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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Αρτειοθέηηζη ιζηοπεριετομένοσ και διαηήρηζη υηθιακής μνήμης: η εμπειρία ηοσ 

ΟΠΑ”. 

 

Μιχάλης Βαζιργιάννης 

 

Η αλαγθαηόηεηα ηεο αξρεηνζέηεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηόηνπσλ έρεη 

αλαγλσξηζηεί από ην μεθίλεκα ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ, ιόγσ ηεο επθνιίαο µε ηελ 

νπνία µπoξεί λα ππάξρεη απώιεηα ηεο δηαζέζηµεο πιεξνθνξίαο. Σηα πιαίζηα ηνπ 

έξγνπ ςεθηαθήο ζύγθιηζεο αλαπηύρζεθε ζύζηεκα ην νπνίν επεμεξγάδεηαη ζε κεληαία 

βάζε όιν ην πεξηερόκελν ησλ ηζηόηνπσλ ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 

Τν ζύζηεκα αξρεηνζέηεζεο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Οηθνλνκηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ γηα ηελ πινπνίεζε ελόο από ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο, πνπ 

είλαη ε αξρεηνζέηεζε θαη δηαηήξεζε ηνπ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνζειίδσλ 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ.  

Τα πην ζεκαληηθά νθέιε γηα ηε Βηβιηνζήθε πνπ ιεηηνπξγεί σο θεληξηθόο θόκβνο 

πιεξνθόξεζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ είλαη ηα αθόινπζα: 

• Γηαηήξεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηλζηηηνύηνπ. 

• Η ρξήζε ηζηνξηθώλ δεδνκέλσλ γηα κειινληηθή έξεπλα 

• Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο 

επηζηεκνληθήο παξαγσγήο 

Τν πεξηερόκελό απνζεθεύεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα επξεηεξηνπνηήηαη ηόζν κε βάζε ην 

ρξόλν όζν θαη κε βάζε ην πεξηερόκελν ( γισζζηθή επξεηεξίαζε).  Έηζη ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα αλαδεηήζεη εύθνια ην πεξηερόκελν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη λα 

παξαθνινπζήζεη πσο απηό εμειίρζεθε ζηνλ ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 

Γηα παξάδεηγκα θάπνηνο ζα κπνξνύζε λα αλαδεηήζεη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη λα 

κειεηήζεη ηελ εμέιημή ηνπ θαη θαηά πόζν ην πξόγξακκα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο επνρήο ή νηθνλνκηθά ζηνηρεία ώζηε λα δεη πόζν επεξέαζε ε θξίζε θαη 

πώο ηε ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Η ζεκαζία ηεο αξρεηνζέηεζεο είλαη εκθαλήο 

θαζώο κεγάιν κέξνο ηνπ αξρεηνζεηεκέλνπ πεξηερνκέλνπ δελ είλαη δηαζέζηκν ζηε 

ζεκεξηλή έθδνζε ησλ ηζηνζειίδσλ. 

Τν ζύζηεκα ζπιινγήο ηζηνπεξηερνκέλνπ επηζθέπηεηαη θάζε κήλα πεξίπνπ 500.000 

ζπλδέζκνπο από 38 θύξηα domain. Τν ζπλνιηθό κέγεζνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ έρεη 

αξρεηνζεηεζεί ζε ζπκπηεζκέλε κνξθή απηή ηε ζηηγκή είλαη πεξίπνπ 850GB. Απηή ηε 

ζηηγκή ε ζπιινγή πεξηέρεη πιηθό από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010 έσο θαη ζήκεξα. Η 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη ζε παξαθάησ ζρήκα θαη βαζίδεηαη ζε 3 

βαζηθά ππνζπζηήκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επξεηεξίαζε θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Αθόκα ρξεζηκνπνηείηαη αιγόξηζκνο θαηάηαμεο γηα ηελ πην 

απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 
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Η αξρεηνζέηεζε ηζηνπεξηερνµέλνπ µπνξεί λα πξαγµαηνπνηεζεί ηόζν ζε παγθόζµην 

επίπεδν, όζν θαη ζε εζληθό θαη ηνπηθό επίπεδν. Η εκπεηξία καο ζηελ αξρεηνζέηεζε 

ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ ΟΠΑ δείρλεη όηη είλαη δπλαηόλ λα αξρεηνζεηεζεί ην 

ηζηνπεξηερόκελν κεγάισλ ηδξπκάησλ κε έλα βηώζηκν ηξόπν ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

ππάξρνπζα ηερλνινγία θαη ε απνηειεζκαηηθή αλάθηεζε ησλ δηαζέζηκσλ 

πιεξνθνξηώλ. 


