε, 

έιεγρνο



Ο πξνβιεκαηηζκόο

Αλάπηπμε ηζηνζειίδαο (Απξίιηνο 2005 - θαινθαίξη 2006)

Γηαθνξεηηθέο δηεπαθέο, πνηθηιία πόξσλ θαη εξγαιείσλ, πεξηνξηζκέλε 

παξέκβαζε ηνπ πξνζσπηθνύ



Οη ζηόρνη

Γηαρείξηζε θαη εμέιημε απνθιεηζηηθά από βηβιηνζεθνλόκνπο.

Πξνζαξκνζηηθόηεηα ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ (εληαία 
αλαδήηεζε ζε εηεξνγελείο πεγέο)

Σπλεξγαηηθά εξγαιεία επηθνηλσλίαο βηβιηνζήθεο – ρξήζηε 
(forum, αλαθνηλώζεηο θ.ιπ.)

Δληαία αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηώλ (νκνηόκνξθε 
δηεπαθή γηα δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο – βηβιηνζεθνλόκνπ)



Οη ζηόρνη θαη νη ππεξεζίεο

Σρεδηαζκόο, αλάπηπμε θαη αμηνιόγεζε ηεο 

ηζηνζειίδαο

Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 

αλαθνηλώζεσλ θαη forum ζπδεηήζεσλ

Δηζαγσγή ςεθηαθνύ πιηθνύ θαη κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ζην ςεθηαθό απνζεηήξην



Οη ζηόρνη θαη νη ππεξεζίεο

Δληαία ηεθκεξίσζε ςεθηαθώλ αληηθεηκέλσλ κε ην DC

Μεραλή ελνπνηεκέλεο αλαδήηεζεο ζε ειεθηξνληθνύο πόξνπο

Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα εηζαγσγήο ρξεζηώλ, παξαθνινύζεζεο 

θαη αλαθνξώλ 

Αλάπηπμε ππνδνκήο αζύξκαησλ ππεξεζηώλ



Φαξαθηεξηζηηθά

Κνηλή δηαρεηξηζηηθή δηαδηθαζία κε πςειό βαζκό 

νινθιήξσζεο δηαθνξεηηθώλ ηκεκάησλ θαη ππεξεζηώλ

Yςειόο βαζκόο επίηεπμεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κε ηε ρξήζε 

XML πξσηνθόιισλ 

Yςειόο βαζκόο πξνζαξκνζηηθόηεηαο ζηηο λέεο αλάγθεο κε 

ρακειό θόζηνο 



Αξρηηεθηνληθή

Λεηηνπξγηθέο Γνκέο (Function Blocks)

module αλάπηπμεο ππεξεζηώλ 
(Service Development Module)

module δηαρείξηζεο ππεξεζηώλ 

(Service Management Module)

module θπιινκέηξεζεο / αλαδήηεζεο  
(Browsing Module) 



Οη Λεηηνπξγηθέο Γνκέο

Λεηηνπξγηθή Γνκή ηεο Ιζηνζειίδαο

Σρεδίαζε Γηθηπαθνύ ηόπνπ Βηβιηνζήθεο



Οη Λεηηνπξγηθέο Γνκέο

Λεηηνπξγηθή Γνκή Φνξκώλ

Γεκηνπξγία δπλακηθώλ θνξκώλ γηα 
επηθνηλσλία, απνζηνιή αηηεκάησλ 
δηαδαλεηζκνύ, ππνβνιή εξγαζηώλ θιπ.)



Οη Λεηηνπξγηθέο Γνκέο

Λεηηνπξγηθή Γνκή Ηιεθηξνληθώλ Πεγώλ

Γεκηνπξγία ζπιινγώλ πόξσλ αλά είδνο θαη 
ζέκα



Οη Λεηηνπξγηθέο Γνκέο

Λεηηνπξγηθή Γνκή OPAC

Αλαδήηεζε ζηνλ Ηιεθηξνληθό 
Καηάινγν ηεο Βηβιηνζήθεο κέζσ 
ηεο ηζηνζειίδαο



Οη Λεηηνπξγηθέο Γνκέο

Λεηηνπξγηθή Γνκή ελνπνηεκέλεο αλαδήηεζεο

Αλαδήηεζε ζε όιεο ηηο πεγέο 
πιεξνθόξεζεο ηεο βηβιηνζήθεο 
(βάζεηο δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθόο 
θαηάινγνο, ςεθηαθή βηβιηνζήθε, 
ειεθηξνληθά πεξηνδηθά θιπ.)



Οη Λεηηνπξγηθέο Γνκέο

Λεηηνπξγηθή Γνκή αλαθνηλώζεσλ

Καηαρώξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 
αλαθνηλώζεσλ ηεο βηβιηνζήθεο



Οη Λεηηνπξγηθέο Γνκέο

Λεηηνπξγηθή Γνκή ππνζηήξημεο θηλεηώλ ππεξεζηώλ 

θαη ρσξηθνύ εληνπηζκνύ πιηθνύ

Αλαδήηεζε κέζσ PDA θαη θηλεηώλ 
ηειεθώλσλ

Δληνπηζκόο ηνπ πιηθνύ ζην ρώξν ηεο 
βηβιηνζήθεο



Οη ελόηεηεο ινγηζκηθνύ (modules)

Service Development Module (ελόηεηα αλάπηπμεο)

Service Management Module (ελόηεηα δηαρείξηζεο)

Browsing Module (ελόηεηα θπιινκέηξεζεο / 
αλαδήηεζεο)



Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο

Υπνζηήξημε ππεξεζηώλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο (θηλεηά ηειέθσλα, PDA)

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

Shelf section A specific section of the shelf (up right,

down left, center, etc) on which

the book is placed.



Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο

Μειωμένη καμπύλη εκμάθηζηρ (learning curve)

Γςναηόηηηα αςηό-αξιολόγηζηρ και βεληίωζηρ (logging facility)

Field Types Description

Timestamp 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 parameters The specific parameters of the module that handled the request

Link position The position of the link (main menu, block, page body)



Μειινληηθόο ζρεδηαζκόο

Τν ζεκείν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη ζην 75%

Νέα Λεηηνπξγηθή Γνκή Θεκαηηθνύ Δπξεηεξίνπ (ζεκαηηθή πύιε 
θνηλσληθώλ θαη αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ)

Δμαηνκηθεπκέλεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο



Μειινληηθόο ζρεδηαζκόο

Λεηηνπξγηθή Γνκή Θεκαηηθήο Πύιεο



Δπραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο !


