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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το θέμα που διαπραγματεύεται η παρούσα έρευνα είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες
ανοιχτού κώδικα. Πρόκειται για συστήματα που ασχολούνται με τη διαχείριση συλλογών οι
οποίες αποτελούνται από ψηφιακά αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν
κείμενο, εικόνα, ήχο ή βίντεο και είναι ποικίλου περιεχομένου. Η εργασία επικεντρώθηκε στη
συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, ενώ πραγματοποιήθηκε
συγκριτική μελέτη ορισμένων συστημάτων βιβλιοθηκών που βρίσκονται σε λειτουργία στο
Διαδίκτυο. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένας ιστοχώρος που απευθύνεται στο ελληνικό κοινό και
περιέχει τόσο τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, τη μελέτη που διεξήχθη και ορισμένες
υπηρεσίες προς εξουσιοδοτημένους χρήστες του συστήματος.
Η εργασία αποσκοπεί στην ανακάλυψη και διερεύνηση των βασικών θεμάτων που
αφορούν τις ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα και την υλοποίηση του σχετικού
προγράμματος. Η συγκριτική μελέτη πραγματοποιήθηκε με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που
προέκυψαν έπειτα από σχετική έρευνα. Η διεξαγωγή της μελέτης έγινε με τη μέθοδο της
δοκιμής των συστημάτων που επιλέχθηκαν, κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του έτους
2005. Συνολικά αξιολογήθηκαν επτά (7) ψηφιακές βιβλιοθήκες.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης προέκυψαν σημαντικά
συμπεράσματα σχετικά με τα θέματα που τέθηκαν προς διερεύνηση. Το βασικό συμπέρασμα
είναι το γεγονός ότι μια αξιολόγηση ψηφιακών βιβλιοθηκών μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη
σε έναν οργανισμό ο οποίος επιθυμεί να υιοθετήσει ένα από τα υπάρχοντα συστήματα για να
δημιουργήσει μια ψηφιακή βιβλιοθήκη, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν καλύτερα
οι ανάγκες αυτού και των μελλοντικών χρηστών της βιβλιοθήκης.
Η δομή της εργασίας είναι η εξής: Αρχικά παρατίθενται τα περιεχόμενα της κυρίως
εργασίας καθώς και ένας κατάλογος με τους πίνακες και τις εικόνες που περιλαμβάνονται στην
ανάλυση. Στην Ενότητα 1 γίνεται μια γενική εισαγωγή στο θέμα που περιλαμβάνει και
ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας. Επίσης, καθορίζονται ο σκοπός και οι στόχοι της
εργασίας, Η Ενότητα 2 αποτελείται από μια κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που
χρησιμοποιήθηκε, καθώς τα αποτελέσματα της μελέτης για προηγούμενες σχετικές έρευνες. Οι
πληροφορίες που αφορούν τα στοιχεία των ψηφιακών βιβλιοθηκών που μελετήθηκαν καθώς
και η συγκριτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε, αναλύονται στην Ενότητα 3. Η Ενότητα 4
ασχολείται με θέματα που αφορούν την υλοποίηση του ιστοχώρου των ψηφιακών
βιβλιοθηκών. Επίσης, στο τμήμα αυτό περιέχονται και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση
του θέματος. Τέλος, στην Ενότητα 5 παρατίθενται προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του
θέματος.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η επιλογή της μελέτης των ψηφιακών βιβλιοθηκών προέκυψε κατόπιν προσωπικού
ενδιαφέροντος της συγγραφέως για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Όσον αφορά την υλοποίηση
σχετικού προγράμματος, έπειτα από έρευνα που διεξήχθη διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε
κάποιος ιστοχώρος στην ελληνική περιοχή του Διαδικτύου που να ασχολείται με το θέμα αυτό.
Κατόπιν αυτού και με τη σκέψη ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο σε
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για το χώρο των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, αποφασίστηκε η
κατασκευή ενός τέτοιου προγράμματος.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψαν διάφορα προβλήματα. Το μεγαλύτερο από
αυτά πηγάζει από το εύρος του προς εξέταση αντικειμένου. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι
συστήματα που αποτελούνται από πολλές έννοιες και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
επιστημονικών και μη πεδίων. Κατόπιν αυτού, κρίθηκε αναγκαία η κάλυψη των βασικότερων
εννοιών και η παράκαμψη ορισμένων λεπτομερειών.
Ένα άλλο πρόβλημα που προέκυψε κατά τη συγκριτική μελέτη έγκειται στη
διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει τις ψηφιακές βιβλιοθήκες ως συστήματα. Κάθε τέτοιο
πρόγραμμα αναπτύσσεται με στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών του ιδρύματος
που θα το υιοθετήσει και των χρηστών που θα το χρησιμοποιήσουν. Συνεπώς, η επιλογή
κριτηρίων για τη σύγκριση των συστημάτων αποδείχτηκε δυσχερής διαδικασία. Για την
παράκαμψη των παραπάνω προβλημάτων η μελέτη βασίστηκε σε μεθόδους και στοιχεία που
δε θα επέφεραν δυσκολίες στη διεξαγωγή της έρευνας.
Ευχαριστίες οφείλονται στην επιβλέπουσα του έργου κ. Σατρατζέμη Μαρία για τη
χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών της έρευνας και την ανεκτίμητη συνεργασία της στην
όλη διαδικασία.
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Π.Μ.Σ.Ε.: Ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα – Συγκριτική μελέτη και υλοποίηση

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1

Αντικείμενο της έρευνας
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διεξαγωγή έρευνας για τις ψηφιακές

βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα καθώς και η υλοποίηση σχετικού προγράμματος σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι ένα αρκετά νέο πεδίο στο χώρο των ηλεκτρονικών
υπολογιστών γενικά και του Διαδικτύου ειδικότερα. Πρόκειται για συστήματα που λειτουργούν
μέσω δικτύου και περιλαμβάνουν τόσο τις υπηρεσίες μιας παραδοσιακής βιβλιοθήκης όσο και
επιπρόσθετες δυνατότητες. Η αιτία που οδήγησε στην ανάπτυξη και ταχύτατη διάδοση των
ψηφιακών βιβλιοθηκών εντοπίζεται στην ανάγκη για έγκαιρη και γρήγορη πληροφόρηση. Η
ευρεία χρήση του Διαδικτύου και των υπηρεσιών του αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία
τέτοιων συστημάτων. Σήμερα οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες στην πλειονότητά τους λειτουργούν
μέσω του Διαδικτύου.
Το ανοιχτό λογισμικό είναι λογισμικό του οποίου ο κώδικας διατίθεται ελεύθερα στο
Διαδίκτυο για χρήση και τροποποίηση. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο
διαδραματίζει βασικό ρόλο στην εξέλιξη των ψηφιακών βιβλιοθηκών, καθώς όπως
αποδεικνύεται καθιστά ευκολότερη, ταχύτερη και πληρέστερη τη δημιουργία και την
αναβάθμισή τους. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, η αξιολόγηση και συγκριτική μελέτη που
διεξήχθη περιλαμβάνει αποκλειστικά συστήματα ανοιχτού λογισμικού. Το κομμάτι της
υλοποίησης επικεντρώθηκε στη δημιουργία ενός ιστοχώρου που απευθύνεται στο ελληνικό
κοινό και στοχεύει στην ενημέρωσή του επί του θέματος.
Όπως προαναφέρθηκε στον πρόλογο, τα ζητήματα που εξετάζει η παρούσα μελέτη
είναι τα βασικότερα θέματα με τα οποία σχετίζονται οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, καθώς
πρόκειται για μια αρκετά ευρεία περιοχή έρευνας. Η βιβλιογραφία που βρέθηκε για τη
συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί εκτενέστατη. Καθώς οι ψηφιακές βιβλιοθήκες
και ιδιαίτερα οι βιβλιοθήκες ανοιχτού λογισμικού εμφανίστηκαν αρκετά πρόσφατα, μόλις τα
τελευταία --- χρόνια, οι σχετικές βιβλιογραφικές πηγές αποτελούνται στην πλειονότητά τους
από έγγραφα του Διαδικτύου: άρθρα, δημοσιεύματα, μελέτες και ηλεκτρονικά περιοδικά. Από
τη βιβλιογραφία που εξετάστηκε επιλέχθηκαν αναφορές σε βασικά θέματα των βιβλιοθηκών
και έρευνες συγκεκριμένων συστημάτων, οι οποίες βοήθησαν τόσο στην παροχή
πληροφοριών στην ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε όσο και στην αξιολόγηση που ακολούθησε.
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Σκοπός και στόχοι της εργασίας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι αφενός η διερεύνηση των βασικών θεμάτων που

αφορούν τις ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα και αφετέρου η υλοποίηση σχετικού
προγράμματος. Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, κρίθηκε απαραίτητη η
ικανοποίηση επιμέρους στόχων. Συγκεκριμένα, θεωρήθηκε αναγκαίο να διερευνηθούν τα
παρακάτω θέματα:
•

Εντοπισμός και ανάλυση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με τις ψηφιακές
βιβλιοθήκες

•

Διερεύνηση της σχέσης του ανοιχτού λογισμικού με το προς εξέταση θέμα

•

Μελέτη ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη σχεδίαση μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης

•

Εντοπισμός εργαλείων ανάπτυξης μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης

•

Εύρεση και μελέτη προτύπων και πρωτοκόλλων που τυχόν χρησιμοποιούνται στα
συστήματα αυτά

•

Συγκριτική μελέτη συστημάτων ψηφιακών βιβλιοθηκών που υπάρχουν στο
Διαδίκτυο

•

Δημιουργία ιστοχώρου που απευθύνεται στο ελληνικό κοινό και αποσκοπεί στην
πληροφόρησή του στο διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο των ψηφιακών βιβλιοθηκών

Συγκεντρώνοντας στοιχεία σχετικά με τα παραπάνω θέματα, επιδιώκεται η εξαγωγή
συμπερασμάτων για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες αφενός σε θεωρητική βάση και αφετέρου όσον
αφορά τα συστήματα που έχουν δημιουργηθεί και βρίσκονται σε λειτουργία. Επιπρόσθετα,
επιδιώκεται να γίνει μια προσπάθεια να προταθούν λύσεις σε προβλήματα που ενδεχομένως
θα αποκαλύψει η έρευνα.
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Σπουδαιότητα της μελέτης
Το θέμα θεωρήθηκε άξιο μελέτης λόγω της χρησιμότητάς του στη σύγχρονη κοινωνία.

Ως γνωστόν, ζούμε στην κοινωνία της πληροφορίας. Διανύουμε μια εποχή όπου η
πληροφορία

κατέχει

εξέχουσα

θέση

σε

πολλές

καθημερινές,

εργασιακές

και

μη

δραστηριότητες. Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής και δράσης του σύγχρονου ανθρώπου απαιτούν και
ανάλογους ρυθμούς στη μετάδοση πληροφοριών. Από την άλλη, η ταχεία ανάπτυξη του
Διαδικτύου και των υπηρεσιών του διευκόλυναν κατά πολύ τη διάθεση των δεδομένων. Οι
βιβλιοθήκες αποτελούν έναν από τους κυριότερους φορείς και αναμεταδότες πληροφοριών και
με τα δεδομένα αυτά δε θα μπορούσαν παρά να προσαρμοστούν στην νέα αυτή
πραγματικότητα.

Σ’ αυτήν ακριβώς τη σχέση μεταξύ βιβλιοθηκών και ανάγκης για

πληροφόρηση έγκειται η σπουδαιότητα της παρούσας έρευνας.
Από τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, μπορεί να γίνει μια αποτίμηση του βαθμού
στον οποίο οι ψηφιακές βιβλιοθήκες έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνική πραγματικότητα και
κατά πόσο μπορούν να φανούν χρήσιμες στη διάδοση πληροφοριών. Η εργασία ελπίζει
επίσης να παρέχει στο ελληνικό κοινό την απαραίτητη ενημέρωση για τρέχοντα θέματα των
ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών.

1.4

Μεθοδολογία έρευνας
Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για την πραγματοποίηση της μελέτης προέρχονται από

δεδομένα που παρέχονται στο Διαδίκτυο. Για τη θεωρητική ανάλυση των εννοιών και
στοιχείων που περιλαμβάνει μια βιβλιοθήκη χρησιμοποιήθηκαν άρθρα και επιστημονικές
εργασίες διαφόρων ερευνητών, από όπου επιλέχθηκαν τα δεδομένα που θεωρήθηκαν
περισσότερο κατάλληλα για την ικανοποίηση των στόχων της συγκεκριμένης εργασίας.
Η αξιολόγηση των συστημάτων διεξήχθη έπειτα από εξέταση και δοκιμή τους σε
ιστοχώρους όπου λειτουργούν στο Διαδίκτυο, ενώ τα κριτήρια αξιολόγησης αποφασίστηκαν
έπειτα από μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας που παρατίθεται στο παράρτημα. .
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Περιορισμοί έρευνας
Στην έρευνα που διεξήχθη τέθηκαν ορισμένοι περιορισμοί. Κατά πρώτο λόγο, το

γεγονός ότι πρόκειται για διπλωματική εργασία στα πλαίσια μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών έθεσε τον περιορισμό του χρόνου. Έτσι, η μελέτη των βιβλιοθηκών περιορίστηκε
στα βασικά τους στοιχεία και δεν αναλύθηκαν σε βάθος όλες οι πτυχές που περιλαμβάνει η
συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε περιορισμένος αριθμός συστημάτων για τη
μελέτη, ενώ οριοθετήθηκαν και τα κριτήρια που επιλέχθηκαν για την αξιολόγηση των
προγραμμάτων.
Κατά δεύτερο λόγο, η ίδια η φύση των συστημάτων οριοθέτησε και τη συγκριτική τους
μελέτη. Μάλιστα, στην πραγματικότητα, η αξιολόγηση δεν είναι πολύ διαδεδομένη στις
ψηφιακές βιβλιοθήκες. Ορισμένοι λόγοι για τους οποίους τέθηκαν εκ των πραγμάτων
περιορισμοί σ’ αυτό το θέμα είναι οι κάτωθι:
Πολυπλοκότητα: Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι ιδιαίτερα σύνθετες, είναι κάτι πολύ
περισσότερο από απλώς τεχνολογικά συστήματα και η αξιολόγηση σύνθετων συστημάτων
είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη
μέθοδος που μπορεί να ακολουθηθεί κατά την αξιολόγηση και το μόνο που μπορεί να γίνει
είναι πειραματισμός με διαφορετικούς τρόπους.
Πρόωρη η αξιολόγηση: Παρόλο που παρατηρείται μια έκρηξη των ψηφιακών βιβλιοθηκών και
τα συστήματα αυτά είναι ήδη αρκετά διαδεδομένα, μπορεί να είναι ακόμα πολύ νωρίς για την
αξιολόγηση της εξέλιξής τους. Σε αυτή τη φάση, η αξιολόγηση με βάση μια οργανωμένη και
ευρύτερη κλίμακα μπορεί να είναι πρόωρη.
Έλλειψη ενδιαφέροντος: Δε φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αξιολόγηση των
βιβλιοθηκών. Όσοι σχεδιάζουν ή ερευνούν τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, ενδιαφέρονται προς το
παρόν κυρίως για θέματα κατασκευής, υλοποίησης και λειτουργικότητας, ενώ συνήθως δε
μένει χρόνος για αξιολόγηση.
Χρηματοδότηση: Συνήθως δε διατίθεται κεφάλαιο για την αξιολόγηση, ή κι αν ακόμα δοθεί
είναι ανεπαρκές. Η αξιολόγηση απαιτεί κατανάλωση χρόνου, είναι ακριβή και προϋποθέτει
δέσμευση και όλα αυτά είναι πολύτιμα στη σύγχρονη ευμετάβλητη κοινωνία.
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Πολιτισμός: Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες περιλαμβάνουν πολλές κοινότητες με πολύ διαφορετικές
κουλτούρες. Η γλώσσα και τα πλαίσια αναφοράς, οι προτεραιότητες και οι αντιλήψεις κάθε
τέτοιου συστήματος είναι διαφορετικές. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η σύγκριση είναι δύσκολη
και σε ορισμένες πτυχές αδύνατη (όπως για παράδειγμα το μέγεθος της βιβλιοθήκης ή ο
τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης στο χρήστη). Κάτω από αυτές τις
περιστάσεις η αξιολόγηση ορισμένων χαρακτηριστικών σημαίνει πολύ διαφορετικά πράγματα
σε διαφορετικές περιοχές.

2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
2.1

Κριτική αξιολόγηση της βιβλιογραφίας
Στο σημείο αυτό, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο τα δεδομένα που παρέχονται μέσω του

Παγκόσμιου Ιστού είναι αληθή και αξιόπιστα. Στην πραγματικότητα η συλλογή στοιχείων από
πληροφορίες

του

Διαδικτύου

εμπεριέχουν

τον

κίνδυνο

της

αναλήθειας

και

της

παραπληροφόρησης. Πολλές φορές δεν υπάρχει εγγύηση για την ακρίβεια και την ορθότητα
των στοιχεία που παρέχονται, γι’ αυτό και χρειάζεται προσοχή κατά τη χρήση τους.
Ωστόσο στην παρούσα εργασία, προς αποφυγήν αναληθών και αμφιβόλου
αξιοπιστίας πληροφοριών, επιλέχθηκαν βιβλιογραφικές πηγές κατά το δυνατόν επιστημονικές
και έγκυρες ως προς το περιεχόμενό τους. Καταβλήθηκε προσπάθεια να συγκεντρωθούν
στοιχεία από οργανισμούς και ιστοχώρους διεθνώς αναγνωρισμένους και αποδεκτούς,
προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των πληροφοριών που διανέμουν στο κοινό.
Στον αντίποδα, παρά τα μειονεκτήματά της, η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε από
το Διαδίκτυο κρίθηκε πλήρης και επαρκής ως προς τις πληροφορίες που παρείχε.

2.2

Προηγούμενες μελέτες
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγκριτική μελέτη διαφόρων συστημάτων

ψηφιακών βιβλιοθηκών, απαιτείται η αξιολόγηση ως ένα βαθμό των συστημάτων αυτών.
Υπάρχει ένα αρκετά ευρύ φάσμα μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις αξιολογήσεις ψηφιακών
βιβλιοθηκών [37]. Στην πραγματικότητα, είναι δύσκολο να βρεθεί μια συστηματική μέθοδος
αξιολόγησης που να μην είναι πλήρης. Διάφορες μελέτες αξιολόγησης που έχουν γίνει,
χρησιμοποίησαν διάφορες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
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έρευνες, με ερωτηματολόγια και έρευνες μέσω του Διαδικτύου



δομημένες συνεντεύξεις



παρατηρήσεις



ολοκλήρωση στόχων



μελέτες περίπτωσης



πειραματισμός



ανάλυση χρησιμότητας



ανάλυση εγγράφων, συνεδριάσεων



οικονομική ανάλυση
Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι σύνθετες οντότητες, όπως συχνά αναφέρεται. Κατά

συνέπεια, πολλές μέθοδοι μπορεί να είναι κατάλληλες για αξιολόγηση. Κάθε μέθοδος έχει, εξ
ορισμού, ορισμένα δυνατά και αδύνατα σημεία. Δεν υπάρχει κάποια "καταλληλότερη μέθοδος"
και πιθανότατα δε θα υπάρξει ποτέ. Ακόμα, προκειμένου να είναι σε θέση να παραγάγει κανείς
μερικές γενικεύσεις για την αξιολόγηση, θα πρέπει να υπάρχει κάποια συμφωνία και
τυποποίηση των κριτηρίων και των μεθόδων που είναι κατάλληλα για τους δεδομένους
στόχους και τα πλαίσια της αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση ψηφιακών βιβλιοθηκών δεν είναι ούτε ευρεία ούτε και αυξανόμενη
δραστηριότητα. Στην πραγματικότητα, η αξιολόγηση είναι περισσότερο γνωστή για την
απουσία ή την ελάχιστη παρουσία της στη μεγάλη πλειοψηφία των συστημάτων αυτών, τόσο
σε ερευνητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Φαίνεται να αποτελεί εξαίρεση παρά κανόνα.
Κατά καιρούς έχουν εκπονηθεί διάφορες εργασίες [37,39] που προτείνουν διάφορες
προσεγγίσεις και πρότυπα αξιολόγησης βιβλιοθηκών. Φαίνεται όμως ότι έχουν ασκήσει
ελάχιστη επιρροή σε όσους έχουν ασχοληθεί με τη διαδικασία της αξιολόγήσης.
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3. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
3.1

Εισαγωγικές έννοιες Ψηφιακών βιβλιοθηκών
Η ψηφιακή επανάσταση έχει αλλάξει εξ ολοκλήρου τον τρόπο πληροφόρησης στη

σύγχρονη κοινωνία. Η εξέλιξη των τεχνολογικών επιτευγμάτων οδήγησε στην κοινωνία της
πληροφορίας, στην οποία η γνώση κατέχει εξέχοντα ρόλο. Δεδομένου ότι η θέση
αποθήκευσης της πληροφορίας είναι στρατηγικής σημασίας για την κοινωνία, την οικονομία, το
μέλλον, έχει μεγάλη σημασία οι πληροφορίες να είναι καταχωρημένες σε ψηφιακή μορφή,
προκειμένου να εξασφαλίζεται ευκολία στην πρόσβαση και τη διανομή τους.
Στο σενάριο της αλλαγής, βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμοι όχι μόνο δε θα μπορούσαν
να αποτελέσουν εξαίρεση, αλλά πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη διαχείριση των
νέων -ψηφιακών - πηγών πληροφοριών. Το λογισμικό των ψηφιακών βιβλιοθηκών παίζει
επίσης ζωτικής σημασίας ρόλο στην οργάνωση αυτών των πηγών. Σε πολλές χώρες έχουν
αναπτυχθεί στρατηγικές πολιτικές για την υποστήριξη της πληροφορίας. Μέρος αυτών των
πολιτικών είναι και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ο όρος "ηλεκτρονική
βιβλιοθήκη", ο οποίος όμως γρήγορα αντικαταστάθηκε από τον όρο "ψηφιακή βιβλιοθήκη",
χάριν τους είδους παράστασης της πληροφορίας που περιείχε. Κατά καιρούς έχουν δοθεί
διάφοροι ορισμοί για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες.
Η αρχή της δημιουργίας ψηφιακών βιβλιοθηκών εντοπίζεται στο χώρο των
παραδοσιακών βιβλιοθηκών. Οι τελευταίες, ακολουθώντας τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας,
άρχισαν να εκσυγχρονίζονται ολοένα και περισσότερο. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται πλέον
σε CD-ROM, δημιουργούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι χρηστών, ενώ αρχίζει η κατασκευή
ηλεκτρονικών ευρετηρίων και βάσεων δεδομένων. Με την εμφάνιση προγραμμάτων
επεξεργασίας και διάδοσης ψηφιακής εικόνας, ήχου και βίντεο, κάθε μορφή πληροφορίας
μπορεί πλέον να αποθηκευτεί ηλεκτρονικά. Μια προσπάθεια σύγκρισης ψηφιακών και
παραδοσιακών βιβλιοθηκών μαρτυρά περισσότερες διαφορές παρά ομοιότητες μεταξύ τους.
Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες σήμερα έχουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς,
επιστημονικούς και μη, ενώ παρατηρείται μια συνεχής διεύρυνση του συνόλου των πεδίων
δραστηριοποίησής τους.
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3.1.1 Ορισμοί
Στο ερώτημα "τι σημαίνει ψηφιακή βιβλιοθήκη;", η ορθότερη απάντηση είναι ότι δεν
υπάρχει ακριβής ορισμός. Στην πραγματικότητα, δεν έχει ανακύψει προς το παρόν μια
συνεκτική, ολοκληρωμένη προσέγγιση. Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις,
χωρίς ωστόσο να εντοπίζονται διαφωνίες. Ίσως ο αρτιότερος ορισμός να είναι τελικά ένας
συνδυασμός όλων όσων έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένοι
από τους ορισμούς, που θεωρήθηκαν κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικοί.
Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι οργανωμένες συλλογές ψηφιακών πληροφοριών.
Συνδυάζουν τη δομή και τη συγκέντρωση των πληροφοριών, κάτι το οποίο οι βιβλιοθήκες
πάντα έκαναν, στην ψηφιακή τους υπόσταση που οι υπολογιστές έχουν υποβάλει ως αναγκαία.
Lesk [37]
Ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι μια συλλογή ψηφιακών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων
κειμένου, βίντεο και ήχου, μαζί με μεθόδους για πρόσβαση και ανάκτηση της πληροφορίας,
καθώς και για επιλογή, οργάνωση και συντήρηση της συλλογής.
Ian Witten [34]
Οι

ψηφιακές

βιβλιοθήκες

είναι

οργανισμοί

που

παρέχουν

τους

πόρους,

συμπεριλαμβανομένου του εξειδικευμένου προσωπικού, για τη συλλογή, οργάνωση και
προσφορά πνευματικής πρόσβασης, την ερμηνεία, διανομή, διατήρηση και εξασφάλιση της
διατήρησης με την πάροδο του χρόνου του συνόλου συλλογών ψηφιακών εργασιών, έτσι ώστε
να είναι άμεσες και οικονομικώς διαθέσιμες για χρήση από μια ορισμένη κοινότητα χρηστών ή
ομάδες κοινοτήτων.
Ομοσπονδία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών (DLF) [38]
Ένας ανεπίσημος ορισμός μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι μια διοικούμενη συλλογή
πληροφοριών, με σχετικές υπηρεσίες, όπου οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ψηφιακές
μορφές και είναι προσβάσιμες μέσω ενός δικτύου. Ένα βασικό μέρος αυτού του ορισμού είναι
ότι οι πληροφορίες είναι διαχειριζόμενες. Μια ροή δεδομένων που στέλνεται στη γη από ένα
δορυφόρο δεν είναι βιβλιοθήκη. Τα ίδια δεδομένα, όταν οργανώνονται συστηματικά, γίνονται
μια συλλογή ψηφιακής βιβλιοθήκης.
William Arms
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Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι ένα κατανεμημένο τεχνολογικό περιβάλλον που ελαττώνει
δυναμικά τα εμπόδια της δημιουργίας, διανομής, διαχείρισης, αποθήκευσης, ολοκλήρωσης και
επαναχρησιμοποίησης των πληροφοριών από ιδιώτες ή ομάδες ερευνητών.
Edward A. Fox
Ο κυριότερος λόγος της απουσίας ενός πλήρους ορισμού είναι η διαφοροποίηση που
παρουσιάζουν τα συστήματα ψηφιακών βιβλιοθηκών που έχουν αναπτυχθεί και είναι σε
χρήση. Λόγω του μικρού βαθμού ομοιότητας ανάμεσα τους, υπάρχουν πολύπλοκα
προβλήματα σε οποιαδήποτε προσέγγιση έχει γίνει. Η έννοια της ψηφιακής βιβλιοθήκης
μπορεί να πάρει διαφορετικές διαστάσεις σε διαφορετικές κοινότητες, ανάλογες με τις ανάγκες
που εξυπηρετεί σε καθεμιά από αυτές.
Παρόλα αυτά, γεγονός είναι ότι πολλά πειράματα από πλήθος ειδικών και μη έχουν
λάβει χώρα σχετικά με τις ψηφιακές βιβλιοθήκες. Όλοι συμφωνούν σε ένα σημείο: "πρόκειται
για μια πολύ ενδιαφέρουσα αλλά και ευμετάβλητη περιοχή δραστηριοποίησης που μπορεί να
αποβεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στην προσπάθεια για οργάνωση, παροχή και ανάκτηση
γνώσης."

3.1.2 Σύγκριση με τις παραδοσιακές βιβλιοθήκες
3.1.2.1

Ομοιότητες με τις παραδοσιακές βιβλιοθήκες

Παρότι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες έχουν περισσότερες διαφορές παρά ομοιότητες με τις
παραδοσιακές, υπάρχει κάποιο κοινό σημείο: η φιλοσοφία τους. Τόσο οι παραδοσιακές όσο
και οι νέου τύπου -ηλεκτρονικές- βιβλιοθήκες, ακολουθούν τα ίδια στάδια στην οργάνωση και
λειτουργία τους.
Στάδιο 1: Συλλογή πληροφοριών
Καθορίζονται, με διάφορες τεχνικές, οι πηγές πληροφοριών που θα συγκεντρωθούν, ανάλογα
με τις ανάγκες των χρηστών της βιβλιοθήκης. Εδώ τίθενται θέματα κόστους αποθήκευσης των
πηγών αυτών, προστασίας και ασφάλειάς τους.
Στάδιο 2: Οργάνωση και αναπαράσταση πληροφοριών
Το στάδιο αυτό ασχολείται με την οργάνωση και ταξινόμηση των πληροφοριών σε μορφές
κατανοητές στους χρήστες.
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Στάδιο 3: Πρόσβαση και ανάκτηση πληροφοριών
Λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με ζητήματα πρόσβασης, ποιοι χρήστες δηλαδή θα έχουν
ποιο είδος πρόσβασης σε ποιες πληροφορίες. Επίσης, στο σημείο αυτό κατασκευάζεται ο
φυσικός χώρος όπου θα τοποθετηθούν οι πηγές, με βάση πάντα τις απαιτήσεις των χρηστών.
Τέλος, αναζητούνται λύσεις για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη ανάκτηση
πληροφοριών.
Στάδιο 4: Ανάλυση, σύνθεση και διανομή των πληροφοριών
Στο τελευταίο αυτό στάδιο δημιουργούνται περιλήψεις για τις πηγές και γενικά αναπτύσσονται
συστήματα διάδοσης των πληροφοριών στο ευρύ κοινό.
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι κατά το ξεκίνημα της ανάπτυξης μιας βιβλιοθήκης, είτε
πρόκειται για παραδοσιακή είτε για ψηφιακή, τα παραπάνω ζητήματα επιβάλλεται να
ερευνηθούν, προκειμένου να συγκεντρωθούν, να οργανωθούν και να ταξινομηθούν ορθά και
με πληρότητα οι πληροφορίες που θα παρέχονται στο κοινωνικό σύνολο.
3.1.2.2

Πλεονεκτήματα ψηφιακών βιβλιοθηκών

Με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που έχει επιβάλλει η σύγχρονη κοινωνία, οι ψηφιακές
βιβλιοθήκες φαίνεται να παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών.
Τα κυριότερα θετικά τους σημεία, σύμφωνα με τους Pandian, Sonker και Moorthy [34]
συνοψίζονται στα παρακάτω:


Η πρόσβαση σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι δυνατή από οπουδήποτε, με μόνο
απαιτούμενο τη σύνδεση με το Διαδίκτυο.



Οι πληροφορίες διανέμονται πολύ πιο εύκολα και είναι πάντα διαθέσιμες, χωρίς
χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς



Πολλοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια πηγή (άρθρο, περιοδικό, βίντεο)
ταυτόχρονα.



Η ψηφιακή βιβλιοθήκη παρέχει στο χρήστη διάφορες επιλογές αναζήτησης
πληροφοριών και πλοήγησης.



Η ανάκτηση ενός ψηφιακού εγγράφου είναι μια σαφώς γρηγορότερη διαδικασία από την
απόκτησή του σε έντυπη μορφή.



Οι πληροφορίες που παρέχουν οι βιβλιοθήκες του διαδικτύου μπορούν να είναι ανά
πάσα στιγμή σύγχρονες, ενημερωμένες και επίκαιρες.
15
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Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες παρέχουν νέες μορφές πληροφορίας, οι οποίες δεν ήταν
δυνατόν να αναπαρασταθούν σε έντυπη μορφή



Υπάρχει η δυνατότητα της πολυγλωσσίας: οι ίδιες πληροφορίες μπορούν να
ανακτηθούν σε διάφορες γλώσσες.



Σε πολλές ψηφιακές βιβλιοθήκες υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες περιοχές όπου οι
χρήστες μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες.



Για την ανάπτυξη, αρχειοθέτηση και συντήρηση μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης, απαιτείται
πολύ μικρότερο χρηματικό ποσό από αυτό που θα χρειαζόταν για τη δημιουργία μιας
παραδοσιακής βιβλιοθήκης.
Όλοι οι παραπάνω λόγοι δικαιολογούν τόσο την ταχύτατη ανάπτυξη των ψηφιακών

βιβλιοθηκών τα τελευταία χρόνια, όσο και την ολοένα και ευρύτερη διάδοση και χρήση τους
από όσους επιθυμούν εύκολη και γρήγορη αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών ανά τον
κόσμο.
3.1.3 Περιοχές δραστηριοποίησης των ψηφιακών βιβλιοθηκών
Πολλοί είναι οι τομείς, επιστημονικοί και μη, για τους οποίους έχουν αναπτυχθεί
συστήματα ψηφιακών βιβλιοθηκών. Οι κυριότερες περιοχές δραστηριοποίησής τους
επικεντρώνονται στις παρακάτω:
Διαχείριση γνώσης - περιεχομένου.
Πρόκειται για βιβλιοθήκες που διατηρούν μεγάλο όγκο πληροφοριών διαφόρων τομέων και
παρέχουν πρόσβαση σ' αυτές.
Σχολική επικοινωνία, εκπαίδευση και έρευνα.
Βιβλιοθήκες που αναπτύσσονται προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης
για

έρευνα

και

πληροφόρηση.

Περιλαμβάνουν

ηλεκτρονικές

εφημερίδες,

διάφορες

δημοσιεύσεις, βιβλία και γενικά εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, προωθούν
την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) μέσω σχετικών ψηφιακών προγραμμάτων που
παρέχουν.
Αρχειοθέτηση και συντήρηση.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται διάφορες συλλογές που έχουν σχέση με τον πολιτισμό,
όπως ιστορικές και άλλες ειδικές συλλογές (μουσείων κτλ).
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Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Οι βιβλιοθήκες της κατηγορίας αυτής παρέχουν αναβαθμισμένη πρόσβαση σε άρθρα που
αφορούν κυβερνητικές πολιτικές, σχέδια, νόμους και κανόνες που ισχύουν σε κάποια χώρα.
Οι παραπάνω κατηγορίες είναι μερικές μόνο από τις περιοχές δραστηριοποίησης των
ψηφιακών βιβλιοθηκών. Πρόκειται για αυτές που συναντώνται συχνότερα και στις οποίες τα
συστήματα που αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται είναι αρκετά αναβαθμισμένα. Γεγονός είναι
ότι η ανάπτυξη των ψηφιακών βιβλιοθηκών λαμβάνει χώρα με πολύ γοργούς ρυθμούς και οι
βιβλιοθήκες καλύπτουν ολοένα και περισσότερες περιοχές έρευνας και πληροφόρησης.

3.2

Ψηφιακές βιβλιοθήκες και ανοιχτό λογισμικό
Τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα είναι ό,τι πιο νέο υπάρχει στη βιομηχανία λογισμικού

τα τελευταία χρόνια. Πολλές μεγάλες εταιρίες αναγγέλλουν συχνά τη διάθεση των προϊόντων
τους σε δωρεάν εκδόσεις ανοικτού λογισμικού.
Το λογισμικό ανοικτού κώδικα βρίσκει εφαρμογή σε πλήθος προγραμμάτων που
αναπτύσσονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στις μέρες μας χρησιμοποιείται κατά κόρο
για την ανάπτυξη λειτουργικών συστημάτων (π.χ. Linux), γλωσσών προγραμματισμού (π.χ.
Perl, PHP) αλλά και πλήθους εφαρμογών (π.χ. Apache Server, MySQL). Τα συστήματα
ανοιχτού λογισμικού λειτουργούν σε λειτουργικά συστήματα επίσης ανοικτού κώδικα, όπως το
Linux (Unix). Ορισμένα από αυτά είναι επίσης συμβατά και με άλλα λειτουργικά, όπως τα
Windows.
Από τις εφαρμογές αυτές δε θα μπορούσαν να λείπουν οι ψηφιακές βιβλιοθήκες
ανοιχτού λογισμικού, καθώς τα χαρακτηριστικά του ανοιχτού κώδικα επιτρέπουν την ανάπτυξη
και περαιτέρω εξέλιξη δυνατών συστημάτων. Μια σύγκριση αυτών με τις ιδιωτικές βιβλιοθήκες
που κατά καιρούς κατασκευάζονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα καθιστά προτιμότερα.

3.2.1 Τι είναι το ανοιχτό λογισμικό
Στη φράση "λογισμικό ανοιχτού κώδικα", ο όρος κώδικας αναφέρεται στον πηγαίο,
αναγνώσιμο κώδικα υπολογιστή, ο οποίος αποτελεί και την πηγή κάθε προγράμματος. Ο όρος
ανοιχτό αναφέρεται στους κανονισμούς πρόσβασης που συνοδεύουν έναν τέτοιο κώδικα.
Έτσι, το "λογισμικό ανοιχτού κώδικα" είναι λογισμικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας διατίθεται
ελεύθερα. Αυτός, ωστόσο, είναι ένας πολύ γενικός και ατελής ορισμός.
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Σύμφωνα με τον ορισμό που παρέχει η επίσημη ιστοσελίδα του ανοιχτού λογισμικού
[33]: το λογισμικό ανοιχτού κώδικα προωθεί την αξιοπιστία και την ποιότητα του λογισμικού,
υποστηρίζοντας την ανεξάρτητη αναθεώρηση και ταχεία εξέλιξη του πηγαίου κώδικα. Για να
πιστοποιηθεί ένα προϊόν ως προϊόν ανοιχτού λογισμικού, πρέπει η άδεια του προγράμματος να
εγγυάται δικαιώματα ελεύθερης ανάγνωσης, διανομής εκ νέου, τροποποίησης και χρήσης του.
Ο όρος λογισμικό ανοιχτού κώδικα έχει διάφορα επίπεδα ερμηνείας. Καταρχήν, το
λογισμικό αυτό δημιουργείται και διατηρείται από προγραμματιστές πέρα από εταιρικά και
εθνικά όρια, οι οποίοι συνεργάζονται χρησιμοποιώντας τα επικοινωνιακά εργαλεία και τα
εργαλεία ανάπτυξης που προσφέρει το διαδίκτυο.
Κατά δεύτερο λόγο, τα προϊόντα που παράγονται κατ' αυτόν τον τρόπο είναι ένα είδος
ελεύθερων προϊόντων. Τις περισσότερες φορές, κάθε εφαρμογή συνοδεύεται από μια άδεια
που καθιστά σαφές ότι πρόκειται για λογισμικό ελεύθερο στη χρήση, την τροποποίηση και την
εκ νέου διανομή του. Οποιαδήποτε νέα διανομή, πρέπει επίσης να παρέχεται με τους ίδιους
όρους που ορίζει η άδεια του πρωτότυπου συστήματος.
Το γεγονός ότι ο κώδικας των προϊόντων αυτών διανέμεται ελεύθερα, οδηγεί στη
γρηγορότερη δημιουργία επιτυχημένων εφαρμογών, με μεγαλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες
των χρηστών, οι οποίοι μπορούν εύκολα να χρησιμοποιήσουν και να αξιολογήσουν τις
εφαρμογές αυτές. Όσον αφορά δε τους χρήστες, δε γίνεται διάκριση ανάμεσα σε πρόσωπα ή
ομάδες. Τα προϊόντα ανοιχτού λογισμικού είναι διαθέσιμα σε όλους ανεξαιρέτως.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι αυτό που ενδιαφέρει τους υπεύθυνους ανάπτυξης των
εφαρμογών αυτών δεν είναι το χρηματικό κέρδος, αλλά η ποιότητα του παραγόμενου
προϊόντος. Τα πνευματικά δικαιώματα ενός συστήματος ανοιχτού λογισμικού ανήκουν σε
όλους όσους εργάστηκαν για το τελικό αποτέλεσμα ή απλά χρησιμοποίησαν το τελικό προϊόν
και όχι στον πωλητή ή τον οργανισμό που δημιούργησε τα συστήματα αυτά.

3.2.2 Χαρακτηριστικά ανοιχτού λογισμικού
Για να χαρακτηριστεί κάποιο προϊόν ως σύστημα ανοιχτού λογισμικού, υπάρχουν 5
κριτήρια - ελευθερίες που πρέπει να ικανοποιούνται:


Το πρόγραμμα πρέπει να διατίθεται ελεύθερα για κάθε χρήση.



Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε να μελετήσει τον τρόπο λειτουργίας
του συστήματος και να το προσαρμόσει στις ανάγκες του.



Να δίδεται η ελευθερία σε οποιονδήποτε για αναδιανομή αντιγράφων του συστήματος,
προκειμένου να βοηθηθεί όποιος το επιθυμεί.
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Πρέπει να υπάρχει ελευθερία βελτίωσης του προγράμματος και διάθεσης των
βελτιώσεων στο κοινό, έτσι ώστε να ωφεληθεί το σύνολο της (επιστημονικής)
κοινότητας.



Τέλος, το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από άδεια ελεύθερου λογισμικού
προκειμένου να προωθηθεί η αναδιανομή του.
Όπως είναι φανερό, για να ικανοποιηθούν οι περισσότερες από τις παραπάνω

συνθήκες, πρέπει οι αρχικοί και ενδιάμεσοι υπεύθυνοι ανάπτυξής ενός τέτοιου προγράμματος
να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος.
Παρόλα τα θετικά στοιχεία του ωστόσο, το λογισμικό ανοικτού κώδικα έχει και ορισμένα
μειονεκτήματα:
Δεν υπάρχει κάποιος ουσιαστικά υπεύθυνος για την περαιτέρω εξέλιξη και διανομή των
λογισμικών αυτών. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο σύστημα, να το
τροποποιήσει και να το διανέμει κατά βούληση.
Τα κανάλια που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη ανοιχτών λογισμικών είναι ανεπίσημα.
Συνήθως δεν ελέγχονται από κάποιον εγκεκριμένο και κοινώς αποδεκτό φορέα. Το γεγονός
αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην εγγυάται κανείς για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των
πληροφοριών που διανέμονται μέσα των καναλιών αυτών.

3.2.3 Ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού λογισμικού
Η ευκολία στην εύρεση ιδεών, λογισμικού και κώδικα που προσφέρει το διαδίκτυο
οδήγησε τους υπεύθυνους ανάπτυξης προγραμμάτων στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία
εμπορικού λογισμικού δεν είναι τελικά και τόσο αποδοτική εργασία. Ένας σημαντικός λόγος
είναι ότι πιθανότατα πολλοί από τους ενδιαφερόμενους δε θα θέλουν να μπουν στη διαδικασία
πώλησης, αγοράς και υποστήριξης του λογισμικού. Ένας άλλος λόγος είναι ότι όσο
περισσότεροι άνθρωποι εμπλέκονται στην ανάπτυξη ενός συστήματος, τόσο γρηγορότερη
είναι η αναβάθμισή του.
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Με ποιόν τρόπο όμως μπορεί το ανοιχτό λογισμικό να φανεί χρήσιμο στην ανάπτυξη και
λειτουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης; Η απάντηση είναι ότι τα χαρακτηριστικά και οι
δυνατότητες που προσφέρει το ανοιχτό λογισμικό δεν υπάρχουν στα εμπορικά συστήματα,
ενώ ικανοποιούν πληρέστερα τις ανάγκες και τις λειτουργίες μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. Οι
κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού λογισμικού είναι
προτιμότερες από τα περισσότερα ιδιωτικά προγράμματα, είναι οι εξής:
Τα συστήματα ανοιχτού λογισμικού έχουν ελάχιστο ή καθόλου χρηματικό κόστος.
Τα προγράμματα αυτά είναι συνήθως ανέξοδα, είτε πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από έναν
είτε από χιλιάδες χρήστες. Επίσης, μειώνεται σημαντικά και το κόστος κατασκευής τους,
καθώς οι υπεύθυνοι ανάπτυξης των συστημάτων έχουν πρόσβαση στις βιβλιοθήκες
λογισμικού που θα χρειαστούν με μηδενικό κόστος.
Η υποστήριξη ενός συστήματος ανοιχτού λογισμικού είναι δυνατόν να γίνει εκ των έσω.
Η υποστήριξη των προϊόντων ανοιχτού λογισμικού δεν ανήκει αποκλειστικά σε έναν και μόνο
οργανισμό. Οποιοσδήποτε γνώστης του αντικειμένου μπορεί να δουλέψει για την ανάπτυξη
ενός τέτοιου συστήματος. Έχοντας αυτήν την ευελιξία, οποιαδήποτε βιβλιοθήκη με προσωπικό
ικανό να κατανοήσει τον πηγαίο κώδικα, μπορεί να ανακαλύψει ότι είναι σε θέση να
χρησιμοποιήσει τους δικούς της ανθρώπους προκειμένου να προσαρμόσει το σύστημα στο
περιβάλλον της, καθώς τα μέλη της γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τον
οργανισμό και τις ανάγκες του.
Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη ανοιχτού λογισμικού μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες
διαφορετικών ομάδων χρηστών. Στα συστήματα ανοιχτού λογισμικού, η ευθύνη για την
ικανοποίηση αναγκών των χρηστών μπορεί να μοιραστεί στο σύνολο της κοινότητας των
βιβλιοθηκών. Ένα εμπορικό σύστημα, για παράδειγμα, δε μπορεί να υποστηρίζει τόσο
παραθυρική όσο και μη παραθυρική διεπαφή χρήστη. Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης ενός
προγράμματος ανοιχτού λογισμικού, όμως, μπορούν να συνεργαστούν και με άλλες ομάδες
ανάπτυξης, ούτως ώστε να δημιουργηθούν εναλλακτικά περιβάλλοντα διεπαφής. Τα
περιβάλλοντα αυτά διατίθενται στη συνέχεια ελεύθερα στο διαδίκτυο, προκειμένου να
ενσωματωθούν και σε άλλα συστήματα ανοιχτού λογισμικού. Μ΄ αυτόν τον τρόπο, τα
προγράμματα αναπτύσσονται πολύ ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά από ποτέ.
Στην εποχή μας τα προϊόντα λογισμικού διανέμονται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Το
γεγονός αυτό επιτρέπει την παγκόσμια συνεργασία μεταξύ των μελών της επιστημονικής
κοινότητας, με αποτέλεσμα τη γρηγορότερη ανάπτυξη ολοένα και πιο αποτελεσματικών
συστημάτων.
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Με βάση τα παραπάνω, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα
μπορεί να επιτελέσει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη ενός συστήματος ψηφιακής βιβλιοθήκης,
καθώς τόσο τα συστήματα που βασίζονται στο ανοιχτό λογισμικό όσο και οι ψηφιακές
βιβλιοθήκες έχουν ως απώτερο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών τους.

3.2.4 Σύγκριση με τις ιδιωτικές βιβλιοθήκες
Στην πραγματικότητα, είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσει κανείς τις διαφορές που
υπάρχουν ανάμεσα στις βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα και σ' αυτές που αποτελούν εμπορικά
προϊόντα. Ο λόγος είναι ότι το κάθε σύστημα έχει δημιουργηθεί προκειμένου να εξυπηρετεί τις
συγκεκριμένες ανάγκες κάποιου οργανισμού. Συνεπώς, τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες
τους ποικίλουν και διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και ανάμεσα στα συστήματα
ανοιχτού κώδικα.
Ωστόσο, μπορούν να προσδιοριστούν ορισμένα σημεία τα οποία φαίνεται να είναι κοινά
σε όλα τα συστήματα ανοιχτού λογισμικού που εξυπηρετούν τις ανάγκες διαχείρισης
περιεχομένου μιας βιβλιοθήκης και που τα διαχωρίζουν από τα ιδιωτικά προγράμματα.
Πρόκειται για τα εξής χαρακτηριστικά:


Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού λογισμικού απευθύνονται σε όλους ανεξαιρέτως τους
ενδιαφερόμενους και μπορεί οποιοσδήποτε να τις χρησιμοποιήσει για να βρει τις
πληροφορίες που αναζητά. Αντιθέτως, τα εμπορικά συστήματα δημιουργούνται
συνήθως για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης μερίδας χρηστών.



Συνήθως οι ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού λογισμικού έχουν μικρότερο βαθμό
πολυπλοκότητας σε σχέση με τις ιδιωτικές και είναι επομένως πιο εύχρηστες.



Όλες σχεδόν οι λειτουργίες που περιλαμβάνουν είναι πάντα βασισμένες στο διαδίκτυο,
κάτι που δε συμβαίνει στα εμπορικά συστήματα.



Μια βιβλιοθήκη ανοιχτού λογισμικού είναι συνήθως εύκολη στην αξιολόγηση και μπορεί
κανείς να την εγκαταστήσει και να τη χρησιμοποιήσει οπουδήποτε και για όσο χρονικό
διάστημα επιθυμεί. Κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από την άδεια χρήσης ενός εμπορικού
προγράμματος.



Οι βιβλιοθήκες ανοιχτού λογισμικού είναι συνήθως πολύ πιο εύκολοo να
προσαρμοστούν και να εξατομικευτούν στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός οργανισμού.
Αντίθετα, αν κάποιος οργανισμός (π.χ. ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα) επιλέξει να
αγοράσει και να εγκαταστήσει ένα ιδιωτικό πρόγραμμα, είναι πολύ πιθανό κάποιες
ανάγκες του να μην εξυπηρετούνται από τις λειτουργίες του προγράμματος.
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Οι βιβλιοθήκες ανοιχτού λογισμικού δεν κοστίζουν, καθώς διατίθενται δωρεάν μέσω του
διαδικτύου.



Οι βιβλιοθήκες ανοιχτού λογισμικού έχουν πιο ευέλικτες επιλογές υποστήριξης από τις
ιδιωτικές.



Οι εμπορικές βιβλιοθήκες, ωστόσο, έχουν κατά κανόνα περισσότερες ειδικές λειτουργίες
και χαρακτηριστικά, προκειμένου να ικανοποιούν τις απαιτήσεις μιας ομάδας χρηστών.

3.3

Θέματα σχεδίασης ψηφιακών βιβλιοθηκών
Η κατασκευή και διατήρηση μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι μια αρκετά επίπονη και

δυσχερής διαδικασία, καθώς προϋποθέτει την ομαλή συνεργασία πολλών ειδικών που
δραστηριοποιούνται σε εντελώς διαφορετικές περιοχές:
Σχεδιαστές θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένα σύστημα όσο κατά το δυνατόν
πιο κατατοπιστικό γίνεται.
Συγγραφείς θα αναλάβουν να συγγράψουν τα έγγραφα που θα περιλαμβάνονται στη
βιβλιοθήκη.
Εκδότες θα δημοσιεύσουν τα έγγραφα αυτά και τέλος
Προγραμματιστές θα αναπτύξουν το λογισμικό του συστήματος.
Ακόμα και σε ένα μικρό περιβάλλον - μια βιβλιοθήκη πανεπιστημίου για παράδειγμα απαιτείται συνεργασία. Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι ο προσδιορισμός αναγκών
επιμέρους θεμάτων της βιβλιοθήκης. Οι Castelli και Pagano σε μια έρευνά τους [7]
διατυπώνουν οκτώ (8) διαφορετικές περιοχές που πρέπει να ερευνηθούν:


Τους χρήστες



Το περιεχόμενο



Τα έγγραφα



Τα μεταδεδομένα



Τις υπηρεσίες



Την κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας



Την αρχιτεκτονική



Την ποιότητα του συστήματος
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Προσδιορισμός αναγκών χρηστών


Σε τι κοινό απευθύνεται η ψηφιακή βιβλιοθήκη;



Υπάρχει πιθανό μελλοντικό κοινό;



Το κοινό είναι ομοιογενές;



Είναι δυνατόν το κοινό να διαχωριστεί σε κατηγορίες;



Υπάρχουν συνεργαζόμενοι χρήστες / οργανισμοί;

Προσδιορισμός αναγκών περιεχομένου


Πώς θα ταξινομηθεί το περιεχόμενο;



Ποιες δυνατότητες επέκτασης του περιεχομένου θα υπάρχουν;



Ποιες πολιτικές διατήρησης του περιεχομένου θα ακολουθηθούν;

Ανάγκες περιεχομένου που αφορούν τα έγγραφα


Τι έγγραφα θα χειρίζεται η ψηφιακή βιβλιοθήκη;



Τα έγγραφα είναι ομοιογενή;



Υπάρχει ανάγκη για παραλλαγές;



Έχουν όλα τα έγγραφα ψηφιακή μορφή;



Ποιοι τύποι ψηφιακών εγγράφων θα χρησιμοποιηθούν;



Τι μορφές υπομνημάτων απαιτούνται;



Τα έγγραφα και τα μεταδεδομένα τους θα μεταφέρονται από υπάρχοντα ψηφιακά
αρχεία ή θα εισάγονται κατευθείαν στην ψηφιακή βιβλιοθήκη;



Θα υπάρχει δυνατότητα διαγραφής εγγράφων;



Υπάρχει πιθανότητα να επεκταθούν οι τύποι εγγράφων της ψηφιακής βιβλιοθήκης;
Ποιες από τις παραπάνω απαιτήσεις θα πρέπει να τροποποιηθούν;



Θα παρέχεται δυνατότητα εκτύπωσης του περιεχομένου;



Το σύστημα θα υποστηρίζει πολυγλωσσία;

Ανάγκες περιεχομένου που αφορούν τα μεταδεδομένα


Ποιες μορφές μεταδεδομένων θα χειρίζεται η ψηφιακή βιβλιοθήκη;



Πόσες περιγραφές μεταδεδομένων θα συνδέονται με το ίδιο έγγραφο;



Υπάρχει κάποιος κοινός τύπος μεταδεδομένων;



Υπάρχει πιθανότητα να επεκταθούν οι μορφές μεταδεδομένων;
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Ανάγκες περιεχομένου που αφορούν τις υπηρεσίες


Ποιες υπηρεσίες απαιτούνται για τους χρήστες;



Υπάρχουν απαιτήσεις για συγκεκριμένες υπηρεσίες για κάποιες κατηγορίες χρηστών;



Ποιες υπηρεσίες διαχειριστή απαιτούνται (π.χ. επικύρωση αίτησης βιβλιοθηκονόμου);

Ανάγκες περιεχομένου που αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας


Τα έγγραφα / μεταδεδομένα / συλλογές καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας;



Ποιοι είναι οι τύποι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας;



Υπάρχουν περιοριστικές διατάξεις όσον αφορά τις συλλογές;



Πώς προσδιορίζονται τα δικαιώματα (π.χ. των μεταδεδομένων);



Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό;



Πρέπει η πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες να χρεώνεται;

Ανάγκες περιεχομένου που αφορούν την αρχιτεκτονική


Είναι ο οργανισμός πρόθυμος και ικανός να διατηρήσει ιδιάζουσες υπηρεσίες;



Είναι ο οργανισμός πρόθυμος και ικανός να διατηρεί τον έλεγχο των εγγράφων;



Ποιο είναι το υπάρχον περιβάλλον σε υλικό και λογισμικό;



Ποια είναι η εξειδίκευση του διαχειριστικού / τεχνικού προσωπικού;



Υπάρχει κάποιος συνεργαζόμενος οργανισμός με τις ίδιες επιδιώξεις;



Κατά πόσο είναι σημαντική η αξιοπιστία του συστήματος;

Ανάγκες περιεχομένου που αφορούν χαρακτηριστικά της ποιότητας


Ποια είναι η αναμενόμενη ποσότητα περιεχομένου;;



Ποιος είναι ο αναμενόμενος αριθμός χρηστών;



Ποιος είναι ο αναμενόμενος ρυθμός αύξησης του περιεχομένου της βιβλιοθήκης;



Ποιος είναι ο αναμενόμενος ρυθμός αύξησης των χρηστών της βιβλιοθήκης;



Αναμένονται μελλοντικοί τρόποι χρήσης της βιβλιοθήκης;



Υπάρχει απαίτηση για συντήρηση του περιεχομένου;



Υπάρχουν απαιτήσεις για συνεργασία;
Αφού προσδιοριστούν οι ανάγκες αυτές και με βάση τις απαντήσεις που έχουν δοθεί

στα ερωτήματα που τίθενται παραπάνω, γίνεται:
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Επιλογή και απόκτηση περιεχομένου
Καθορισμός μεταδεδομένων και δημοσίευση περιεχομένου
Ευρετηριοποίηση και αποθήκευση περιεχομένου
Καθορισμός δυνατοτήτων πλοήγησης
Διαχείριση πρόσβασης
Παρακολούθηση πρόσβασης και αποτιμήσεις
Δικτύωση και εσωτερική λειτουργικότητα
Κάθε ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες.
Επομένως, στη σχεδίαση ενός νέου συστήματος απαιτείται η μελέτη του περιβάλλοντος και
των συνθηκών του, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα.
Στο σημείο αυτό υπάρχουν δύο επιλογές: είτε θα αναπτυχθεί ένα εξ ολοκλήρου νέο σύστημα,
είτε θα χρησιμοποιηθεί μια ήδη υπάρχουσα βιβλιοθήκη και θα τροποποιηθεί / επεκταθεί
προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ιδρύματος που θα τη χρησιμοποιήσει. Το ποια
από τις δύο οδούς θα επιλεγεί, εξαρτάται από τις ανάγκες του προς ανάπτυξη συστήματος και
τις ανάγκες που ικανοποιούν τα υπάρχοντα προγράμματα.

3.4

Εργαλεία ανάπτυξης ψηφιακών βιβλιοθηκών
Τα περισσότερα από τα συστήματα διαχείρισης βιβλιοθηκών ανοιχτού λογισμικού έχουν

αναπτυχθεί με βάση ένα σύνολο εργαλείων που συνήθως συνδυάζονται για την ανάπτυξη
εφαρμογών και πρόκειται για τα παρακάτω:


Ένα λειτουργικό σύστημα (συνήθως το Linux και σπανιότερα τα Windows)



Έναν εξυπηρετητή διαδικτύου (όπως ο Apache)



Μια βάση δεδομένων (όπως η MySQL)



Μια γλώσσα προγραμματισμού (όπως τη Java, την Perl ή την PHP)
Σε γενικές γραμμές, προτιμότερη είναι η πλατφόρμα LAMP. Το LAMP προέρχεται από

τα αρχικά των εργαλείων Linux, Apache, MySQL και PHP. Σύμφωνα με τον McAllister, είναι
σταθερή και θεωρείται ώριμη επιλογή που έχει πολλά να προσφέρει, κυρίως σε συστήματα που
δεν επιδέχονται μεγάλα έξοδα (McAllister, 2005). Επίσης είναι εύκολο να βρεθούν υπηρεσίες
φιλοξενίας που προσφέρουν LAMP.
25

Παναγιώτογλου Μαρία

Π.Μ.Σ.Ε.: Ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα – Συγκριτική μελέτη και υλοποίηση

Φυσικά, δε λείπουν και τα συστήματα που χρησιμοποιούν άλλα εργαλεία ανάπτυξης
λογισμικού, εξίσου καθιερωμένα, αποτελεσματικά και κοινώς αποδεκτά από την επιστημονική
κοινότητα.

3.5

Πρότυπα που χρησιμοποιούνται στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

3.5.1 Γενικά για τα πρότυπα
Το ίδρυμα British Standards Institution (BSI) ορίζει το πρότυπο ως ένα δημοσιευμένο
σχέδιο που περιέχει τεχνικές προδιαγραφές ή άλλα ακριβή κριτήρια με σκοπό να
χρησιμοποιηθεί ως κανόνας, οδηγία, ή ορισμός [6]. Τα πρότυπα αυξάνουν την αξιοπιστία και
την αποτελεσματικότητα πολλών προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε. Είναι μια
περίληψη της καλύτερης οδού που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για να φέρει σε πέρας ένα
συγκεκριμένο ζήτημα. Δημιουργούνται με τη συγκέντρωση της εμπειρίας όλων των
ενδιαφερόμενων συμβαλλόμενων μερών - παραγωγών, πωλητών, αγοραστών, χρηστών και
μπορεί να αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένου υλικό, προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία.
Κάθε

πρότυπο

είναι

αποτέλεσμα

συλλογικής

εργασίας.

Οι

επιτροπές

των

κατασκευαστών, των χρηστών, των κυβερνητικών υπηρεσιών, των ερευνητικών οργανώσεων,
και των καταναλωτών συνεργάζονται για να σχεδιάσουν πρότυπα που εξελίσσονται για να
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της κοινωνίας και της τεχνολογίας. Τα πρότυπα σχεδιάζονται για
εθελοντική χρήση και δεν επιβάλλουν κανένα περιορισμό. Ωστόσο, υπάρχουν νόμοι και
κανονισμοί που καθιστούν τη συμμόρφωση με ορισμένα πρότυπα υποχρεωτική.
Παρόλο που σχεδιάζονται για προαιρετική χρήση και δεν εμπίπτουν σε κανονισμούς,
πολλοί είναι οι οργανισμοί που τα χρησιμοποιούν ως απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να
προοωθήσουν τα προϊόντα τους. Και αυτό γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν αφενός την
ικανοποίηση των πελατών τους και αφετέρου την υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών.
Ωστόσο, παρά τη θετική της πλευρά, η χρήση ενός προτύπου - για παράδειγμα ενός
προϊόντος λογισμικού - ενδέχεται να δημιουργήσει κάποια προβλήματα:
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Σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει να είναι σε χρήση διάφορες εκδόσεις ενός προτύπου.
Αυτό πολλές φορές έχει σαν αποτέλεσμα ένας "διερμηνέας" να μην είναι σε θέση να
επεξεργαστεί ένα αρχείο εάν η "γεννήτρια" έχει χρησιμοποιήσει μια προηγούμενη
έκδοση του σχετικού προτύπου.



Μερικές φορές, οι προμηθευτές μπορεί να προσφέρουν εκδόσεις προτύπων
"προστιθέμενης αξίας" στις εφαρμογές τους. Αυτό μπορεί να περιορίσει κάποιο χρήστη
των στοιχείων να χρησιμοποιήσει το λογισμικό κάποιου συγκεκριμένου προμηθευτή.



Κάποια πρότυπα μπορεί να μην έχουν σωστές προδιαγραφές και να υλοποιούνται
διαφορετικά στο λογισμικό.



Μερικά πρότυπα μπορεί να έχουν περισσότερες λειτουργίες από αυτές που είναι
πιθανό να χρησιμοποιηθούν στην πράξη. Αυτό μπορεί να επιφέρει προβλήματα
αλληλεπίδρασης όπου χρησιμοποιούνται διαφορετικά υποσύνολα λειτουργιών σε
διαφορετικές εφαρμογές.
Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων, υπάρχει συνήθως κάποιο πρόσθετο

επίπεδο ή επίπεδα συμφωνίας επιπλέον αυτών που υπάρχουν πάντα στα βασικά πρότυπα.
Έτσι, ένα σύνολο λειτουργιών ή στοιχείων μπορεί να καθοριστεί ομόφωνα από μια ομάδα μαζί
με οποιαδήποτε όρια στις παραμέτρους (όπως για παράδειγμα επιτρεπόμενα σύνολα
χαρακτήρων, πληροφορίες επικεφαλίδων, σύνολο προτύπων που επιτρέπονται) και
οποιεσδήποτε συμφωνηθείσες πρόσθετες λειτουργίες. Τέτοιες προδιαγραφές προέρχονται
από ομάδες εργασίας που ασχολούνται με πρότυπα, τη βιομηχανία ή ερευνητικές ομάδες.

3.5.2 Πρότυπο MARC
Ο όρος MARC προέρχεται τη φράση MAchine Readable Cataloguing record, που
μεταφράζεται ως εγγραφή καταλόγου αναγνώσιμη από υπολογιστή. Σύμφωνα με τον ορισμό
του οργανισμού Library of Congress - Network development and MARC standards office, οι
εγγραφές MARC είναι πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση και την
επικοινωνία βιβλιογραφικών και άλλων πληροφοριών, σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή
[29]. Στην ουσία πρόκειται για μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή βιβλιογραφικών
δεδομένων τα οποία μπορεί να διαβάσει και να μεταφράσει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής.
Η αναζήτηση στοιχείων με εγγραφές MARC βασίζεται σε αναγνωριστικές ετικέτες και
κωδικούς υπο-πεδίων που εκχωρούνται σε κάθε πεδίο μιας εγγραφής [22]. Συγκεκριμένα, μια
εγγραφή MARC περιλαμβάνει:
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Περιγραφή του αντικειμένου: Συνήθως είναι ο τίτλος, η έκδοση, πληροφορίες δημοσίευσης
κτλ.
Κύρια είσοδο και επιπρόσθετες εισόδους: Πρόκειται για σημεία πρόσβασης, δηλαδή σημεία
ανάκτησης του αντικειμένου στον κατάλογο της βιβλιοθήκης (για παράδειγμα, κάποιο βιβλίο
είναι δυνατόν να υπάρχει στον κατάλογο με περισσότερους τους ενός τίτλους).
Επικεφαλίδες θεμάτων: Υπάρχουν διάφορες πρότυπες λίστες για επικεφαλίδες θεμάτων που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επιλεγούν τα θέματα στα οποία θα
συμπεριληφθεί ένα αντικείμενο.
Τον αριθμό κατάταξης: Ο αριθμός αυτός χρησιμεύει στην τοποθέτηση των αντικειμένων του
ίδιου θέματος στο ίδιο ράφι στη βιβλιοθήκη.
Βέβαια, στην πλειονότητα των βιβλιοθηκών, οι εγγραφές MARC περιλαμβάνουν
περισσότερες πληροφορίες. Κάθε εγγραφή MARC αποτελείται από πεδία, κάθε ένα από τα
οποία περιλαμβάνει μια πληροφορία (τίτλο, συγγραφέα κτλ). Οι εγγραφές αποθηκεύονται σε
απλά αρχεία κειμένου σε υπολογιστή και πολλές φορές έχουν σταθερό αριθμό πεδίων, κάθε
ένα από τα οποία περιλαμβάνει σταθερό αριθμό χαρακτήρων. Ωστόσο, για τη δημιουργία ενός
ορθού καταλόγου, η καλύτερη δομή αρχείου είναι αυτή που επιτρέπει απεριόριστο αριθμό
πεδίων και χαρακτήρων μέσα στα πεδία.
Κάθε πεδίο περιλαμβάνει ετικέτες που χρησιμοποιούνται ως αναγνωριστικά των
πεδίων, για χάριν ευκολίας, αντί των ονομάτων των πεδίων. Μια ετικέτα προσδιορίζει την
πληροφορία που ακολουθεί στο πεδίο. Για παράδειγμα, η ετικέτα 100 περιέχει το όνομα του
συγγραφέα. Οι ετικέτες αυτές έχουν κοινή μορφή για όλες τις εγγραφές MARC και
περιλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες:
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Εικόνα 1: Οι ετικέτες μιας εγγραφής MARC

Οι ετικέτες 9ΧΧ είναι ελεύθερες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καθορισμό άλλων
πληροφοριών, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε βιβλιοθήκης. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει
ένα παράδειγμα εγγραφής MARC που θα μπορούσε δημιουργηθεί σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη
για να περιγράψει την καταχώρηση ενός βιβλίου.

Εικόνα 2: Παράδειγμα εγγραφής MARC που περιγράφει την καταχώρηση ενός βιβλίου
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Για την αναζήτηση πληροφοριών, ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη το σύστημα θα
πραγματοποιήσει την αναζήτηση στις σχετικές ετικέτες. Έτσι, για παράδειγμα:


Για αναζήτηση με βάση τον τίτλο, το σύστημα θα πραγματοποιήσει την αναζήτηση στα
πεδία 100 και 700 όλων των εγγραφών MARC.



Για αναζήτηση με βάση τον συγγραφέα, το σύστημα θα πραγματοποιήσει την
αναζήτηση στα πεδία 245, 440, 720 και 830 όλων των εγγραφών MARC.

3.5.3 Πρότυπο μεταδεδομένων Dublin Core
3.5.3.1

Μεταδεδομένα

Τα μεταδεδομένα είναι ένα βασικό ζήτημα στην ανάπτυξη των ψηφιακών βιβλιοθηκών.
Πρόκειται για τα στοιχεία που περιγράφουν το περιεχόμενο και τις ιδιότητες οποιουδήποτε
συγκεκριμένου αντικειμένου μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. Είναι μια έννοια γνωστή στους
βιβλιοθηκονόμους, καθώς είναι ένα από τα αρχικά πράγματα που κάνουν: δημιουργούν
εγγραφές σε καταλόγους, οι οποίες περιγράφουν τα έγγραφα της βιβλιοθήκης.
Τα μεταδεδομένα είναι σημαντικά στις ψηφιακές βιβλιοθήκες επειδή αποτελούν το κλειδί
στην εύρεση των πηγών και τη χρήση οποιουδήποτε στοιχείου. Όπως είναι γνωστό, μια απλή
αναζήτηση πλήρους κειμένου δεν είναι πάντα αποτελεσματική σε ένα μεγάλο δίκτυο. Μπορεί
να πάρει κανείς χιλιάδες αποτελέσματα, αλλά τα περισσότερα από αυτά θα είναι άσχετα. Τα
μεταδεδομένα πρέπει να περιγράφουν με όσο το δυνατό πιο αξιόπιστο τρόπο τα στοιχεία μιας
βιβλιοθήκης, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να βρίσκει τις πληροφορίες που επιθυμεί και
μόνο αυτές.
Ενώ υπάρχουν επίσημα πρότυπα βιβλιοθηκών για μεταδεδομένα, τα λεγόμενα AACR,
τέτοιες εγγραφές είναι πολύ χρονοβόρες για να δημιουργηθούν και απαιτούν ειδικά
εκπαιδευμένο προσωπικό. Η ανθρώπινη καταχώρηση, αν και καλύτερη, είναι επίσης εκτενής
εργασία για το ήδη μεγάλο και γρήγορα επεκτάσιμο περιβάλλον πληροφοριών. Κατά συνέπεια,
προτείνονται ως λύσεις απλούστερα σχέδια για τα μεταδεδομένα.
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Πρωτόκολλο Μεταδεδομένων Dublin Core

Τα τελευταία χρόνια υποστηρίζονται εργασίες που στοχεύουν στην εύρεση μηχανισμών
για την περιγραφή των τεχνικών, δομικών και διοικητικών χαρακτηριστικών των ψηφιακών
αντικειμένων. Ενώ η εργασία στο χώρο αυτό είναι ακόμα στα σπάργανα, διάφορα σχέδια
έχουν προκύψει, με πιο προεξέχον το Dublin Core, μια προσπάθεια να δοκιμαστούν και να
καθοριστούν τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για να περιγραφούν οι πληροφορίες. Η
πρώτη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο του Οχάιο, εξ ου και το όνομα "Dublin
Core".
Το Dublin Core καθόρισε ένα σύνολο δεκαπέντε στοιχείων μεταδεδομένων, πολύ
απλούστερων από εκείνα που χρησιμοποιούνται στις καταχωρήσεις παραδοσιακών
βιβλιοθηκών. Σχεδιάστηκαν με σκοπό να είναι αρκετά απλά ώστε να χρησιμοποιούνται από
συντάκτες, αλλά συγχρόνως, αρκετά περιγραφικά ώστε να είναι χρήσιμα στην ανακάλυψη των
πληροφοριών. Τα στοιχεία σχετίζονται κυρίως με το περιεχόμενο και την πνευματικά
ιδιοκτησία και είναι, για κάθε πηγή, τα παρακάτω [18]:
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Εικόνα 3: Στοιχεία μεταδεδομένων του πρωτοκόλλου Dublin Core

Τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται από το δημιουργό της πηγής. Έχει καθοριστεί μια
εννοιολογική προσέγγιση στην εφαρμογή του Dublin Core, σύμφωνα με την οποία τα στοιχεία
ενσωματώνονται σε ένα έγγραφο HTML χρησιμοποιώντας την ετικέτα "META". Το Dublin Core
συζητείται ευρέως και υπάρχει ένα σώμα ανάπτυξης προγραμμάτων εφαρμογής σε πάνω από
10 χώρες.
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Η έλλειψη, ωστόσο, κοινών προτύπων μεταδεδομένων, είναι ένα ακόμα εμπόδιο στην
πρόσβαση και τη χρήση πληροφοριών σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη, ή σε ένα συντονισμένο
ψηφιακό σχέδιο βιβλιοθηκών.

3.5.4 Πρότυπο OAI-PMH
Τα αρχικά OAI του πρωτοκόλλου OAI-PMH προέρχονται από το Open Archives
Initiative. Πρόκειται για έναν οργανισμό που δημιουργεί και προωθεί πρότυπα διαχείρισης που
στοχεύουν στη διευκόλυνση της αποτελεσματικής παροχής περιεχομένου [44]. Το OAI
αποτελεί εγχείρημα του Cornell University, αλλά είναι ευρέως αποδεκτό και υποστηριζόμενο
από διάφορους οργανισμούς, όπως το Ίδρυμα Ψηφιακών Βιβλιοθηκών (Digital Library
Foundation).
Το OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) είναι ένα απλό
πρωτόκολλο που επιτρέπει τη συγκέντρωση και μεταφορά εγγραφών μεταδεδομένων από
κάποιο σύστημα σε κάποιο άλλο. Οι παροχείς περιεχομένου χρησιμοποιούν τo OAI-PMH για
να κάνουν τις πληροφορίες, δηλαδή τα μεταδεδομένα τους, διαθέσιμα σε τρίτους. Μπορούν να
θέσουν περιορισμούς σχετικά με το ποιοι μπορούν να συλλέξουν τις εγγραφές μεταδεδομένων
τους, με βάση είτε τις IP διευθύνσεις των παροχέων υπηρεσιών, είτε πιο πολύπλοκους
μηχανισμούς όπως τα πρωτόκολλα HTTP Basic Authentication και SSL.
Σύμφωνα με την ορολογία που χρησιμοποιεί το OAI-PMH, ένας παροχέας δεδομένων
(data provider) κάνει τα δεδομένα διαθέσιμα για συγκομιδή και ένας παροχέας υπηρεσιών
(service provider) συγκεντρώνει τα μεταδεδομένα αυτά και τα καθιστά διαθέσιμα για
αναζήτηση. Αναγόμενα στο μοντέλου πελάτη - εξυπηρετητή, ο παροχέας δεδομένων είναι ένας
εξυπηρετητής και ο παροχέας υπηρεσιών ένας πελάτης.
Το OAI-PMH χρησιμοποιεί τον OAI aggregator, έναν παροχέα υπηρεσιών και
δεδομένων. Πρόκειται για μια υπηρεσία που συγκεντρώνει εγγραφές μεταδεδομένων από
διάφορους παροχείς πληροφοριών και έπειτα καθιστά τις εγγραφές αυτές διαθέσιμες για
συγκέντρωση από τρίτους που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο OAI-PMH. Το OAI-PMH
βασίζεται σε υποκείμενα πρότυπα του διαδικτύου, όπως το HTTP και η XML, κάτι που το
καθιστά εύκολο στην εγκατάσταση σε οποιονδήποτε εξυπηρετητή διαδικτύου.
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που

προσφέρει

το

πρωτόκολλο

είναι

περιορισμένες.

Στην

πραγματικότητα, το OAI-PMH επιτρέπει απλά σε μια υπηρεσία να ζητήσει ένα αντίγραφο όλων
ή μέρους των μεταδεδομένων μιας άλλης υπηρεσίας. Δεν πρόκειται για πρωτόκολλο
αναζήτησης, με άλλα λόγια δεν περιλαμβάνει μηχανισμούς αποστολής ερωτήματος σε πηγές
πληροφοριών. Το πρωτόκολλο OAI-PMH μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανταλλάξει
(exchange) οποιαδήποτε μορφή μεταδεδομένων, δεδομένου ότι τα τελευταία μπορούν να
κωδικοποιηθούν σε XML μορφή.
Ο όρος "πηγή πληροφοριών OAI" (OAI repository) αναφέρεται στην ουσία σε μια βάση
δεδομένων που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο OAI-PMH και αποτελεί, επομένως, έναν
παροχέα δεδομένων OAI. Αυτή η πηγή πληροφοριών μπορεί να αποθηκεύει είτε κείμενο και
μεταδεδομένα είτε μόνο μεταδεδομένα (όπως για παράδειγμα έναν κατάλογο θεμάτων).

3.5.5 Πρότυπο πρωτόκολλο Z39.50
3.5.5.1

Πρωτόκολλο Z39.50

Το Z39.50 είναι ένα πρωτόκολλο ανάκτησης πληροφοριών, το οποίο πηγάζει από τον
κόσμο των βιβλιοθηκών. Σήμερα ωστόσο, είναι ένα διεθνές πρότυπο για την επικοινωνία
μεταξύ ηλεκτρονικών υπολογιστών, που χρησιμοποιείται ευρέως σε συστήματα σχετικά με
παροχή πληροφοριών. Το Z39.50 γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικό στη μελλοντική
ανάπτυξη και επέκταση των συνδεμένων συστημάτων βιβλιοθηκών.
Το Z39.50 περιλαμβάνει λειτουργίες που διευκολύνουν τη διαχείριση ερωτημάτων και
την επιστροφή αποτελεσμάτων. Μέσω της χρήσης διαφόρων δομημένων μορφών για
αναζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών, τα συστήματα Z39.50 είναι σε θέση να κατανοούν τη
σημασιολογία των στοιχείων που χειρίζονται.
Πρόκειται για το πλέον προτιμώμενο πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για να γίνουν οι
εξυπηρετητές βιβλιογραφικών δεδομένων διαθέσιμοι στο Διαδίκτυο. Η τυπική (απλοποιημένη)
διαδικασία αναζήτησης που περιλαμβάνει το Z39.50 είναι η ακόλουθη [21]:


Ο χρήστης επιλέγει μια βιβλιοθήκη-στόχο για αναζήτηση, από το μενού του OPAC
καταλόγου.



Ο χρήστης εισάγει τους όρους για αναζήτηση



Το λογισμικό του OPAC καταλόγου στέλνει τους όρους αναζήτησης μαζί με κάποιες
λεπτομέρειες της βιβλιοθήκης που επιλέχθηκε στον "πελάτη -Ζ", ένα κομμάτι λογισμικού
που συνήθως αποτελεί μέρος του συστήματος.
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Ο "πελάτης -Ζ" μεταφράζει τους όρους αναζήτησης σε "γλώσσα-Z" και επικοινωνεί με
το λογισμικό του "εξυπηρετητή-Ζ" της βιβλιοθήκης-στόχου.



Λαμβάνει χώρα μια προκαταρκτική διαπραγμάτευση ανάμεσα στον "πελάτη -Ζ" και τον
"εξυπηρετητή -Ζ" προκειμένου να στοιχειοθετηθούν οι κανόνες της "Z-Συνεργασίας"
ανάμεσα στα δύο συστήματα.



Ο "εξυπηρετητής -Ζ" μεταφράζει τη "γλώσσα-Z" σε αίτημα αναζήτησης για τη βάση
δεδομένων της βιβλιοθήκης-στόχου και λαμβάνει απάντηση για με τον αριθμό των
αποτελεσμάτων και άλλες σχετικές πληροφορίες.



Ο "πελάτης -Ζ" λαμβάνει τις εγγραφές των αποτελεσμάτων της αναζήτησης.
Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, οι εγγραφές παρουσιάζονται στο χρήστη

μέσω της διεπαφής του OPAC καταλόγου. Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει σχηματικά
τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί του πρωτοκόλλου Z39.50.

Εικόνα 4: Η ανταλλαγή μηνυμάτων στο πρωτόκολλο Z39.50
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Λειτουργίες του Z39.50

Χαρακτηριστικά αναζήτησης
Ως προς τις επιλογές αναζήτησης, οι νεότερες εκδόσεις του Z39.50 προσφέρουν:


Πολύπλοκες λογικές προτάσεις που περιλαμβάνουν όλους τους λογικούς τελεστές
(AND, OR, NOT)



Τελεστές σύγκρισης για ημερομηνίες, π.χ. μεγαλύτερη από, ίση με κτλ.



Αναζήτηση εγγύτητας



Πληρότητα, δηλαδή μέρος πεδίου, ολόκληρο το πεδίο κτλ

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Παράλληλα με την αναζήτηση, το Z39.50 προσφέρει:


Πιστοποίηση χρήστη, που επιτρέπει στον "εξυπηρετητή-Ζ" να ελέγχει την πρόσβαση
στις βάσεις δεδομένων του.



Πλοήγηση σε ευρετήριο, όπως αυτή διατίθεται συνήθως στα συστήματα OPAC



Δυνατότητα ορισμού μορφών εγγραφών, π.χ. μορφή MARC



Αποθήκευση της αναζήτησης για μελλοντική χρήση



Αποθήκευση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης για μελλοντική χρήση



Αναβάθμιση βάσης δεδομένων

Πλεονεκτήματα του Z39.50
Οι "πελάτες-Ζ" που λειτουργούν μέσω μόντεμ μπορούν να στείλουν τα ίδια ή και διαφορετικά
ερωτήματα σε πολλές βιβλιοθήκες ταυτόχρονα. Έτσι η αναζήτηση σπάνιων αντικειμένων ή
πολλών εγγραφών γίνεται πολύ γρηγορότερη.
Ο "πελάτης-Ζ" παρουσιάζεται με μια MARC εγγραφή για εμφάνιση και περαιτέρω
επεξεργασία.
Το πρότυπο Z39.50 ορίζει και ελέγχει επιπρόσθετες υπηρεσίες, όπως παραγγελία
αντικειμένων και αναβάθμιση βάσεων δεδομένων. Χρησιμοποιώντας το Z39.50 σαν βάση,
πολλές άλλες διαδικασίες των βιβλιοθηκών μπορούν να γίνουν "ανοιχτές".
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Γλωσσάριο ψηφιακών βιβλιοθηκών
Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες έχουν απορροφήσει την ορολογία τους από πολλά

επιστημονικά

πεδία,

συμπεριλαμβανομένων

των

ηλεκτρονικών

υπολογιστών,

των

βιβλιοθηκών, των εκδόσεων, της νομοθεσίας και πολλών άλλων. Στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν
πολλά γλωσσάρια ειδικά για ψηφιακές βιβλιοθήκες. Άλλα απο αυτά είναι αποτέλεσμα
προσωπικής έρευνας, όπως αυτά του William Arms [4], και της Susan Haigh [25], και άλλα
είναι επίσημες λίστες όρων διαφόρων οργανισμών, όπως του Interactive Digital Library
Resource Information System [27] και του Colorado Digitization Program [12].
Στην ενότητα αυτή παρατίθεται ένα συγκεντρωτικό γλωσσάριο-απόσταγμα όλων των
παραπάνω, όπου δίνονται συνοπτικές εξηγήσεις για τους σημαντικότερους από τους όρους
που χρησιμοποιούνται στο χώρο των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Σε πολλές περιπτώσεις
μάλιστα, η χρήση κάποιου όρου στα εν λόγω συστήματα έχει διαφοροποιήσει ή επεκτείνει την
αρχική σημασία ενός ήδη υπάρχοντος όρου.
AACR2 (AngloΑγγλο-Αμερικανικοί
American
κανόνες καταχώρησης
Cataloguing Rules)

Ένα σύνολο κανόνων που περιγράφουν
το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στα
αρχεία καταλόγων βιβλιοθηκών.
Υπηρεσίες πληροφοριών δευτερεύουσας

abstracting and
indexing services –

υπηρεσίες περίληψης
και ευρετηριοποίησης

σημασίας που επιτρέπουν την
αναζήτηση επιστημονικών
πληροφοριών, ειδικότερα μεμονωμένων
άρθρων σε περιοδικά.
Έλεγχος πρόσβασης στις πληροφορίες

access management

διαχείριση πρόσβασης

της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Μερικές
φορές αποκαλείται και διαχείριση όρων
και διατάξεων ή δικαιωμάτων.
Συλλογές συστημάτων και υπηρεσιών,

archives

οργανωμένες έτσι ώστε να εξασφαλίζουν
αρχεία

τη διατήρηση των πληροφοριών για
μεγάλο χρονικό διάστημα.

artifact

Ένα φυσικό αντικείμενο σε μια
βιβλιοθήκη ή αρχείο (archive).
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Εξακρίβωση της αυθεντικότητας
κάποιου χρήστη, υπολογιστή ή
authentication

πιστοποίηση

ψηφιακού αντικειμένου, με στόχο την
επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.
Άδεια σε κάποιο χρήστη ή υπολογιστή

authorization

εξουσιοδότηση

να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες
πληροφορίες και ενέργειες.
Δημιουργία καταλόγου ή εγγραφών

automatic indexing

αυτόματη ευρετηριοποίηση

ευρετηρίου μέσω υπολογιστικών
προγραμμάτων και όχι χειρόγραφα.
Μέθοδος εύρεσης πληροφοριών, όπου
το ερώτημα αποτελείται από όρους που

Boolean searching

αναζήτηση με τελεστές

συνδυάζονται με τελεστές “και”, “ή”,
“όχι”.
Έρευνα βασισμένη στην οργάνωση των

browsing

πλοήγηση

συλλογών ή στη σάρωση μιας λίστας
πληροφοριών, αντί άμεσης αναζήτησης.
Μια συλλογή εγγραφών που περιέχουν
περιγραφές πηγών πληροφοριών,

catalog

κατάλογος

καθώς και τη θέση τους και είναι
σύμφωνη με καθιερωμένα σύνολα
κανόνων.
Μια συστηματική οργάνωση των
πληροφοριών μιας βιβλιοθήκης σε

classification

ταξινόμηση

ομάδες ή κατηγορίες, με βάση μια
ιεραρχία από κατηγορίες θεμάτων και
ακολουθώντας καθιερωμένα κριτήρια.
Ένας υπολογιστής που ενεργεί εκ
μέρους ενός χρήστη και περιλαμβάνει
τον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη

client

πελάτης

ή έναν άλλον υπολογιστή που
εμφανίζεται στον εξυπηρετητή έχοντας
αυτή την ιδιότητα.
Η συλλογή είναι μια συγκέντρωση
πηγών. Μπορεί να είναι όλες

Collection

συλλογή

ομαδοποιημένες σε μια πηγή ή όχι. Δεν
έχει καμία εγγενή δομή πλοήγησης.
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Μπορεί να έχει κάποιο ευρετήριο ή / και
έναν πίνακα περιεχομένων. Τα στοιχεία
μπορούν να είναι προσπελάσιμα
μεμονωμένα. Ένα παράδειγμα είναι μια
συλλογή εικόνων. Η συλλογή μπορεί να
είναι αποθηκευμένη σε μια βιβλιοθήκη ή
μια αποθήκη (repository). Οι
περισσότερες συλλογές έχουν ένα θέμα.
Αντικείμενο βιβλιοθήκης που αποτελείται
complex object

πολύπλοκο αντικείμενο

από πολλά σχετιζόμενα στοιχεία ή
ψηφιακά αντικείμενα.
Ένα σύνολο από όρους θεμάτων και
κανόνες για στην ανάθεση των όρων

controlled vocabulary

ελεγχόμενο λεξικό

στις πληροφορίες προς
ευρετηριοποίηση και ανάκτηση.
Μετατροπή πληροφορίας από ένα μέσο
σε ένα άλλο, συμπεριλαμβανομένης και

conversion

μετασχηματισμός

της μετατροπής από έγγραφη σε
ψηφιακή μορφή.
Δομημένα μεταδεδομένα που
συνδέονται με τα ψηφιακά στοιχεία και
υποδεικνύουν την ψηφιακή μορφή των

data type

τύπος δεδομένων

δεδομένων ή την εφαρμογή που
χρησιμοποιείται για την επεξεργασία
τους.

data set

σύνολο δεδομένων

Μια οργανωμένη συλλογή δεδομένων.
Ένα σχήμα ταξινόμησης για

Dewey Decimal Classification

Δεκαδική Ταξινόμηση του
Dewey

πληροφορίες βιβλιοθηκών που
χρησιμοποιεί έναν αριθμητικό κώδικα για
να υποδείξει θεματικές περιοχές.
Η διαδικασία της ανάκτησης
πληροφοριών από κατεστραμμένες,

digital archaeology

ψηφιακή αρχαιολογία

κατακερματισμένες και απαρχαιωμένες
πηγές δεδομένων.
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Μια συλλογή ψηφιακών αντικειμένων,
συμπεριλαμβανομένων κειμένου, βίντεο
και ήχου, μαζί με μεθόδους για
Digital Library

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

πρόσβαση και ανάκτηση της
πληροφορίας, καθώς και για επιλογή,
οργάνωση και συντήρηση της συλλογής.
Ερευνητικό πρόγραμμα για τις ψηφιακές
βιβλιοθήκες που ξεκίνησε το 1994 και

Digital Libraries Initiative

συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Ένα στοιχείο έτσι όπως αποθηκεύεται σε
μια ψηφιακή βιβλιοθήκη, αποτελούμενο
digital object

ψηφιακό αντικείμενο

από δεδομένα, μεταδεδομένα και ένα
αναγνωριστικό.
Η μεταφορά ενός ψηφιακού αντικειμένου

dissemination

διάδοση

από την αποθηκευμένη του μορφή σε
έναν πελάτη.

Μια μηνιαία έκδοση στο Διαδίκτυο
D-Lib Magazine

Περιοδικό D-Lib

σχετικά με την έρευνα και τις καινοτομίες
στο χώρο των ψηφιακών βιβλιοθηκών.
Ψηφιακό αντικείμενο που είναι το
αντίστοιχο ενός φυσικού εγγράφου,

document

έγγραφο

ιδιαίτερα για πληροφορίες κειμένου. Ένα
μοντέλο εγγράφου είναι ένα μοντέλο
αντικειμένου για έγγραφα.
Αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται από

DOI (Digital Object Identifier)

Αναγνωριστικό ψηφιακού
αντικειμένου

εκδότες για να προσδιοριστούν
πληροφορίες που δημοσιεύονται
ηλεκτρονικά.
Ένα απλό σύνολο στοιχείων
μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται
στις ψηφιακές βιβλιοθήκες, κυρίως για

Dublin Core

την περιγραφή ψηφιακών αντικειμένων
και για τη διαχείριση συλλογών, καθώς
και για την ανταλλαγή μεταδεδομένων.
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Ψηφιακό αντικείμενο όπου η διάδοση
που παρουσιάζεται στο χρήστη
dynamic object

δυναμικό αντικείμενο

εξαρτάται από την εκτέλεση ενός
προγράμματος υπολογιστή, ή άλλη
εξωτερική δραστηριότητα.
Ένα συστατικό σε μια δομή

element

στοιχείο

μεταδεδομένων.
Ένα σημείο σε μια δομή μεταδεδομένων
στο οποίο τοποθετούνται κατάλληλες

field

πεδίο

τιμές. Το απλούστερο πεδίο
μεταδεδομένων είναι μια ετικέτα
metatag.
Μέθοδοι για αναζήτηση κειμένων όπου

full text searching

αναζήτηση πλήρους κειμένου

ολόκληρο το κείμενο αντιπαραβάλλεται
ένάντι ενός ερωτήματος.
Ένα πρόγραμμα που συγκεντρώνει
αυτόματα τις πληροφορίες

gatherer

συλλέκτης

ευρετηριοποίησης από συλλογές
ψηφιακών βιβλιοθηκών.
Ένα πρωτόκολλο που
χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή
ψηφιακών βιβλιοθηκών, αλλά με την

gopher

εμφάνιση του Παγκόσμιου Ιστού
εγκαταλείφθηκε.
Μια σύντομη τιμή που υπολογίζεται από
ψηφιακά δεδομένα η οποία χρησιμεύει

hash

στη διάκρισή τους από άλλα δεδομένα.
1. Μια εισερχόμενη αίτηση σε έναν
εξυπηρετητή δικτύου ή άλλο
υπολογιστικό σύστημα.
hit

2. Στην ανάκτηση πληροφοριών, ένα
έγγραφο που ανακαλύπτεται ως
απάντηση σε ένα ερώτημα.
Μια συμβολοσειρά από χαρακτήρες που
προσδιορίζει μια συγκεκριμένη πηγή

identifier

αναγνωριστικό

μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης ή ενός
δικτύου.
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Γενικός όρος που καλύπτει όλες τις
στρατηγικές και τις μεθόδους τις εύρεσης
information discovery

ανακάλυψη πληροφοριών

πληροφοριών σε μια ψηφιακή
βιβλιοθήκη.
Αναζήτηση ενός σώματος πληροφορίας

information retrieval

ανάκτηση πληροφοριών

για αντικείμενα που ταιριάζουν με ένα
ερώτημα αναζήτησης.
Ο στόχος τις δημιουργίας συνεπών
υπηρεσιών για τους χρήστες από

interoperability

ενδολειτουργικότητα

συστατικά που είναι τεχνικά διαφορετικά
και διαχειρίζονται ανεξάρτητα.
Ένα συγκεκριμένο κομμάτι πληροφορίας

item

στοιχείο

σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη, ένα
στιγμιότυπο.
Μορφή που δίνεται σε μια έκφραση μιας

manifestation

εργασίας, π.χ., με την αναπαράστασή
της με ψηφιακή μορφή.

Ένα σχήμα που χρησιμοποιείται από

MARC (Machine-Readable
Cataloging)

βιβλιοθήκες για την αποθήκευση και
ανταλλαγή εγγραφών σε καταλόγους

Στοιχεία για δεδομένα, που χωρίζονται
συνήθως σε περιγραφικά μεταδεδομένα
- όπως βιβλιογραφικές πληροφορίες -,
metadata

μεταδεδομένα

δομικά μεταδεδομένα για τις μορφές και
τις δομές και διοικητικά μεταδεδομένα,
που χρησιμοποιούνται για να
διαχειριστούν πληροφορίες.
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου,
όπου οι υποκείμενες πληροφορίες
διατηρούνται, αλλά παλαιότερα σχήματα

migration

και εσωτερικές δομές αντικαθίσταται από
νεώτερα.
Ένας συνδυασμός διάφορων τύπων
multimedia

πολυμέσα

αρχείων σε ένα ενιαίο ψηφιακό
αντικείμενο ή συλλογή.
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Μια περιγραφή των δομικών σχέσεων
μεταξύ των συστατικών ενός
object model

μοντέλο αντικειμένου

αντικειμένου βιβλιοθήκης,
συμπεριλαμβανομένων των
μεταδεδομένων του.
Μια οργάνωση που παρέχει, μεταξύ
άλλων υπηρεσιών, μια βιβλιογραφική

OCLC (Online Computer
Library System)

χρησιμότητα για τις βιβλιοθήκες, να
μοιράζονται εγγραφές καταλόγων.
Ένας κατάλογος βιβλιοθήκης στο

OPAC (online public access
catalog)

Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από
πελάτες της βιβλιοθήκης.
Η διαδικασία κατά την οποία ακαδημαϊκά

peer review

ανασκόπηση ομότιμων
στοιχείων

άρθρα σε περιοδικά αναθεωρούνται από
άλλους ερευνητές πριν γίνονται
αποδεκτά για τη δημοσίευση.
Ένας κανόνας που θεσπίζεται από το
διαχειριστή μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης,

policy

πολιτική

που διευκρινίζει ποιοι χρήστες μπορούν
να εξουσιοδοτηθούν να έχουν ποια
πρόσβαση σε ποιες πληροφορίες.
Στην ανάκτηση πληροφοριών, το
ποσοστό των αποτελεσμάτων που

precision

ακρίβεια

βρίσκονται από μια αναζήτηση που
ικανοποιούν την αίτηση που παρήγαγε
το ερώτημα.
Οδηγίες που σχετίζονται με ένα ψηφιακό
αντικείμενο και υποδεικνύουν πώς

presentation profile

προφίλ παρουσίασης

μπορεί αυτό να παρουσιαστεί σε ένα
χρήστη.
Καθιστώ μια πληροφορία διαθέσιμη για

publish

δημοσιεύω

διανομή στο κοινό.
Μια μέθοδος παροχής αναγνωριστικών

PURL (Persistent URL)

που χρησιμοποιούν πρότυπα
πρωτόκολλα του Ιστού.
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Μια έκφραση, συνήθως δομημένη, που
χρησιμοποιείται στην ανάκτηση
query

ερώτημα

πληροφοριών από αντικείμενα που
περιέχουν όρους που ταιριάζουν με τις
λέξεις του ερωτήματος.
Μέθοδοι ανάκτησης πληροφοριών που
επιστρέφουν έναν κατάλογο εγγράφων,
στον οποίο τα έγγραφα είναι

ranked searching

ταξινομημένη αναζήτηση

ταξινομημένα ανάλογα με το πόσο το
κάθε ένα από αυτά ταιριάζει με το
ερώτημα.
Μέθοδος που προσδιορίζει τη σύνταξη

RDF (Resource Description
Framework)

των μεταδεδομένων. Χρησιμοποιείται
στην ανταλλαγή των μεταδεδομένων.
Στην ανάκτηση πληροφοριών, το
ποσοστό των στοιχείων στο σώμα μιας

recall

ανάκληση

πληροφορίας που βρίσκεται πραγματικά
από μια αναζήτηση και ικανοποιούν το
ερώτημα.
Κάνω ακριβές αντίγραφο δεδομένων

refresh

ανανεώνω

από παλαιότερα μέσα σε νεώτερα για τη
μακροπρόθεσμη διατήρησή τους.
Μετασχηματίζω τις ψηφιακές
πληροφορίες στη μορφή που τις

render

αποδίδω

παρέλαβα από μια πηγή σε μια οθόνη
υπολογιστή, ή για άλλη παρουσίαση στο
χρήστη.
Κάνω αντίγραφα των ψηφιακών
πληροφοριών για αντίγραφα ασφαλείας,

replication

καλή απόδοση, αξιοπιστία, ή
συντήρηση.
Ένας ιστοχώρος που χρησιμοποιείται
για να αποθηκεύει συλλογές

repository

αποθήκη

βιβλιοθηκών και να τις διανέμει στους
χρήστες. Μπορεί να περιλαμβάνει και
μεταδεδομένα.
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Οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να
οριοθετηθεί με κάποιο τρόπο. Μπορεί να
είναι μια ροή δεδομένων, αλλά οι
resource

πόρος

παράμετροί της καθορίζονται καλά. Το
περιεχόμενο, τα σύνολα στοιχείων και οι
ροές στοιχείων είναι πόροι. Ένα
εργαλείο μπορεί να θεωρηθεί πόρος.
Ένας όρος μέσα σε ένα ερώτημα,

search term

όρος αναζήτησης

συνήθως μια λέξη ή σύντομη φράση
Πηγές πληροφοριών που περιγράφουν
άλλες (αρχικές) πληροφορίες, π.χ., τους
καταλόγους, τα ευρετήρια και τις

secondary information

δευτερεύουσες πληροφορίες

περιλήψεις. Χρησιμοποιούνται για την
εύρεση πληροφοριών και τη διαχείριση
συλλογών.
Τεχνικές και πρακτικές που διατηρούν
την ακεραιότητα των υπολογιστικών

security

ασφάλεια

συστημάτων, τις ψηφιακές υπηρεσίες και
τις συλλογές βιβλιοθηκών.
Οποιοσδήποτε υπολογιστής που δεν
αποτελεί πελάτη και αποθηκεύει

server

εξυπηρετητής

συλλογές ή παρέχει υπηρεσίες σε
δίκτυο.
Μια πολύ κοινή λέξη που αγνοείται στην
ανάκτηση πληροφοριών. Ένα σύνολο

stop word

περιορισμένη λέξη

τέτοιων λέξεων καλείται περιορισμένη
λίστα (stop list).
Μεταδεδομένα που υποδεικνύουν τη

structural type

δομικός τύπος

δομική κατηγορία ενός ψηφιακού
αντικειμένου.
Χρήση ψηφιακών πληροφοριών αφού

subsequent use

επακόλουθη χρήση

αποχωρήσουν από τον έλεγχο μιας
ψηφιακής βιβλιοθήκης.
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Γλωσσικό εργαλείο που συσχετίζει λέξεις
ανάλογα με το νόημά τους. Πρόκειται για
μια συλλογή από όρους, τους ορισμούς
τους (που μπορεί να είναι πολλαπλοί)
thesaurus

θησαυρός

και τις σχέσεις τους με άλλους όρους.
Χρησιμοποιείται στην οργάνωση μιας
συλλογής αντικειμένων για παραπομπή
και ανάκτηση.
Το όνομα ενός στοιχείου (element) ή ένα

token

κουπόνι

σύνολο χαρακτήρων που είναι λογικά
ισοδύναμο με ένα όνομα.
Η χρήση των πρώτων γραμμάτων μιας
λέξης ως όρου αναζήτησης στην

truncation

ανάκτηση πληροφοριών.
Ένα UID παρέχει ένα κουπόνι
υποδεικνύοντας ένα συγκεκριμένο
αντικείμενο. Κάθε UID εμφανίζεται μόνο
μια φορά στο καθορισμένο πλαίσιο
χρήσης του. Η μοναδικότητα μπορεί να
καθορίζεται από μια στατιστική
UID (Unique Object Identifier)

μοναδικό προσδιοριστικό
αντικειμένου

πιθανότητα της επανάληψης ή μέσω
ενός συστήματος ανάθεσης, το οποίο
επιβάλλει τη μοναδικότητα μέσω
πολιτικής. Ένα συνολικά μοναδικό
προσδιοριστικό δεν έχει θεωρητικά
καμιά διπλή εμφάνιση μέσα στο γνωστό
σύνολο όλων των UIDs.
Ένας κατάλογος που περιέχει εγγραφές

union catalog

για πληροφορίες που βρίσκονται σε
διάφορες συλλογές ή βιβλιοθήκες.
Μια πρώιμη έκδοση του Z39.50 που
χρησιμοποιήθηκε στις ψηφιακές

WAIS

βιβλιοθήκες πριν την εμφάνιση του
Παγκόσμιου ιστού και πλέον θεωρείται
απαρχαιωμένη.
Ένα γενικό μοντέλο που περιγράφει τα
διάφορα μέρη ενός σύνθετου

Warwick Framework

αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένων
των διάφορων κατηγοριών
μεταδεδομένων.
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Κώδικας ενσωματωμένος στο ψηφιακό
υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
watermark

υδατόσημο

να καθιερώσει την κυριότητα της
πληροφορίας. Μπορεί να είναι ορατός ή
αόρατος στο χρήστη.
Η υποκείμενη πνευματική έννοια πίσω

work

εργασία

από κάποια πληροφορία σε μια ψηφιακή
βιβλιοθήκη.
Μια γλώσσα παρόμοια της HTML που
χρησιμοποιείται για την περιγραφή

XML (eXtensible Mark-up
Language)

δεδομένων και εστιάζει στο είδος των
δεδομένων. Στην XML δεν υπάρχουν
προκαθορισμένες ετικέτες, αλλά ο
χρήστης της ορίζει τις δικές του.
Πρωτόκολλο που επιτρέπει σε έναν
υπολογιστή να ψάξει τις συλλογές
πληροφοριών σε ένα απομακρυσμένο
σύστημα, να δημιουργήσει τα σύνολα

Z39.50

των αποτελεσμάτων για περαιτέρω
χειρισμό, και να ανακτήσει τις
πληροφορίες. Χρησιμοποιείται κυρίως
για βιβλιογραφικές πληροφορίες.

Εικόνα 5: Γλωσσάριο ψηφιακών βιβλιοθηκών
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Συγκριτική μελέτη συστημάτων
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας συγκριτικής έρευνας που

έγινε μεταξύ διαφόρων γνωστών συστημάτων ψηφιακών βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα.
Αρχικά διεξήχθη μια έρευνα σχετικά με την εργασία που έχει γίνει μέχρι στιγμής στην περιοχή
αυτή και την εύρεση τυχόν αποτελεσμάτων που προέκυψαν.
Η αξιολόγηση διεξήχθη βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που ορίστηκαν, ενώ υπήρξαν
ορισμένοι περιορισμοί που οριοθέτησαν τόσο τη μελέτη στο σύνολό της όσο και τα
αποτελέσματα που προέκυψαν.

3.7.1 Κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση
Πολλά είναι τα κριτήρια που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να αξιολογήσει μια
ψηφιακή βιβλιοθήκη. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμιά καθιερωμένη τακτική προς
ακολούθηση. Η βάση στην οποία θα γίνει η αξιολόγηση εξαρτάται από τις πτυχές της
βιβλιοθήκης που ενδιαφέρουν σε κάθε περίπτωση. Στη συγκεκριμένη μελέτη, αποφασίστηκε η
σύγκριση βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα του Διαδικτύου. Συνεπώς, καθορίστηκαν κριτήρια για
την αξιολόγηση τόσο ψηφιακών βιβλιοθηκών [7, 37, 39] όσο και των ιστοχώρων τους [19, 40]
και χωρίστηκαν στις εξής κατηγορίες:
1. Γενικές πληροφορίες συστήματος


Υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα του συστήματος αναφορά σε κάποιο
βιβλιοθήκη που χρησιμοποιεί το εν λόγω σύστημα;



Πόσες διαφορετικές πλατφόρμες (λειτουργικά συστήματα) υποστηρίζονται;



Τι βάσεις δεδομένων, ποιες γλώσσες και ποιους εξυπηρετητές χρησιμοποιεί το
σύστημα;
Σύμφωνα με τον McAllister, σε γενικές γραμμές, προτιμότερη είναι η πλατφόρμα
LAMP, γιατί είναι σταθερή και θεωρείται ώριμη επιλογή που έχει πολλά να
προσφέρει, κυρίως σε συστήματα που δεν επιδέχονται μεγάλα έξοδα (McAllister,
2005). Επίσης είναι εύκολο να βρεθούν υπηρεσίες φιλοξενίας που προσφέρουν
LAMP.



Ποια άδεια χρήσης λογισμικού έχει το σύστημα;
Η άδεια πρέπει να είναι γνωστή για την προστασία που προσφέρει και τα οφέλη
της. (Το ίδρυμα Free Software Foundation (FSF) παρέχει λίστα αδειών)
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2. Πληροφορίες χρηστών και υποστήριξη


Υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά τους χρήστες που μπορούν να έχουν
πρόσβαση στη βιβλιοθήκη;



Υπάρχει αναφορά στην ιστορική διαδρομή του συστήματος;



Διατίθενται για εγκατάσταση και χρήση παλαιότερες εκδόσεις του συστήματος;



Υπάρχουν πληροφορίες για την ομάδα ανάπτυξης του συστήματος;



Πόσοι οργανισμοί έχουν υιοθετήσει το εν λόγω σύστημα για τη λειτουργία της
ψηφιακής τους βιβλιοθήκης;



Πόσοι είναι οι χρήστες του συστήματος (ο όρος χρήστες αναφέρεται σε
οργανισμούς – πανεπιστήμια, μουσεία, βιβλιοθήκες κτλ- που έχουν ενσωματώσει
το σύστημα και το χρησιμοποιούν για την ψηφιακή τους βιβλιοθήκη);



Υπάρχουν περιοχές συζητήσεων και λίστες επικοινωνίας (mail lists) για
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των χρηστών;



Υπάρχει στην ιστοσελίδα του οργανισμού λίστα συχνών ερωτήσεων με τις
απορίες των χρηστών (FAQs);



Παρέχονται παραδείγματα συλλογών (demo) όπου μπορεί να βασιστεί μια νέα
βιβλιοθήκη;



Υπάρχει έτοιμο υλικό για την εκμάθηση της λειτουργίας του συστήματος
(παρουσιάσεις, εικόνες, ασκήσεις);



Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη για αποστολή ερωτήσεων, προβλημάτων κτλ
στους υπεύθυνους του συστήματος;

3. Λειτουργίες που παρέχει η ψηφιακή βιβλιοθήκη


Υπάρχει υποσύστημα online βοήθειας για το χρήστη της βιβλιοθήκης;



Υποστηρίζεται η πολυγλωσσία στη διεπαφή χρήστη;



Μπορεί ο χρήστης να αλλάξει την εμφάνιση της διεπαφής του (interface);



Δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής της συλλογής σε φορητό αποθηκευτικό μέσο
(π.χ. CD-ROM);

4. Αναζήτηση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη


Το πρόγραμμα υποστηρίζει σύνθετη αναζήτηση (π.χ. με Boolean εκφράσεις);



Μπορεί ο χρήστης να συνθέσει ο ίδιος ένα ερώτημα αναζήτησης;



Υπάρχει δυνατότητα καθορισμού παλαιότητας των δεδομένων προς αναζήτηση;



Υπάρχει ιστορικό αναζήτησης, όπου ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει σε μια
προηγούμενη αναζήτηση;
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Μπορεί ο χρήστης να καθορίσει τον αριθμό των αποτελεσμάτων που επιθυμεί να
υπάρχουν ανά σελίδα;



Υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης της εγγραφής μεταδεδομένων ενός
αποτελέσματος;



Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να "κατεβάσει" (download) την εγγραφή
μεταδεδομένων ενός αποτελέσματος;



Μπορεί ο χρήστης να μεταβεί γρήγορα από ένα αποτέλεσμα αναζήτησης σε
κάποιο άλλο;

5. Πρότυπα και πρωτόκολλα που χρησιμοποιεί το σύστημα


Χρησιμοποιούνται καθιερωμένα πρότυπα και πρωτόκολλα για συγκεκριμένες
λειτουργίες (μεταδεδομένα, ανάκτηση αποτελεσμάτων);

6. Πηγαίος κώδικας και τεκμηρίωση


Υπάρχουν εγχειρίδια, σε πόσες γλώσσες και ποιους αφορούν (χρήστες,
διαχειριστές);



Πόσο καλή είναι η τεκμηρίωση του προγράμματος που διατίθεται για
εγκατάσταση και χρήση (εγγραφές ιστορικού, οδηγίες εγκατάστασης, αναφορά
σε συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα);



Ο πηγαίος κώδικας είναι επαρκώς σχολιασμένος;

3.7.2 Παρουσίαση των συστημάτων που αξιολογήθηκαν
Για τη διεξαγωγή της συγκριτικής μελέτης ψηφιακών βιβλιοθηκών ανοιχτού λογισμικού,
αποφασίστηκε η εξέταση συστημάτων που βρίσκονται σε λειτουργία στο Διαδίκτυο. Καθώς ο
αριθμός τέτοιων συστημάτων είναι πολύ μεγάλος και λόγω της φύσης της εργασίας,
παρουσιάστηκε η ανάγκη να γίνει επιλογή ορισμένων μόνο από αυτά για αξιολόγηση. Τελικά,
επιλέχθηκαν και μελετήθηκαν οι πλέον διαδεδομένες βιβλιοθήκες που έχουν υιοθετηθεί και
χρησιμοποιούνται πραγματικά από πανεπιστημιακά και μη ιδρύματα. Πρόκειται για τα
παρακάτω συστήματα:
Greenstone Digital Library (GSDL)
Keystone Digital Library
Fedora Digital Library
Eprints Digital Library
Dspace Digital Library
Koha Digital Library
CERN Digital Library
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Στη συνέχεια παρατίθενται για κάθε σύστημα ορισμένες γενικές πληροφορίες, εικόνες
ιστοσελίδων της αντίστοιχης βιβλιοθήκης που εξετάστηκε και η αξιολόγησή που διεξήχθη.
3.7.2.1

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Greenstone (GSDL)

Αναπτυγμένο κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, το λογισμικό ανοιχτού
κώδικα για ψηφιακές βιβλιοθήκες Greenstone είναι μια εργασία του Πανεπιστημίου Waikato
της Νέας Ζηλανδίας, σημειώνει αξιόλογη επιτυχία και χρησιμοποιείται ευρέως. Σύμφωνα με
την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού, το GSDL (GreenStone Digital Library Software)
παρέχει ένα νέο τρόπο για την οργάνωση πληροφοριών και τη διάθεσή τους μέσω του
Διαδικτύου. Μια συλλογή πληροφοριών αποτελείται συνήθως από αρκετές χιλιάδες ως αρκετά
εκατομμύρια έγγραφα, ενώ παρέχεται ομοιόμορφη διεπαφή σε όλα τα αρχεία μιας συλλογής.
Μια βιβλιοθήκη μπορεί να περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές συλλογές, κάθε μια από
τις οποίες να οργανώνεται διαφορετικά-αν και υπάρχει ισχυρή ομοιότητα στον τρόπο
παρουσίασής τους. Υποστηρίζει αναζήτηση πλήρους κειμένου και δυνατότητες πλοήγησης
μέσω μεταδεδομένων που είναι ελκυστικές και εύκολες στη χρήση. τα κυριότερα δυνατά της
σημεία είναι η διεθνής γλωσσική υποστήριξη, οι πολύγλωσσες διεπαφές και μια ευέλικτη
διαδικασία εισαγωγής εγγράφων που υποστηρίζουν πολλές διαφορετικές μορφές αρχείων
(HTML, Word, PDF, PostScript) και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού που το κατασκεύασε διατείνεται ότι: Ο σκοπός
του λογσμικού αυτού είναι να παρέχει στο κοινό και ειδικά στα Πανεπιστήμια, τις βιβλιοθήκες
και άλλους οργανισμούς δημόσιων υπηρεσιών τη δυνατότητα να κατασκευάσουν τις δικές τους
ψηφιακές βιβλιοθήκες. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες αναμορφώνουν ριζικά τους τρόπους διάδοσης
και απόκτησης της πληροφορίας στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην
εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες
χώρες. Το λογισμικό αυτό αποσκοπεί στην προώθησης της αποτελεσματικής ανάπτυξης των
ψηφιακών βιβλιοθηκών έτσι ώστε να διαμοιράζουν τις πληρoφορίες και να τις καθιστούν
διαθέσιμες στο ευρύ κοινό [24].
Παρακάτω

φαίνεται

η

εικόνα

της

σελίδας

εμφάνισης

αποτελεσμάτων

μιας

συγκεκριμένης αναζήτησης του χρήστη.
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Εικόνα 6: Greenstone Digital Library – Σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτηση

Όσον αφορά τη βασική λειτουργία της αναζήτησης, στη σελίδα των αποτελεσμάτων
παρουσιάζονται αρκετά στοιχεία: ο τίτλος της πηγής, ο συγγραφέας, η ημερομηνία του
στοιχείου, η έκδοση και άλλες σημαντικές πληροφορίες. Ωστόσο, οι πληροφορίες, αν και
πολλές, δεν είναι ξεκάθαρες, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια επεξήγηση για το τι ακριβώς είναι η
καθεμιά. Επιλέγοντας μια από τις πηγές της λίστας αποτελεσμάτων, τα στοιχεία που
εμφανίζονται στο χρήστη είναι αυτά που φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί.
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Εικόνα 7: Greenstone Digital Library – Εμφάνιση στοιχείων ενός αποτελέσματος

Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς, στη σελίδα ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος
εμφανίζονται οι λέξεις της αναζήτησης χρωματισμένες μέσα στο κείμενο για τον εύκολο
εντοπισμό τους.
Χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που αναλύθηκαν παραπάνω στην παρούσα ενότητα, η
αξιολόγηση

της

ψηφιακής

βιβλιοθήκης

GSDL

κατέληξε

στα

αποτελέσματα

που

παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.
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Επίσης, ένα θετικό στοιχείο είναι ότι στην επιλογή ενός αποτελέσματος, στην
περίπτωση που πρόκειται για έγγραφο, εμφανίζεται η περίληψή του. Έτσι, ο χρήστης μπορεί
να σχηματίσει μια πρώτη άποψη για το περιεχόμενο της πηγής και κατά πόσο είναι σχετικό με
την αναζήτησή του, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφτεί την ίδια την πηγή. Επιπλέον, ορισμένες
συλλογές, έχουν πολλά ευρετήρια, για παράδειγμα πλήρους κειμένου, ενοτήτων, τίτλων,
συγγραφέων κτλ. Έτσι διευκολύνεται η αναζήτηση του χρήστη, καθώς του δίνεται η
δυνατότητα να επιλέξει το ευρετήριο που επιθυμεί. Τα αποτελέσματα μπορούν να
βαθμολογηθούν με βάση την εγγύτητά τους στους όρους της αναζήτησης ή να ταξινομηθούν
με βάση κάποιο στοιχείο μεταδεδομένων.
Όσον αφορά την αναζήτηση, το GSDL παρέχει πολύ χρήσιμες δυνατότητες. Στους
όρους αναζήτησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και ακρωνύμια. Ο χρήστης μπορεί να
επιλέξει αν τα κεφαλαία και μικρά γράμματα έχουν σημασία στην αναζήτηση. Το ίδιο ισχύει και
για τις καταλήξεις.
Εξάλλου, όπως αποδείχτηκε, το GSDL είναι το μόνο από τα συστήματα που
εξετάστηκαν που προσφέρει κάποιες πολύ χρήσιμες λειτουργίες. Καταρχήν, παρέχει τη
δυνατότητα εξαγωγής μιας υπάρχουσας βιβλιοθήκης και αποθήκευσής της σε φορητό μέσο και
συγκεκριμένα σε CD-ROM. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπει τη μεταφορά μιας συλλογής εύκολα
και άκοπα. Επίσης, στην επίσημη ιστοσελίδα του συστήματος υπάρχουν ασκήσεις εκμάθησης
του συστήματος, έτσι ώστε τόσο ο χρήστης όσο και ο διαχειριστής να διευκολυνθούν στην
κατανόησή του. Στη σελίδα με τα αποτελέσματα, χρήσιμη είναι και η δυνατότητα που δίνεται
στο χρήστη να αποκρύψει τα στοιχεία της διεπαφής του GSDL και να έχει στην οθόνη του
μόνο την πηγή που βρέθηκε. Μπορεί κανείς να εξάγει τα μεταδεδομένα από ένα έγγραφο,
ούτως ώστε να τα χρησιμοποιήσει μελλοντικά. Τέλος, ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά
γνωρίσματα του GSDL είναι η πολυγλωσσία που υποστηρίζει τόσο στα έγγραφα των
συλλογών, όσο και στη διεπαφή χρήστη. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους
οποίους είναι τόσο ευρέως διαδεδομένο σε παγκόσμια κλίμακα.
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Σύμφωνα με πληροφορίες της επίσημης ιστοσελίδας του, αυτή τη στιγμή το σύστημα αριθμεί
35 γλώσσες ενώ στις επόμενες εκδόσεις του θα συμπεριλάβει και άλλες.
Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα στο σύστημα. Στη σύνθετη αναζήτηση
υπάρχει ένα πεδίο όπου ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει ο ίδιος το ερώτημα με τους
τελεστές ανάμεσα στις λέξεις, τη στιγμή που σε άλλα συστήματα γίνεται απλά επιλογή των
τελεστών και η αναζήτηση είναι πιο ξεκάθαρη. Σχετικά δύσκολη είναι και η πλοήγηση ανάμεσα
στα αποτελέσματα μιας αναζήτησης, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα απευθείας μετάβασης
από μια πηγή στην επόμενη χωρίς επιστροφή στη σελίδα των αποτελεσμάτων.
3.7.2.2

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Keystone

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Keystone ανήκει στην οικογένεια των λογισμικών διαχείρισης
περιεχομένου ανοικτού κώδικα. Συνδυάζει τη διαχείριση περιεχομένου με την εύρεση και
ανάκτηση πληροφοριών, παρέχοντας έτσι σε βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχειακές συλλογές
σύγχρονες υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών [42].
Το σύστημα Keystone είναι μια εφαρμογή βασισμένη στις τεχνολογίες του Ιστού που
διευκολύνει την κατασκευή ιστοχώρων για βιβλιοθήκες και άλλων ιστοχώρων με ημι-δομημένο
περιεχόμενο. Χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή λογοτεχνικών βιβλιοθηκών, οι οποίες
χρίζουν ιδιαίτερης εξατομίκευσης με βάση το χρήστη, καθώς και για την κατασκευή μηχανών
αναζήτησης για λογοτεχνία, που βασίζονται στο πρωτόκολλο Z39.50.
Το Keystone είναι βασισμένο στις τεχνολογίες XML και XSLT και αποτελείται από
πολλές λειτουργίες που προσφέρουν επιπρόσθετη εξειδίκευση. Ορισμένες από τις λειτουργίες
που παρέχει το Keystone είναι οι εξής:
Δημιουργία

και

διαχείριση

ιστοχώρου

για

την

ψηφιακή

βιβλιοθήκη

Σύγχρονες υπηρεσίες αναζήτησης
Συγκέντρωση μεταδεδομένων από απομακρυσμένες πηγές
Υπηρεσίες ανάλυσης συνδέσμων
Παρακάτω φαίνεται μια εικόνα επιστροφής αποτελεσμάτων από το σύστημα σε μια αναζήτηση
του χρήστη.
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Εικόνα 8: Keystone Digital Library – Επιλογές αναζήτησης

Όπως γίνεται φανερό από την κεντρική σελίδα αναζήτησης του συστήματος, υπάρχει
έλεγχος πρόσβασης στη βιβλιοθήκη. Μη εγγεγραμμένοι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση σε όλες
τις πηγές που παρέχονται μέσω Διαδικτύου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Keystone είναι ότι
για κάθε περιοχή έρευνας υπάρχει μια λίστα με τις διαθέσιμες βιβλιοθήκες, από τις οποίες ο
χρήστης μπορεί να επιλέξει αυτές που τον ενδιαφέρουν για την αναζήτηση. Η σελίδα
εμφάνισης μιας πηγής από τα αποτελέσματα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 9: Keystone Digital Library – Εμφάνιση στοιχείων αποτελέσματος

Για κάθε βιβλιοθήκη που επιλέχθηκε στην αναζήτηση εμφανίζεται ο αριθμός των
αντικειμένων που βρέθηκαν. Η εγγραφή για κάθε ένα από αυτά περιλαμβάνει ξεκάθαρες και
διαχωρίσιμες πληροφορίες. Επιπλέον, υπάρχουν σύνδεσμοι για απευθείας μεταφορά στην
ιστοσελίδα του πανεπιστημίου όπου εντοπίστηκε η πηγή, καθώς και για εκτύπωση της
παρούσας σελίδας με δυνατότητα προεπισκόπησης. Ο χρήστης μπορεί να μεταφερθεί εύκολα
στην προηγούμενη ή επόμενη πηγή με σχετικούς συνδέσμους.
Επίσης, ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του Keystone είναι η δυνατότητα που δίνει
στο χρήστη να δει και να «κατεβάσει» (download) τις εγγραφές MARC ορισμένων
αποτελεσμάτων. Τέλος, στην αναζήτηση μπορεί να καθοριστεί η επιθυμητή παλαιότητα των
δεδομένων, με επιλογή χρονικών περιόδων.
Ένα από τα βασικότερα μειονεκτήματα του συστήματος είναι ότι δεν υπάρχει αναζήτηση
με boolean εκφράσεις. Με άλλα λόγια, δε μπορεί να γίνει χρήση των τελεστών «και», «ή»
ανάμεσα στους όρους αναζήτησης, γεγονός που περιορίζει το χρήστη.
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της

αξιολόγησης

της

ψηφιακής

βιβλιοθήκης

Keystone

παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.
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Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Fedora

Το Fedora είναι μια υπηρεσία για ψηφιακές βιβλιοθήκες που αναπτύχθηκε από κοινού
από το Πανεπιστήμιο της βιβλιοθήκης της Βιρτζίνια και του πανεπιστημίου του Cornell. Το
πρόγραμμα Fedora έχει ως στόχο να παρέχει ένα λογισμικό αποθήκευσης και ανάκτησης
πληροφοριών ανοικτού κώδικα που να μπορεί να χρησιμεύσει σε πολλούς τύπους
συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών. Το λογισμικό καταδεικνύει πώς η διανεμημένη
ψηφιακή διαχείριση πληροφοριών μπορεί να επεκταθεί χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες του
διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών XML και Παγκόσμιου Ιστού.
Σύμφωνα με πληροφορίες της επίσημης ιστοσελίδας του οργανισμού, το λογισμικό
ανοικτού κώδικα Fedora δίνει στους οργανισμούς ευέλικτα εργαλεία για τη διαχείριση και τη
διανομή του ψηφιακού περιεχομένου τους. Στην ουσία είναι ένα ισχυρό μοντέλο ψηφιακών
αντικειμένων που υποστηρίζει πολλαπλές απόψεις κάθε ψηφιακού αντικειμένου και τις σχέσεις
μεταξύ των ψηφιακών αντικειμένων [45]. Τα ψηφιακά αντικείμενα μπορούν να εμπεριέχουν
τοπικά ρυθμισμένο περιεχόμενο ή να αναφέρονται σε απομακρυσμένο περιεχόμενο. Τα
ψηφιακά αντικείμενα υπάρχουν μέσα σε μια αρχιτεκτονική αποθήκευσης που υποστηρίζει
ποικίλες λειτουργίες διαχείρισης. Όλες οι λειτουργίες του Fedora, τόσο σε επίπεδο αντικειμένου
όσο

και

αποθήκευσης,

παρουσιάζονται

ως

υπηρεσίες

του

Ιστού.

Οι

λειτουργίες

προστατεύονται με διάφορες πολιτικές ελέγχου πρόσβασης.
Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός χαρακτηριστικών κάνει το Fedora μια ελκυστική λύση
σε ποικίλες περιοχές. Μερικά παραδείγματα εφαρμογών που «χτίζονται» βασισμένα στο
Fedora περιλαμβάνουν τη διαχείριση συλλογών βιβλιοθηκών, τα συστήματα δημιουργίας
πολυμέσων, τις αποθήκες αρχείων, τις αποθήκες οργανισμών και τις εκπαιδευτικές ψηφιακές
βιβλιοθήκες.
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Εικόνα 10: Fedora Digital Library – Σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τον αριθμό των αποτελεσμάτων που επιθυμεί να
περιλαμβάνονται σε κάθε σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Η σελίδα αποτελεσμάτων
εμφανίζει συν τοις άλλοις την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης της πηγής καθώς και
το βαθμό εγγύτητας του συγκεκριμένου αντικειμένου στους όρους αναζήτησης.
Τελικά, η αξιολόγηση που διεξήχθη κατέληξε στα παρακάτω αποτελέσματα.
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Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Eprints

Το EPrints είναι γενικό λογισμικό αρχειοθέτησης υπό ανάπτυξη από το πανεπιστήμιο
Southampton. Σκοπός του είναι να δημιουργεί ιδιαίτερα διαμορφώσιμες ψηφιακές βιβλιοθήκες
βασισμένες στον Ιστό. Ο κύριος στόχος του είναι να καθιερωθεί ως ανοικτό λογισμικό για τη
διαχείριση ερευνητικών εργασιών, αλλά θα μπορούσε εύκολα να χρησιμοποιηθεί και για άλλα
αρχεία όπως εικόνες, ερευνητικά στοιχεία, αρχεία ήχου και γενικά οτιδήποτε μπορεί να
αποθηκευτεί ψηφιακά [20].

Εικόνα 11: EPrints Digital Library–Σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης
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Η αναζήτηση στο Eprints γίνεται βάσει μιας πληθώρας επιλογών, όπως τίτλος, θέμα,
συγγραφέας, περίληψη, βάση δεδομένων, εκδότης.

Υπάρχει δυνατότητα καθορισμού

παλαιότητας πηγών, ακόμα και με συγκεκριμένη ημερομηνία και όχι απλώς με τα έτη όπως σε
άλλα συστήματα. Ωστόσο, στη σελίδα των αποτελεσμάτων δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός
και ταξινόμηση των πληροφοριών που εμφανίζονται. Κάτι τέτοιο ωστόσο δε συμβαίνει στην
επιλογή ενός αντικειμένου, όπου όπως γίνεται αντιληπτό από την παρακάτω εικόνα οι
πληροφορίες είναι ακριβείς και σαφείς.

Εικόνα 12: EPrints Digital Library – Εμφάνιση στοιχείων ενός αποτελέσματος

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του συστήματος.
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Ένα από τα δυνατά χαρακτηριστικά της ψηφιακής βιβλιοθήκης Eprints είναι η πολύ
καλή τεκμηρίωση κώδικα που παρέχει. Εκτός από τα σχόλια σε επίπεδο κώδικα, στο πακέτο
εγκατάστασης υπάρχουν αρχεία καταγραφής αλλαγών στο ιστορικό εκδόσεων του
συστήματος, κάτι που μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμο σε όποιον οργανισμό αποφασίσει
να εγκαταστήσει και να προσαρμόσει το Eprints στη συλλογή του.
3.7.2.5

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Dspace

Το Dspace αναπτύχθηκε από κοινού από τις βιβλιοθήκες του MIT και την εταιρία
Hewlett-Packard (HP). Είναι ένα ψηφιακό σύστημα βιβλιοθηκών που λαμβάνει, αποθηκεύει,
ευρετηριοποιεί,

διατηρεί

και

δραστηριότητας

πανεπιστημίων

διανέμει
σε

το

ψηφιακή

πνευματικό
μορφή

απόσταγμα

[16].Διανέμεται

της

ερευνητικής

ελεύθερα

στους

ερευνητικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο ως σύστημα ανοικτού κώδικα, εξυπηρετώντας
ποικίλες ανάγκες ψηφιακής αρχειοθέτησης, όπως οι παρακάτω:

-

Αποθήκες οργανισμών (Institutional Repositories - IRs)

-

Αποθήκες αντικειμένων εκμάθησης (Learning Object Repositories - LORs)

-

Διπλωματικές εργασίες

-

Διαχείριση ψηφιακών εγγραφών

-

Ψηφιακή συντήρηση

-

Εκδόσεις και άλλα
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Το DSpace δέχεται όλες τις μορφές ψηφιακού υλικού, συμπεριλαμβανομένων κειμένου,
εικόνων, βίντεο, αρχείων ήχου. Το περιεχόμενο των παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνει τα
εξής:
-

Άρθρα

-

Αναφορές

-

Εργασίες

-

Αρχεία διασκέψεων

-

Διδακτορικές διατριβές

-

Σύνολα δεδομένων: (στατιστικών, μαθηματικών προγραμμάτων κλπ)

-

Εικόνες: οπτικές, επιστημονικές, κλπ

-

Αρχεία ήχου

-

Αρχεία βίντεο

-

Αντικείμενα εκμάθησης

Εικόνα 13: DSpace Digital Library – Σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Dspace, όπως και αυτή του Keystone, περιλαμβάνει μια λίστα
από τις συλλογές που διαθέτει και επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει από τη λίστα αυτές που
τον ενδιαφέρουν. Μπορεί επίσης να γίνει αναζήτηση με βάση τα αρχικά μόνο γράμματα μιας
λέξης, οπότε εμφανίζονται όλα τα σχετικά αντικείμενα.
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Εικόνα 14: DSpace Digital Library – Εμφάνιση στοιχείων ενός αποτελέσματος

Μια από τις βασικές του αδυναμίες είναι η απουσία συνδέσμου που να οδηγεί από μια
πηγή πίσω στη σελίδα των αποτελεσμάτων, κάτι που δυσχεραίνει το υποσύστημα πλοήγησης.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης του συστήματος.
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Τέλος, όσον αφορά την τεκμηρίωση στο πρόγραμμα εγκατάστασης, υπάρχουν πολύ
κατανοητά και κατατοπιστικά εγχειρίδια για το διαχειριστή, προκειμένου να διευκολυνθεί η
εργασία του.
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Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Koha

To Κoha θεωρείται το πρώτο ελεύθερο σύστημα ανοικτού λογισμικού για βιβλιοθήκες
και χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Κατασκευάστηκε στη Νέα Ζηλανδία από την Horowhenua
Library Trust and την Katipo Communications Ltd. Η ανάπτυξή του οδηγείται από μια
αυξανόμενη κοινότητα βιβλιοθηκών που συνεργάζονται για να επιτύχουν τους τεχνολογικούς
τους στόχους. Το σύνολο των χαρακτηριστικών του Koha συνεχίζει να εξελίσσεται και να
επεκτείνεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των χρηστών του [28].
Όσον αφορά τη λειτουργικότητα, το Koha περιλαμβάνει τόσο βασικές όσο και
προηγμένες επιλογές. Παρέχει υπηρεσίες για την κυκλοφορία, την καταχώρηση, την
απόκτηση, την παρουσίαση, τη διατήρηση αντικειμένων, τη διαχείριση χρηστών και πολλές
άλλες.
Το Koha δημιουργήθηκε με τη χρήση προτύπων και πρωτοκόλλων βιβλιοθηκών που
εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ αυτού και άλλων συστημάτων και τεχνολογιών,
ενώ υποστηρίζουν υπάρχουσες λειτουργίες και εργαλεία.

Εικόνα 15: Koha Digital Library – Σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης
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Το Koha μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα διαχείρισης αρχείων ή ψηφιακή
βιβλιοθήκη. Όπως και σε άλλα συστήματα, υπάρχει δυνατότητα επιλογής συλλογών στις
οποίες θα πραγματοποιηθεί η αναζήτηση. Η διεπαφή χρήστη είναι απλή και κατανοητή. Η
πρόσβαση στη βιβλιοθήκη ελέγχεται, καθώς μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν τη
δυνατότητα να αποκτήσουν τα αντικείμενα που προκύπτουν από μια αναζήτηση. Η
αξιολόγηση του συστήματος είχε τα εξής αποτελέσματα:
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Σε επίπεδο επιπρόσθετων λειτουργιών, το σύστημα επιτρέπει αναζήτηση με βάση τα
αρχικά γράμματα των λέξεων, ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού παλαιότητας των
αντικειμένων που θα προκύψουν. Επίσης, δεν υπάρχει σύνδεσμος για επιστροφή από πηγή
στη σελίδα των αποτελεσμάτων.
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Στα θετικά του σημεία, η τεκμηρίωση του προγράμματος εγκατάστασης κρίνεται
ικανοποιητική σε μεγάλο βαθμό. Ο πηγαίος κώδικας είναι επαρκώς σχολιασμένος, ενώ
υπάρχουν αρχεία ιστορικού τροποποιήσεων, εγχειρίδια εγκατάστασης, αναφορά σε νέα
χαρακτηριστικά της έκδοσης ακόμη και λίστα προγραμματισμένων ενεργειών που θα
περιέχουν μελλοντικές εκδόσεις του συστήματος.

3.7.2.7

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη CERN

Το λογισμικό CERN επιτρέπει σε κάποιον οργανισμό να χρησιμοποιήσει τον κατάλογο
βιβλιοθηκών του ή ένα σύστημα εγγράφων χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες του Ιστού. Τα
κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του CERN είναι μεταξύ άλλων:
•

Διαμορφώσιμες διεπαφές για τη φιλοξενία διάφόρων ειδών συλλογών\

•

Ισχυρή μηχανή αναζήτησης

•

Εξατομίκευση χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ανακοινώσεων μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

•

Ηλεκτρονική υποβολή διάφορων τύπων εγγράφων

•

Ανταλλαγή μεταδεδομένων μεταξύ ετερογενών συστημάτων
Το σύστημα CERN αριθμεί πάνω από 350 συλλογές δεδομένων, που αποτελούνται

από περισσότερες από 550.000 βιβλιογραφικές εγγραφές, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων
ολοκληρωμένου κειμένου, όπως αναφέρουν πληροφορίες των υπευθύνων του συστήματος
[8]. Καλύπτει άρθρα, βιβλία, περιοδικά, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία. Η αξιολόγηση του
συστήματος CERN πραγματοποιήθηκε στην ψηφιακή βιβλιοθήκη που χρησιμοποιεί ένα
ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
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Εικόνα 16: CERN Digital Library – Επιλογές

Στο CERN υπάρχει η λειτουργία επιλογής συλλογών προς αναζήτηση, αλλά δεν
περιέχεται

η

δυνατότητα

καθορισμού

παλαιότητας

των

αρχείων.

Στη

σελίδα

των

αποτελεσμάτων υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για κάθε αντικείμενο που βρέθηκε (τίτλος,
συγγραφέας, διεύθυνση ιστοσελίδα εγγράφου κτλ), ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρα διαχωρίσιμες.
Παρακάτω παρουσιάζεται μια σελίδα αντικειμένου που εντοπίστηκε κατά την αναζήτηση. Ο
χρήστης μπορεί να μεταβεί από ένα αποτέλεσμα σε κάποιο άλλο γρήγορα, χωρίς να χρειαστεί
να επιστρέψει στη λίστα των αποτελεσμάτων.
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Εικόνα 17: CERN Digital Library – Σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης

Στα αρνητικά του στοιχεία, στην επίσημη ιστοσελίδα του συστήματος CERN δεν
υπάρχουν εγχειρίδια χρήσης του συστήματος. Η τεκμηρίωση βρίσκεται μόνο στο αρχείο που
διατίθεται για εγκατάσταση και αφορά το διαχειριστή του συστήματος. Η αξιολόγηση επέφερε
τα αποτελέσματα των πινάκων που παρατίθενται στη συνέχεια.
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3.7.3 Συμπεράσματα συγκριτικής μελέτης
Στην προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων από τη συγκριτική μελέτη που
προηγήθηκε, προβάλλει και αποδεικνύεται η αρχική παρατήρηση που έγινε ότι δεν πρόκειται
για πανομοιότυπα συστήματα. Κάθε ψηφιακή βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε κάτω από
διαφορετικές συνθήκες που καθορίστηκαν από το περιβάλλον του οργανισμού για τον οποίο
λειτουργεί και περιλαμβάνει υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του. Κατόπιν αυτού, η
ένταξη των συστημάτων αυτών σε μια κλίμακα από το καλύτερο στο λιγότερο καλό είναι
άτοπη.
Κάθε σύστημα έχει τις ιδιαιτερότητές του και τα δυνατά και αδύνατα σημεία του. Το
Greenstone (GSDL) είναι γνωστό για το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει.
Ορισμένες μάλιστα από αυτές, όπως η εξαγωγή μιας συλλογής σε CD-ROM για μελλοντική
χρήση, δε συναντήθηκαν σε καμία άλλη βιβλιοθήκη.
Η βιβλιοθήκη Keystone χαρακτηρίζεται για την εξειδίκευση στο είδος των συλλογών που
περιλαμβάνει, που είναι κυρίως λογοτεχνικού περιεχομένου. Υπάρχει έλεγχος πρόσβασης
χρηστών στις υπηρεσίες που προσφέρει,

ενώ επιτρέπει την επιλογή συλλογών στην

αναζήτηση. Ένα από τα μειονεκτήματά της είναι η απουσία Boolean τελεστών μεταξύ των
όρων της αναζήτησης.
Έλεγχος πρόσβασης υπάρχει επίσης και στη βιβλιοθήκη Fedora, κύρια και ξεχωριστή
υπηρεσία της οποίας είναι ο υπολογισμός της εγγύτητας κάθε αποτελέσματος στην αναζήτηση
του χρήστη.
Όσον αφορά το σύστημα Eprints, βασική του υπηρεσία είναι ο καθορισμός ακριβούς
χρονικού φάσματος στην παλαιότητα των στοιχείων που επιθυμεί ο χρήστης. Εξάλλου, το
σύστημα φημίζεται για την πολύ καλή τεκμηρίωση που περιλαμβάνει τόσο για την
εγκατάσταση όσο και για τη χρήση του προγράμματος, παρέχοντας έτσι σημαντική βοήθεια
στο διαχειριστή.
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Παρόμοιο επίπεδο τεκμηρίωσης συναντά κανείς και στη βιβλιοθήκη Dspace, η ευρεία
υιοθέτηση της οποίας από πλήθος επιστημονικών οργανισμών έγκειται κατά κύριο λόγο στην
εξειδίκευσή της σε ερευνητικά έργα και μελέτες.
Το σύστημα Koha είναι γνωστό ως το πρώτο ελεύθερο σύστημα ανοικτού λογισμικού
που δημιουργήθηκε για βιβλιοθήκες και σήμερα είναι ευρέως διαδεδομένο για τις υπηρεσίες
που προσφέρει.
Τέλος, η βιβλιοθήκη CERN φημίζεται για ιδιαιτερότητες όπως η εξατομίκευση χρηστών,
με την αποστολή για ανακοινώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περιοχή
«Συγκριτική μελέτη» του ιστοχώρου του προγράμματος παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας
με τις αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν.
Παρ’ όλες τις διαφορές τους ως προς τον τρόπο που λειτουργούν και τις υπηρεσίες που
προσφέρουν, τα συστήματα που αξιολογήθηκαν παρουσιάζουν και ορισμένα κοινά
χαρακτηριστικά. Όλα παρέχουν στο χρήστη δυνατότητα για σύνθετη αναζήτηση, με
περισσότερους από έναν όρους και κριτήρια. Επίσης, η αναζήτηση μπορεί να γίνει με βάση
ένα πλήθος χαρακτηριστιικών όπως τον τίτλο της πηγής, το συγγραφέα, το θέμα, το
περιεχόμενο κτλ. Για κάθε πηγή που επιλέγει ο χρήστης από τη σελίδα αποτελεσμάτων,
εμφανίζονται στοιχεία που συναντώνται σε όλα τα συστήματα (τίτλος, δημιουργός, ημερομηνία
δημιουργίας, σύνδεσμος προς την πηγή κλπ). Τέλος, παρατηρήθηκε ότι όλα χρησιμοποιούν
σαν σχέδιο μεταδεδομένων Dublin Core και σαν παροχέα δεδομένων το πρωτόκολλο OAIPMH.
Τελικά, η αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στα παραπάνω συστήματα δεν έχει
νόημα να χρησιμοποιηθεί για τη βαθμολογική τους κατάταξη με στόχο την ανάδειξη δυνατών
και αδύνατων προγραμμάτων. Απεναντίας, μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στο πρόβλημα
της επιλογής ενός συστήματος για τη φιλοξενία των συλλογών ενός επιστημονικού ή μη
οργανισμού. Αφού προηγηθεί η ανάλυση αναγκών του ιδρύματος και των χρηστών της
βιβλιοθήκης, τα αποτελέσματα της μελέτης θα καταδείξουν το καταλληλότερο για την
περίπτωση πρόγραμμα που μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τις απαιτήσεις της προς
ανάπτυξη βιβλιοθήκης. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία που προέκυψαν μπορούν να
προλάβουν και να αποτρέψουν την επιλογή ενός συστήματος που είναι πιθανό να
παρουσιάσει προβλήματα και δυσλειτουργίες μετά την εγκατάσταση και κατά τη διάρκεια της
χρήσης του.
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4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
4.1 Ανάλυση αναγκών του συστήματος
Το λογισμικό που αποφασίστηκε να αναπτυχθεί αφορά τη δημιουργία ενός συστήματος
που απευθύνεται στο ελληνικό κοινό και αποσκοπεί στα εξής:
•

Πληροφόρηση σχετικά με βασικά ζητήματα που αφορούν τις ψηφιακές
βιβλιοθήκες

•

Παρουσίαση της συγκριτικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε και των
αποτελεσμάτων της

•

Παροχή δυνατοτήτων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών
του συστήματος

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο εγκαθίσταται ένα σύστημα επιβάλει και την ικανοποίηση
ορισμένων απαιτήσεων όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του. Έτσι, εφόσον το συγκεκριμένο
πρόγραμμα θα λειτουργεί μέσω του Διαδικτύου, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτο
και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες που επικρατούν στο Διαδίκτυο. Το σύστημα θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα ισχύοντα στον παγκόσμιοι Ιστό για τα υπερέγγραφα και να
επιτρέπει το μεγαλύτερο δυνατό έλεγχο και ευελιξία στη συγχώνευση των υπερεγγράφων και
των δεδομένων που προέρχονται από τη βάση δεδομένων.
Όσον αφορά τη λειτουργικότητά του, θεωρήθηκε αναγκαία η δημιουργία ενός
λογαριασμού διαχειριστή ο οποίος θα έχει δικαιώματα εισαγωγής, τροποποίησης και
διαγραφής των πληροφοριών που αποθηκεύονται στη βάση και παρουσιάζονται στον
ιστοχώρο. Επίσης, θεωρήθηκε χρήσιμη η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους να γίνουν χρήστες
του συστήματος, αποκτώντας το δικό τους λογαριασμό, ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα
να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα παρέχονται.
Σε δεύτερη φάση, απαιτείται η ανάπτυξη ενός αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος στο
Διαδίκτυο (web interface) για την υλοποίηση όλων των παραπάνω επιδιώξεων. Το περιβάλλον
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλό, εύχρηστο, ευέλικτο και κατανοητό όσον αφορά τη
λειτουργικότητά του, έτσι ώστε να διευκολύνεται η χρήση του και να αποφεύγονται συγχύσεις
και δυσκολίες κατά την εργασία των χρηστών.
Όσον αφορά τις ανάγκες της ορθής λειτουργίας του συστήματος το μόνο που απαιτείται
από τους χρήστες είναι να έχουν σύνδεση με το Διαδίκτυο.
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4.2 Ανάλυση αναγκών των χρηστών
Η ανάλυση αναγκών που διεξήχθη είχε ως αφετηρία τη δημιουργία ενός συστήματος
που θα καλύπτει όσο το δυνατό καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών. Ο κύριος ρόλος του
συστήματος είναι να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες για τον κόσμο των ψηφιακών
βιβλιοθηκών καθώς και ορισμένες δυνατότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με το
σύστημα, με τρόπο φιλικό, γρήγορο και απλό. Κατόπιν αυτών, το σύστημα πρέπει να γίνει όσο
το δυνατόν πιο προσιτό, ευέλικτο και λειτουργικό για τους χρήστες που θα το χρησιμοποιούν.
Με βάση τα παραπάνω καταγράφηκαν ορισμένα χαρακτηριστικά, ικανότητες, πιθανές
επιθυμίες και περιορισμοί των χρηστών του εν λόγω συστήματος.
Όσον αφορά την ομάδα χρηστών που θα χρησιμοποιούν το σύστημα, δεν υπάρχει
κανένας περιορισμός. Ο ιστοχώρος απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού κοινού και
επομένως οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό και
να συμμετέχει στις λειτουργίες που παρέχει το πρόγραμμα.
Αναζητώντας τυχόν ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις που πρέπει να έχουν οι χρήστες,
αντιλαμβάνεται κανείς ότι εφόσον το σύστημα δεν αφορά μια συγκεκριμένη μερίδα χρηστών,
αρκεί να υπάρχει μια σχετική γνώση χρήσης των υπολογιστών και πλοήγησης στις ιστοσελίδες
ενός ιστοχώρου. Επίσης, δεν απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες. Ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει το σύστημα ακολουθώντας απλές οδηγίες που του δίνονται.
Ο χρήστης γενικά χρειάζεται ένα σύστημα το οποίο να μην απαιτεί πολύ σκέψη και
χρόνο για την λειτουργία του. Η μετάβαση ανάμεσα στις ιστοσελίδες πρέπει να είναι απλή και
κατανοητή και να μη δημιουργούνται συγχύσεις κατά την πλοήγηση.
Συμπερασματικά, το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι οργανωμένο κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να προσφέρει αρκετές δυνατότητες στο χρήστη και κυρίως να ακολουθεί την φυσική ροή
πλοήγησης που είναι ήδη γνωστή από άλλα προγράμματα. Επίσης, Θα πρέπει να δίνει την
δυνατότητα στον χρήστη να μπορεί να το χρησιμοποιήσει από απομακρυσμένη περιοχή μέσω
του διαδικτύου. Για τη δυνατότητα μελλοντικής συντήρησης, το λογισμικό θα είναι δομημένο
και θα περιέχει επαρκή σχόλια. Τα παραγόμενα αρχεία και οι μεταξύ τους σχέσεις θα
τεκμηριωθούν κατάλληλα. Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος χρήστης θα μπορέσει να
χρησιμοποιήσει το σύστημα, διαθέτοντας βασικές γνώσεις στους υπολογιστές και στη χρήση
του διαδικτύου, ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Τέλος, απαραίτητη
προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία κάθε συστήματος είναι να υπάρχει ασφάλεια, η οποία
κατά ένα μεγάλο βαθμό επιτυγχάνεται από την χρήση μοναδικού κωδικού σύνδεσης για κάθε
χρηστή. Μη εγκεκριμένη είσοδος στο σύστημα θα απαγορεύεται.
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Ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες υπηρεσίες του συστήματος μόνο στην
περίπτωση εισαγωγής ορθού Ονόματος Χρήστη και Κωδικού Πρόσβασης
4.3

Ανάπτυξη και εγκατάσταση του συστήματος

4.3.1 Επιλογή εργαλείων ανάπτυξης
Μια από τις σημαντικότερες εργασίες πριν το ξεκίνημα της υλοποίησης ενός
συστήματος είναι η λήψη αποφάσεων για τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. Στο
σύγχρονο κόσμο της πληροφορικής, πολλές είναι οι εφαρμογές που βρίσκονται στον
παγκόσμιο Ιστό. Η PHP (HyperText Pre Processor) φαίνεται να είναι πρωταγωνιστής στις
γλώσσες σεναρίων που έχουν αναπτυχθεί για να καλύψουν τις ανάγκες των παραπάνω
εφαρμογών. Πρόκειται για γλώσσα σεναρίου (scripting language) που χρησιμοποιείται σε
προγράμματα που σχετίζονται με υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers). Με την PHP
μπορεί κανείς να γράψει γρήγορα δυναμικά παραγόμενες ιστοσελίδες. Μπορεί, επίσης, να
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ιστοχώρων που καθοδηγούνται από βάσεις δεδομένων.
Τέτοιοι ιστοχώροι είναι αυτοί που σχετίζονται με ηλεκτρονικό εμπόριο, κανάλια επικοινωνίας
και άλλες παρόμοιες εφαρμογές. Επειδή δεν εξαρτάται από κάποια πλατφόρμα, η PHP μπορεί
να αναπτυχθεί τόσο σε περιβάλλον Windows που τρέχουν IIS και SQL, όσο και σε περιβάλλον
Linux όπου τρέχουν τον Apache server και τη MySQL. Τέλος, πρόκειται για μια αρκετά απλή
στη χρήση της γλώσσα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία γρήγορων και
αξιόπιστων εφαρμογών.
Ένας από τους στόχους της παρούσας εργασίας είναι, όπως προαναφέρθηκε, η
δημιουργία ενός συστήματος που θα λειτουργεί στο Διαδίκτυο και θα παρέχει στο χρήστη
δυνατότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Πρόκειται, επομένως, για την ανάπτυξη ενός
ιστοχώρου με δυναμικές ιστοσελίδες, των οποίων τα στοιχεία θα συνδέονται άμεσα με μια
βάση δεδομένων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η PHP φαίνεται να μπορεί να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες
του προς ανάπτυξη προγράμματος. Τελικά, για την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκαν τα
παρακάτω εργαλεία:
HTML για τη δημιουργία της διεπαφής χρήστη
PHP για τον προγραμματισμό του συστήματος
MySQL για τη δημιουργία και τη διαχείριση της βάσης δεδομένων
Javascript για τον προγραμματισμό συγκεκριμένων λειτουργιών στο σύστημα
Mozilla Firefox για φυλλομετρητή του Διαδικτύου
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4.3.2 Οδηγίες εγκατάστασης του συστήματος
Για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό
ΕasyPHP (έκδοση 1.7), το οποίο περιλαμβάνει και τον εξυπηρετητή Διαδικτύου Apache Web
Server. Η εγκατάσταση γίνεται μέσω της αντιγραφής των πηγαίων αρχείων κώδικα στον
κατάλογο /www/, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο όπου εγκαταστάθηκε το ΕasyPHP. Για τη
λειτουργία της βάσης δεδομένων του προγράμματος, πρέπει να υπάρχει κάποιος λογαριασμός
διαχειριστή εξυπηρετητή "localhost", όνομα χρήστη “root” και κενό συνθηματικό. Ο
διαχειριστής πρέπει να έχει δημιουργήσει μια κενή βάση με όνομα “dlib”, ενώ οι πίνακες και τα
στοιχεία τους δημιουργούνται αυτομάτως μέσω αρχείου.
4.4 Ανάλυση διεργασιών του συστήματος
Η κύρια αρχή της χρησιμότητας ενός συστήματος είναι ότι "ένα σύστημα σχεδιασμένο
να χρησιμοποιείται από ανθρώπους πρέπει να είναι εύκολο την εκμάθηση, χρήσιμο, να
περιλαμβάνει λειτουργίες που πραγματικά χρειάζονται οι άνθρωποι στη δουλειά τους και να
είναι εύκολο και ευχάριστο στη χρήση" (Gould and Lewis, 1985). Έχοντας πάντα ως βάση την
παραπάνω αρχή, δημιουργήθηκαν οι υπηρεσίες του συστήματος που αναπτύχθηκε στην
παρούσα εργασία. Οι διεργασίες που περιλαμβάνονται περιγράφονται παρακάτω, χωρισμένες
σε επίπεδα.
Στο υψηλότερο επίπεδο ανήκει η διεργασία που αναφέρεται σ’ όλο το σύστημα και ορίζεται
ως εξής :
Παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες του Διαδικτύου που αφορούν τα
συστήματα ψηφιακών βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα.
Επίπεδο 1:
•

Παροχή πληροφοριών για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα

•

Εγγραφή χρήστη στο σύστημα

•

Αναζήτηση στο σύστημα

•

Αρχεία του συστήματος

•

Επικοινωνία χρηστών μέσω μιας περιοχής συζητήσεων

•

Λίστα συχνών ερωτήσεων

•

Υπηρεσίες διαχειριστή

•

Υπηρεσίες χρήστη
82

Παναγιώτογλου Μαρία

Π.Μ.Σ.Ε.: Ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα – Συγκριτική μελέτη και υλοποίηση

Επίπεδο 2:
Παροχή πληροφοριών για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα:
•

Εισαγωγικές έννοιες ψηφιακών βιβλιοθηκών

•

Συστήματα ανοιχτού κώδικα

•

Θέματα σχεδίασης

•

Εργαλεία ανάπτυξης

•

Πρότυπα ψηφιακών βιβλιοθηκών

•

Γλωσσάριο

•

Συγκριτική μελέτη συστημάτων

Εγγραφή χρήστη στο σύστημα:
•

Δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο σύστημα

Αναζήτηση στο σύστημα:
•

Αναζήτηση κάποιου όρου στις σελίδες του ιστοχώρου

Αρχεία του συστήματος:
•

Διανομή αρχείων για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα

Επικοινωνία χρηστών μέσω περιοχής συζητήσεων:
•

Παρουσίαση συζητήσεων των χρηστών του συστήματος

Λίστα συχνών ερωτήσεων:
•

Παρουσίαση λίστας με τις συχνές ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους

Υπηρεσίες διαχειριστή:
•

Προσθήκη νέου όρου στο γλωσσάριο ψηφιακών βιβλιοθηκών

•

Διαγραφή όρου από το γλωσσάριο ψηφιακών βιβλιοθηκών

•

Ανέβασμα αρχείου στο σύστημα

•

Διαγραφή αρχείου από το σύστημα

•

Εισαγωγή ερώτησης στη λίστα συχνών ερωτήσεων (FAQs)

•

Διαγραφή ερώτησης από τη λίστα συχνών ερωτήσεων (FAQs)

•

Διαχείριση της περιοχής συζητήσεων

•

Δημιουργία νέου λογαριασμού διαχειριστή
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•

Διαγραφή κάποιου χρήστη από το σύστημα

•

Προσθήκη αξιολόγησης νέου συστήματος

•

Διαγραφή συστήματος

Υπηρεσίες χρήστη:
•

Τοποθέτηση αρχείου στο σύστημα

•

Συμμετοχή στις συζητήσεις

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του συστήματος με επεξηγήσεις και σχετικές εικόνες
λειτουργίας του συστήματος.
4.4.1 Παροχή πληροφοριών για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα
Ένας από τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η δημιουργία ιστοχώρου για τις
ψηφιακές βιβλιοθήκες, στη φάση υλοποίησης συστήματος της παρούσας εργασίας, ήταν η
παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού λογισμικού στους
χρήστες του ελληνικού Διαδικτύου. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες του προγράμματος. Στην αριστερή περιοχή κάθε
ιστοσελίδας υπάρχει το μενού των πληροφοριών αυτών, από όπου ο χρήστης μπορεί να
επιλέξει τα θέματα που τον ενδιαφέρουν για εμφάνιση.
4.4.1.1

Εισαγωγικές έννοιες ψηφιακών βιβλιοθηκών

Αρχικά δίνονται πληροφορίες για τις βασικές έννοιες της ψηφιακής βιβλιοθήκης,
στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει όποιος αποφασίσει να ασχοληθεί με το αντικείμενο. Οι
πληροφορίες αφορούν τη έννοια μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης, ορισμούς που έχουν διατυπωθεί,
καθώς και μια σύγκριση με τις γνωστές παραδοσιακές βιβλιοθήκες. Τέλος, δίνονται
πληροφορίες για τα πεδία στα οποία μπορεί να γίνει χρήση ενός τέτοιου συστήματος, όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 18: Εμφάνιση πληροφοριων στον ιστοχώρο των ψηφιακών βιβλιοθηκών

4.4.1.2

Συστήματα ανοιχτού κώδικα

Καθόσον η εργασία εξειδικεύεται στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα, η
αναφορά σε στοιχεία του νέου και εξελισσόμενου αυτού είδους λογισμικού κρίθηκε
απαραίτητη. Στις ιστοσελίδες του ανοιχτού λογισμικού δίνονται γενικές πληροφορίες για τα
χαρακτηριστικά του και τη σχέση του με τα συστήματα ψηφιακών βιβλιοθηκών. Τέλος, γίνεται
σύγκριση των βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα με τις ιδιωτικές βιβλιοθήκες και παρουσιάζονται τα
θετικά και τα αρνητικά στοιχεία τους.
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Θέματα σχεδίασης

Στα θέματα σχεδίασης περιλαμβάνονται πληροφορίες για τους επαγγελματικούς τομείς
που σχετίζονται με τις ψηφιακές βιβλιοθήκες. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις ανάγκες
επιμέρους θεμάτων της βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα
ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία του σχεδιασμού ενός
συστήματος.
4.4.1.4

Εργαλεία ανάπτυξης

Κάθε σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης χρησιμοποιεί τα δικά του εργαλεία για τον
προγραμματισμό, τη δημιουργία και διαχείριση των βάσεων δεδομένων και τους εξυπηρετητές
που χρησιμοποιεί.

Η ιστοσελίδα αυτή ενημερώνει το χρήστη για τα πλέον διαδεδομένα

εργαλεία που υιοθετούνται, με συνδέσμους προς τις επίσημες ιστοσελίδες κάθε εργαλείου για
περισσότερες λεπτομέρειες.
4.4.1.5

Πρότυπα ψηφιακών βιβλιοθηκών

Οι δημιουργοί των περισσότερων ψηφιακών βιβλιοθηκών χρησιμοποιούν στην
ανάπτυξη των συστημάτων διάφορα γνωστά και ευρέως αναγνωρισμένα πρωτόκολλα και
πρότυπα για την ικανοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών. Ορισμένα από αυτά αφορούν
γενικές υπηρεσίες του Διαδικτύου και άλλα
συλλογών.

Στην

παρούσα

ενότητα

έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τη διαχείριση

παρουσιάζονται

τα

σημαντικότερα

και

πλέον

χρησιμοποιούμενα πρότυπα βιβλιοθηκών:
•

το πρότυπο MARC,

•

το πρωτόκολλο Dublin Core για τις εγγραφές μεταδεδομένων,

•

το πρωτόκολλο OAI-PMH για τη διαχείριση περιεχομένου και

•

το πρωτόκολλο Ζ39.50 για την διαχείριση ερωτημάτων και την επιστροφή
αποτελεσμάτων
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Εικόνα 19: Πληροφορίες για τις εγγραφές MARC
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Γλωσσάριο

Καθώς υπάρχουν πολλοί όροι και εκφράσεις που σχετίζονται με τις ψηφιακές
βιβλιοθήκες, θεωρήθηκε χρήσιμο να συμπεριληφθεί στον ιστοχώρο ένα γλωσσάριο που να
περιέχει τους σημαντικότερους από τους όρους με τις επεξηγήσεις τους. Για τη διευκόλυνση
των χρηστών στην αναζήτηση συγκεκριμένων όρων, στην ιστοσελίδα του γλωσσάριου
υπάρχει μια λίστα με τα γράμματα της αλφαβήτου. Ο χρήστης επιλέγει το γράμμα που τον
ενδιαφέρει και αυτόματα εμφανίζονται οι σχετικοί όροι. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης
όλου του γλωσσάριου στη σελίδα με επιλογή του αντίστοιχου συνδέσμου, όπως φαίνεται στην
εικόνα που ακολουθεί.

Εικόνα 20: Εμφάνιση όρων από το γλώσσάριο
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Συγκριτική μελέτη συστημάτων

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη συγκριτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε επτά (7)
συστήματα ψηφιακών βιβλιοθηκών που βρίσκονται σε λειτουργία στο Διαδίκτυο. Αρχικά,
γίνεται μια σύντομη αναφορά στην έρευνα προηγούμενων σχετικών μελετών, στους
περιορισμούς και τα κριτήρια της αξιολόγησης. Για κάθε σύστημα υπάρχει μια σύντομη
περιγραφή και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Η εικόνα που ακολουθεί εμφανίζει την
ιστοσελίδα αξιολόγησης του Koha.

Εικόνα 21: Αξιολόγηση συστήματος
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Π.Μ.Σ.Ε.: Ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα – Συγκριτική μελέτη και υλοποίηση

Εγγραφή χρήστη στο σύστημα
Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στους χρήστες, θεωρήθηκε απαραίτητος ο

έλεγχος πρόσβασης στο σύστημα. Για να μπορέσει κάποιος να συμμετάσχει σε ορισμένες
υπηρεσίες, πρέπει να κάνει εγγραφή ούτως ώστε να αποκτήσει το δικό του λογαριασμό. Με
αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών αυτών από όσους δεν ενδιαφέρονται
πραγματικά, οπότε και δε θα αποφασίσουν να εγγραφούν.
4.4.2.1

Δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο σύστημα

Στην αριστερή περιοχή κάθε ιστοσελίδας του συστήματος υπάρχει προτροπή προς τους
επισκέπτες να γίνουν χρήστες της πλατφόρμας επιλέγοντας σχετικό σύνδεσμο. Η εγγραφή
γίνεται με τη συμπλήρωση των στοιχείων της φόρμας εγγραφής από τον ενδιαφερόμενο όπως
δείχνει η εικόνα που ακολουθεί.

Εικόνα 22: Δημιουργία λογαριασμού χρήστη
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Π.Μ.Σ.Ε.: Ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα – Συγκριτική μελέτη και υλοποίηση

Αναζήτηση στο σύστημα
Μια από τις πιο χρήσιμες υπηρεσίες που προσφέρει ο ιστοχώρος που αναπτύχθηκε

είναι η αναζήτηση. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει αναφορές για οποιονδήποτε όρο ελληνικό ή αγγλικό - πληκτρολογώντας απλά τη λέξη στο πεδίο αναζήτησης.
4.4.3.1

Αναζήτηση κάποιου όρου στις σελίδες του ιστοχώρου

Εικόνα 23: Αναζήτηση κάποιου όρου στις σελίδες του ιστοχώρου

Ως απάντηση σε μια αναζήτηση του χρήστη, το σύστημα επιστρέφει μια λίστα με όλα τα
σημεία όπου εμφανίζεται ο όρος. Για κάθε εμφάνιση υπάρχει ο τίτλος της ενότητας, ένα τμήμα
της έκφρασης όπου βρέθηκε ο όρος και ένας σύνδεσμος για απευθείας μετάβαση στο
συγκεκριμένο σημείο.
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Η υπηρεσία της αναζήτησης είναι διαθέσιμη και στους επισκέπτες του συστήματος
χωρίς να απαιτείται εγγραφή στο σύστημα.
4.4.4

Αρχεία του συστήματος
Μια άλλη υπηρεσία που θεωρήθηκε χρήσιμη για το σύστημα είναι η παρουσίαση και

διανομή εγγράφων που βρέθηκαν κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Έτσι, στην
παρούσα ιστοσελίδα υπάρχει ένας κατάλογος των αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στο
σύστημα.
4.4.4.1

Διανομή αρχείων για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα

Εικόνα 24: Εμφάνιση αρχείων του συστήματος
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Για κάθε αρχείο που βρίσκεται στον κατάλογο εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:
•

Το ονοματεπώνυμο αποστολέα

•

Ο τίτλος του εγγράφου

•

Ένας σύνδεσμος προς το έγγραφο

Τα αρχεία είναι διαθέσιμα τόσο στους χρήστες όσο και στους απλούς επισκέπτες του
συστήματος.
4.4.5

Επικοινωνία χρηστών μέσω περιοχής συζητήσεων
Η περιοχή συζητήσεων εξυπηρετεί την επικοινωνία των χρηστών για την ανταλλαγή

απόψεων και ιδεών για θέματα που αφορούν τις ψηφιακές βιβλιοθήκες. Για την υλοποίηση της
υπηρεσίας χρησιμοποιήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα phpbb
forum.
4.4.5.1

Παρουσίαση συζητήσεων των χρηστών του συστήματος

Οι συζητήσεις των χρηστών χωρίζονται σε κατηγορίες, περιοχές και θέματα. Χρήστες
και επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν να δουν το περιεχόμενο των συζητήσεων.
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Εικόνα 25: Περιοχή συζητήσεων χρηστών

4.4.6

Λίστα συχνών ερωτήσεων
Στην περιοχή αυτή έχει δημιουργηθεί μια λίστα με συχνές ερωτήσεις που υπάρχουν

σχετικά με τις ψηφιακές βιβλιοθήκες. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για χρήστες και επισκέπτες.
4.4.6.1

Παρουσίαση λίστας με τις συχνές ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την ερώτηση που επιθυμεί και εμφανίζεται η απάντησή της,
όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 26: Εμφάνιση ερώτησης από τη Λίστα συχνών ερωτήσεων (FAQs)

4.4.7 Υπηρεσίες διαχειριστή
Για μια απλή και φιλική διαχείριση των πληροφοριών που παρέχονται στον ιστοχώρο
κρίθηκε σκόπιμη η δημιουργία εργαλείων στα οποία έχει πρόσβαση μόνο ο διαχειριστής – ή οι
διαχειριστές – και αφορούν την τροποποίηση στοιχείων που περιέχονται στη βάση δεδομένων
του συστήματος.

95

Παναγιώτογλου Μαρία

Π.Μ.Σ.Ε.: Ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα – Συγκριτική μελέτη και υλοποίηση

Εικόνα 27: Περιοχή διαχείρισης

4.4.7.1

Προσθήκη νέου όρου στο γλωσσάριο ψηφιακών βιβλιοθηκών

Μια πρώτη ενέργεια που παρέχεται στο διαχειριστή είναι ο προσθήκη νέου όρου στο
γλωσσάριο του συστήματος. Ο διαχειριστής, αφού πληκτρολογήσει τον όρο και την εξήγησή
του στη σχετική φόρμα, τον εισάγει στο γλωσσάριο.

4.4.7.2

Διαγραφή όρου από το γλωσσάριο ψηφιακών βιβλιοθηκών

Η σελίδα αυτή εμφανίζει μια λίστα με όλους τους όρους που περιέχονται στο
γλωσσάριο. Η διαγραφή ενός όρου γίνεται απλά με τον εντοπισμό του στη λίστα και την
επιλογή του συνδέσμου «Διαγραφή» που του αντιστοιχεί.

96

Παναγιώτογλου Μαρία

4.4.7.3

Π.Μ.Σ.Ε.: Ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα – Συγκριτική μελέτη και υλοποίηση

Ανέβασμα αρχείου στο σύστημα

Μια ακόμη δυνατότητα του διαχειριστή είναι να τοποθετεί αρχεία που σχετίζονται με τις
ψηφιακές βιβλιοθήκες στον ιστοχώρο του συστήματος. Τα αρχεία μπορεί να είναι άρθρα από
ηλεκτρονικά περιοδικά, εικόνες αρχιτεκτονικής συστημάτων βιβλιοθηκών και άλλα σχετικά
έγγραφα. Στη φόρμα που εμφανίζεται πληκτρολογεί ένα σχετικό τίτλο και αφού πλοηγηθεί στον
τοπικό του δίσκο επιλέγει το αρχείο για ανέβασμα.
4.4.7.4

Διαγραφή αρχείου από το σύστημα

Πέρα από το εργαλείο εισαγωγής αρχείου, κρίθηκε αναγκαία και η παροχή του
δικαιώματος στο διαχειριστή να διαγράφει αρχεία που έχουν τοποθετηθεί στο σύστημα. Αυτή η
δυνατότητα μπορεί να φανεί χρήσιμη στην περίπτωση που κάποιος χρήστες «ανεβάσει»
κάποιο έγγραφο που δεν είναι σχετικό με το θέμα που διαπραγματεύεται ο ιστοχώρος ή ένα
κατεστραμμένο αρχείο. Η διαγραφή ενός αρχείου γίνεται με τρόπο παρόμοιο με τη διαγραφή
όρου από το γλωσσάριο, με την επιλογή δηλαδή του συνδέσμου «Διαγραφή» που του
αντιστοιχεί. Η εικόνα που ακολουθεί παριστάνει αυτήν ακριβώς την υπηρεσία.

Εικόνα 28: Διαγραφή αρχείου από το σύστημα
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Εισαγωγή ερώτησης στη λίστα συχνών ερωτήσεων (FAQs)

Προκειμένου να εισάγει ο διαχειριστής μια ερώτηση στη λίστα συχνών ερωτήσεων,
πληκτρολογεί απλά στη σχετική φόρμα την ερώτηση που θα εμφανίζεται στη λίστα και μια
απάντηση.

Εικόνα 29: Εισαγωγή ερώτησης στη λίστα συχνών ερωτήσεων (FAQs)

4.4.7.6

Διαγραφή ερώτησης από τη λίστα συχνών ερωτήσεων (FAQs)

Η διαγραφή μιας ερώτησης από τη λίστα συχνών ερωτήσεων γίνεται ακριβώς όπως και
η διαγραφή άλλων στοιχείων που περιγράφηκε παραπάνω, χωρίς να παρουσιάζει κάποια
ιδιαιτερότητα.
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Διαχείριση της περιοχής συζητήσεων

Ο διαχειριστής του συστήματος είναι ο μόνος που έχει δικαίωμα διαχείρισης της
περιοχής συζητήσεων. Μπορεί να δημιουργήσει, να τροποποιήσει και να διαγράψει
κατηγορίες, περιοχές συζητήσεων και θέματα. Επίσης, έχει δικαίωμα να τροποποιήσει ή ακόμα
και να διαγράψει τα μηνύματα που έχουν αποσταλεί.

Εικόνα 30: Διαχείριση της περιοχής συζητήσεων

4.4.7.8

Δημιουργία νέου λογαριασμού διαχειριστή

Ο μοναδικός χρήστης που έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα νέο λογαριασμό
διαχειριστή είναι ο ίδιος ο διαχειριστής του συστήματος. Συμπληρώνοντας μια φόρμα ανάλογη
με αυτήν της εγγραφής χρήστη, δημιουργείται ο λογαριασμός του νέου χρήστη με δικαιώματα
διαχείρισης.
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Διαγραφή κάποιου χρήστη από το σύστημα

Ο διαχειριστής μπορεί να επιθυμεί, για οποιονδήποτε λόγο, τη διαγραφή ενός
λογαριασμού χρήστη από το σύστημα. Ο ιστοχώρος του προσφέρει ένα εργαλείο για αυτή την
εργασία, παρόμοιο με αυτό της διαγραφής άλλων στοιχείων από τη βάση δεδομένων.
4.4.7.10 Προσθήκη αξιολόγησης νέου συστήματος
Με τη σκέψη ότι μελλοντικά είναι πιθανό να γίνουν αξιολογήσεις και άλλων ψηφιακών
βιβλιοθηκών ανοιχτού λογισμικού, το σύστημα παρέχει στο διαχειριστή του συστήματος ένα
εργαλείο για την προσθήκη αξιολογήσεων συστημάτων. Αφού συμπληρωθούν τα πεδία της
σχετικής φόρμας, το σύστημα προστίθεται αυτόματα στο μενού «Συγκριτική μελέτη» που
υπάρχει στην αριστερή περιοχή κάθε ιστοσελίδας. Επιλέγοντάς το, εμφανίζεται η αξιολόγηση
σύμφωνα με τα στοιχεία που όρισε ο χρήστης.
4.4.7.11 Διαγραφή συστήματος
Η τελευταία υπηρεσία που δίνεται στο διαχειριστή του συστήματος είναι η δυνατότητα
διαγραφής της αξιολόγησης κάποιας ψηφιακής βιβλιοθήκης που υπάρχει στο σύστημα,
επιλέγοντάς την απλώς

από τη λίστα των συστημάτων που έχουν τοποθετηθεί στην

ιστοσελίδα.
4.4.8 Υπηρεσίες χρήστη
Οι χρήστες του συστήματος πληκτρολογούν τα στοιχεία τους - όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης - για είσοδο στο σύστημα. Αφού ταυτοποιηθούν τα στοιχεία αυτά, εμφανίζονται
κάποια εργαλεία τα οποία απευθύνονται μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη του συστήματος και δεν
είναι διαθέσιμα σε απλούς επισκέπτες.
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Εικόνα 31: Υπηρεσίες χρήστη

4.4.8.1

Τοποθέτηση αρχείου στο σύστημα

Μια δυνατότητα που έχουν τα μέλη – χρήστες είναι να τοποθετούν αρχεία σχετικά με τις
ψηφιακές βιβλιοθήκες στο σύστημα. Πρόκειται για ένα εργαλείο παρόμοιο με αυτό του
διαχειριστή για το «ανέβασμα» αρχείου που περιγράφηκε παραπάνω.
4.4.8.2

Συμμετοχή στις συζητήσεις

Παρόλο που η περιοχή συζητήσεων είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε, δικαίωμα
αποστολής μηνυμάτων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες και, φυσικά, ο διαχειριστής του
συστήματος. Για να δημιουργήσει ένας χρήστης ένα νέο θέμα ή να στείλει απάντηση σε ένα
ήδη υπάρχον, απαιτείται η είσοδός του στο σύστημα.
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Εικόνα 32: Δημιουργία θέματος στην περιοχή συζητήσεων

4.5

Ανάλυση βάσης δεδομένων
Για την αποθήκευση της πλειονότητας των στοιχείων που παρουσιάζονται στο σύστημα

δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων αποτελούμενη από δεκαπέντε (15) πίνακες. Για τη
δημιουργία χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο ανοιχτού λογισμικού phpMyAdmin, ενώ η διαχείριση
των στοιχείων της γίνεται με τη βοήθεια της γλώσσας ερωτημάτων MySQL. Ακολουθεί η
ανάλυση των πινάκων και των πεδίων τους που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του
προγράμματος. Τα υπογραμμισμένα πεδία αποτελούν τα κλειδιά των πινάκων, ενώ μέσα στην
παρένθεση δίπλα από το όνομα του πεδίου υποδηλώνεται ο τύπος δεδομένων του.
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Γενικοί πίνακες
Πίνακας menus_items:
Περιλαμβάνει τα στοιχεία που ανήκουν στο μενού «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ» που
υπάρχει στο αριστερό περιθώριο κάθε σελίδας του ιστοχώρου, καθώς και τα υπο-μενού που
εμφανίζονται ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη. Τα πεδία του πίνακα για κάθε στοιχείο του
μενού είναι αναλυτικά:
id [int (11)]:

Αναγνωριστικός κωδικός του στοιχείου, διαφορετικός για
κάθε εγγραφή του πίνακα

item_nam [varchar (100)]:

Το Όνομα του στοιχείου

parent_item

Σε περίπτωση που πρόκειται για στοιχείο ενός υπο-μενού,

[int (11)]:

αναγνωριστικός κωδικός του μενού-γονέα. Για τα στοιχεία
του βασικού μενού η τιμή του πεδίου είναι μηδέν (0)
url [varchar (255)]:

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας που εμφανίζεται όταν επιλεγεί
το συγκεκριμένο στοιχείο

Πίνακας files:
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία που έχουν τοποθετηθεί στο σύστημα.
Εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να εισάγουν εγγραφές, ενώ μόνο ο διαχειριστής έχει
δικαιώματα διαγραφής σ’ αυτόν. Περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία για κάθε αρχείο:
id

[int (11)]:

Αναγνωριστικός κωδικός του αρχείου, διαφορετικός για κάθε
εγγραφή του πίνακα

file_name [varchar (100)]:

Όνομα αρχείου, όπως το έχει καθορίσει ο αποστολέας

file

Η

[varchar (100)]:

ακριβής

διεύθυνση

του

αρχείου

στο

δίσκο

του

υπολογιστικού συστήματος όπου λειτουργεί το πρόγραμμα
poster

[varchar (100)]:

Το ονοματεπώνυμο του αποστολέα του αρχείου
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Πίνακας faqs:
Περιέχει τις ερωτήσεις - με τις απαντήσεις τους - που βρίσκονται στη λίστα συχνών
ερωτήσεων (FAQs) του προγράμματος. Ο διαχειριστής του συστήματος είναι και ο μόνος που
διαχειρίζεται τον πίνακα αυτόν. Κάθε εγγραφή του αποτελείται από τα εξής πεδία:
id

[int (11)]:

Αναγνωριστικός κωδικός ερώτησης, διαφορετικός για κάθε
εγγραφή του πίνακα

question

[varchar (255)]: Το κείμενο της ερώτησης, όπως το έχει συντάξει ο
διαχειριστής

answer

[text]:

Η απάντηση στην ερώτηση, όπως την έχει συντάξει ο διαχειριστής

Πίνακας glossary:
Περιλαμβάνει τους όρους που περιέχονται στο γλωσσάριο του συστήματος. Οι
εγγραφές του πίνακα μπορούν να τροποποιηθούν μόνο έπειτα από ενέργεια του διαχειριστή
και για κάθε όρο αποθηκεύονται οι εξής πληροφορίες:
id

[int (10)]:

Αναγνωριστικός κωδικός όρου, διαφορετικός για κάθε
εγγραφή του πίνακα

term_en

[varchar (250)]:

Ο όρος στα αγγλικά

term_gr

[varchar (250)]:

Ο όρος στα ελληνικά

meaning

[text]:

Φράση - επεξήγηση του όρου

Πίνακας user:
Στον πίνακα αυτόν αποθηκεύονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα
εγγεγραμμένα μέλη του συστήματος. Ο χρήστης, με την εγγραφή του, εισάγει τα στοιχεία του
στον πίνακα, ενώ δικαίωμα διαγραφής έχει μόνο ο διαχειριστής. Περιλαμβάνει τα παρακάτω
πεδία:
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id [int (11)]:
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Αναγνωριστικός κωδικός μέλους, διαφορετικός για κάθε
εγγραφή του πίνακα

name

[varchar (100)]:

surname

[varchar (100)]:

Το όνομα του μέλους
Το επώνυμο του μέλους

username

[varchar (100)]:

Το όνομα χρήστη του μέλους

password

[varchar (100)]:

Ο κωδικός πρόσβασης του μέλους

status

[int (2)]:

Έχει την τιμή ένα (1) για τους διαχειριστές και μηδέν (0) για
τα υπόλοιπα μέλη που δεν έχουν δικαιώματα διαχείρισης

email

[varchar (100)]:

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους

Πίνακας systems:
Στον πίνακα αυτόν περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των
συστημάτων που μελετήθηκαν στην έρευνα. Συγκεκριμένα, περιέχονται οι εξής πληροφορίες:
Id [int (11)]:

Αναγνωριστικός κωδικός συστήματος, διαφορετικός για κάθε
εγγραφή του πίνακα

name

[varchar (255)]:

Το Όνομα του συστήματος

lib_url

[varchar (255)]:

Η Επίσημη Ιστοσελίδα του συστήματος

online_url
image
desc

[varchar (255)]:

[varchar (100)]:
[text]:

Ιστοσελίδα ενός ιστοχώρου που χρησιμοποιεί το σύστημα
Εικόνα (screenshot) λειτουργίας του συστήματος
Μια περιγραφή του συστήματος
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[varchar (255)]:

Πλατφόρμες (λειτουργικά συστήματα) στις οποίες μπορεί να
λειτουργήσει το σύστημα

program_lang [varchar (255)]:

Γλώσσες προγραμματισμού, βάσεις δεδομένων και
εξυπηρετητές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του
συστήματος

history

[int (2)]:

Πληροφορίες για την Ιστορία ανάπτυξης και εξέλιξης του
συστήματος

adv_search

[int (2)]:

Υποστήριξη σύνθετης αναζήτησης χρήση [Αν υπάρχει το
πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν υπάρχει την τιμή δύο (2)]

Boolean

[int (2)]:

Υποστήριξη Boolean εκφράσεων, δηλαδή αναζήτηση με
χρήση των τελεστών «ΚΑΙ», «Ή», κτλ χρήση [Αν υπάρχει το
πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν υπάρχει την τιμή δύο (2)]

online_help

[int (2)]:

Online βοήθεια χρήση [Αν υπάρχει το πεδίο έχει την τιμή ένα
(1). Αν δεν υπάρχει την τιμή δύο (2)]

mail_list

[int (2)]:

Περιοχές συζητήσεων και λίστες επικοινωνίας χρήση [Αν
υπάρχουν το πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν υπάρχει την
τιμή δύο (2)]

faqs

[int (2)]:

Λίστα συχνών ερωτήσεων (FAQs) χρήση [Αν υπάρχει το
πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν υπάρχει την τιμή δύο (2)]

old_versions

[int (2)]:

Διανομή παλαιότερων εκδόσεων για εγκατάσταση και χρήση
[Αν υπάρχει το πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν υπάρχει
την τιμή δύο (2)]

licence

[varchar (255)]:

Aδεια χρήσης λογισμικού που χρησιμοποιεί το σύστημα
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[int (2)]:

Υποστήριξη πολυγλωσσίας στη διεπαφή χρήστη [Αν
υπάρχει το πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν υπάρχει την
τιμή δύο (2)]

cd

[int (2)]:

Δυνατότητα εξαγωγής της βιβλιοθήκης σε φορητό μέσο (CDROM) [Αν υπάρχει το πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν
υπάρχει την τιμή δύο (2)]

examples

[int (2)]:

Παραδείγματα συλλογών (demo) [Αν υπάρχουν το πεδίο
έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν υπάρχει την τιμή δύο (2)]

tutorial_exerc

[int (2)]:

Ασκήσεις εκμάθησης του συστήματος [Αν υπάρχουν το
πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν υπάρχει την τιμή δύο (2)]

teaching_material

[int (2)]:

Υλικό εκμάθησης (παρουσιάσεις, εικόνες κτλ) [Αν υπάρχει
το πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν υπάρχει την τιμή δύο
(2)]

online_sites

[int (3)]:

Αριθμός οργανισμών που χρησιμοποιούν το σύστημα για
την ψηφιακή τους βιβλιοθήκη

manuals

[varchar (255)]:

lang_manuals

[int (2)]:

Εγχειρίδια του συστήματος (χρήσης, εγκατάστασης κτλ)
Διανομή εγχειριδίων σε διαφορετικές γλώσσες [Αν
υπάρχουν το πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν υπάρχει την
τιμή δύο (2)]

support_form

[int (2)]:

Δυνατότητα αποστολής ερωτήσεων στους υπεύθυνους του
συστήματος [Αν υπάρχει το πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν
δεν υπάρχει την τιμή δύο (2)]

change_interface

[int (2)]:

Δυνατότητα αλλαγής εμφάνισης της διεπαφής χρήστη
συστήματος [Αν υπάρχει το πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν
δεν υπάρχει την τιμή δύο (2)]
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[int (2)]:

Δυνατότητα καθορισμού παλαιότητας δεδομένων σε κάποιο
ερώτημα αναζήτησης του χρήστη προς το σύστημα [Αν
υπάρχει το πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν υπάρχει την
τιμή δύο (2)]

search_history

[int (2)]:

Ιστορικό αναζήτησης, η δυνατότητα δηλαδή στο χρήστη να
επιστρέψει σε προηγούμενες αναζητήσεις που είχε κάνει στο
σύστημα [Αν υπάρχει το πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν
υπάρχει την τιμή δύο (2)]

results_num

[int (2)]:

Δυνατότητα ορισμού του αριθμού αποτελεσμάτων μιας
αναζήτησης ανά σελίδα [Αν υπάρχει το πεδίο έχει την τιμή
ένα (1). Αν δεν υπάρχει την τιμή δύο (2)]

develop_team

[int (2)]:

Πληροφορίες για την ομάδα ανάπτυξης του συστήματος [Αν
υπάρχουν το πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν υπάρχει την
τιμή δύο (2)]

users_list

[int (2)]:

query_search

[int (2)]:

Αριθμός χρηστών του συστήματος
Δυνατότητα συγγραφής ερωτήματος από το χρήστη [Αν
υπάρχει το πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν υπάρχει την
τιμή δύο (2)]

docs_langs

[int (2)]:

Διάθεση εγχειριδίων σε διαφορετικές γλώσσες [Αν υπάρχει
το πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν υπάρχει την τιμή δύο
(2)]

view_marc

[int (2)]:

Δυνατότητα ανάγνωσης εγγραφών των μεταδεδομένων
(MARC) [Αν υπάρχει το πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν
υπάρχει την τιμή δύο (2)]

download_marc

[int (2)]:

Διάθεση εγγραφών μεταδεδομένων (MARC) για κατέβασμα
(download) [Αν υπάρχει το πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν
δεν υπάρχει την τιμή δύο (2)]
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[int (2)]:

Ιστορικό τροποποιήσεων των εκδόσεων του συστήματος
[Αν υπάρχει το πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν υπάρχει
την τιμή δύο (2)]

access_control

[int (2)]:

Περιορισμός και έλεγχος πρόσβασης χρηστών στη
βιβλιοθήκη [Αν υπάρχει το πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν
υπάρχει την τιμή δύο (2)]

metadata

[varchar (255)]:

data_provider

Σχέδιο μεταδεδομένων που χρησιμοποιεί το σύστημα

[varchar (255)]: Παροχέας δεδομένων που χρησιμοποιεί το σύστημα

jump_to_rec

[int (2)]:

Γρήγορη μετάβαση σε οποιαδήποτε εγγραφή στα
αποτελέσματα αναζήτησης βιβλιοθήκη [Αν υπάρχει το
πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν υπάρχει την τιμή δύο (2)]

comments

[int (2)]:

Επαρκής τεκμηρίωση κώδικα [Αν υπάρχει το πεδίο έχει την
τιμή ένα (1). Αν δεν υπάρχει την τιμή δύο (2)]

upgrades

[int (2)]:

Καταγραφή τροποποιήσεων αρχείων κώδικα [Αν υπάρχει το
πεδίο έχει την τιμή ένα (1). Αν δεν υπάρχει την τιμή δύο (2)]

change_log

[int (2)]:

Ιστορικό τροποποιήσεων κώδικα [Αν υπάρχει το πεδίο έχει
την τιμή ένα (1). Αν δεν υπάρχει την τιμή δύο (2)]

known_bugs

[int (2)]:

Αναφορά σε γνωστά προβλήματα λειτουργίας του
προγράμματος [Αν υπάρχει το πεδίο έχει την τιμή ένα (1).
Αν δεν υπάρχει την τιμή δύο (2)]

search_engine
z_protocol

[varchar (255)]: Η μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιεί το σύστημα

[varchar (255)]:

Το πρωτόκολλο διαχείρισης ερωτημάτων και επιστροφής
αποτελεσμάτων που χρησιμοποιεί το σύστημα
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Πίνακες περιοχής συζητήσεων
Μια από τις λειτουργίες που παρέχει το σύστημα είναι η περιοχή συζητήσεων, όπου οι
χρήστες μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις σχετικά με το θέμα των ψηφιακών
βιβλιοθηκών. Για τη δημιουργία της περιοχής συζητήσεων χρησιμοποιήθηκε το phpbb forum,
ένα ανοιχτό λογισμικό που διατίθεται ελεύθερα στο Διαδίκτυο για εγκατάσταση, χρήση και
τροποποίηση. Από τη βάση δεδομένων που περιελάμβανε το phpbb forum χρησιμοποιήθηκαν
μόνο οι πίνακες που θεωρήθηκαν απαραίτητοι για το παρόν σύστημα και πρόκειται για τους
παρακάτω:

Πίνακας access:
Στον πίνακα αυτόν αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με το είδος της πρόσβασης
που παρέχεται σε κάθε χρήστη στην περιοχή συζητήσεων, ανάλογα με την ιδιότητά του και
περιλαμβάνει τα εξής πεδία:
access_id [int (10)]:

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσβασης, διαφορετικός για κάθε
εγγραφή του πίνακα

access_title varchar (20)]::

Το είδος της πρόσβασης (π.χ. διαχειριστή, χρήστη κτλ)

Πίνακας catagories:
Ο πίνακας περιλαμβάνει πληροφορίες για τις κατηγορίες που έχουν δημιουργηθεί στην
περιοχή συζητήσεων. Δικαιώματα τροποποίησης των στοιχείων του πίνακα έχει μόνο ο
διαχειριστής του συστήματος. Για κάθε κατηγορία αποθηκεύονται τα παρακάτω στοιχεία:
cat_id [int (10)]:

Αναγνωριστικός κωδικός κατηγορίας, διαφορετικός για κάθε
]
εγγραφή του πίνακα

cat_title [varchar (100)]:

Ο τίτλος της κατηγορίας

cat_order [int (10)]::

Η σειρά κατάταξης της κατηγορίας στην εμφάνιση της
περιοχής συζητήσεων
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Πίνακας config:
Περιέχει διάφορα στοιχεία για τις περιοχές συζητήσεων που έχουν δημιουργηθεί στο
σύστημα. Τα πεδία του είναι τα εξής:
config_id [int (10)]:

Αναγνωριστικός κωδικός κατηγορίας, διαφορετικός
για κάθε εγγραφή του πίνακα

sitename [varchar (100)]:

Ένα όνομα για το σύστημα στο οποίο χρησιμοποιείται
το phpbb forum

allow_html [int (2)],
allow_bbcode [int (2)],
allow_sig [int (2)],
allow_namechange [int (2)],
selected [int (2)],
hot_threshold [int (10)],
override_themes [int (2)]:

Διάφορες πληροφορίες για με τις επιλογές που έχει ή
όχι ο χρήστης στην περιοχή συζητήσεων

:
admin_passwd [varchar (32)]:

Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή

posts_per_page [int (2)]:

Αριθμός αποστολών στην περιοχή συζητήσεων ανά ]
σελίδα

topics_per_page [int (10)]:

Αριθμός θεμάτων στην περιοχή συζητήσεων ανά
σελίδα

allow_theme_create [int (10)]:

Δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει την εμφάνιση που
επιθυμεί στην περιοχή συζητήσεων

email_sig [varchar (255)]:

Υπογραφή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

email_from [varchar (100)]:

Αναγνωριστικός κωδικός αποστολέα μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
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Προκαθορισμένη γλώσσα περιοχής συζητήσεων

Πίνακας forums:
Ο πίνακας forums περιλαμβάνει τις περιοχές συζητήσεων που έχει δημιουργήσει ο
διαχειριστής και στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει ο ίδιος και οι χρήστες σε συζητήσεις.
Συγκεκριμένα, για κάθε εγγραφή του πίνακα αποθηκεύονται:
forum_id [int (10)]:

Αναγνωριστικός κωδικός περιοχής συζητήσεων,
διαφορετικός για κάθε εγγραφή του πίνακα

forum_name [varchar (150)]:

Ο τίτλος της περιοχής συζητήσεων

forum_desc [text]:

Η περιγραφή της περιοχής συζητήσεων

forum_access [int (10)]:

Ο τύπος πρόσβασης στην περιοχή συζητήσεων

forum_topics [int (10)]:

Ο αριθμός των θεμάτων που έχουν δημιουργηθεί στην
περιοχή συζητήσεων

forum_posts [int (10)]:

Ο αριθμός των αποστολών που έχουν γίνει στην περιοχή
συζητήσεων

forum_last_post_id [int (10)]:

Ο αναγνωριστικός κωδικός της τελευταίας αποστολής που
έγινε στην περιοχή συζητήσεων

cat_id [int (10)]:

Η κατηγορία στην οποία ανήκει η περιοχή συζητήσεων

forum_type [int (10)]:

Ο τύπος της περιοχής συζητήσεων

Πίνακας posts:
Ο πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις αποστολές που έχουν γίνει σε θέματα
της περιοχής συζητήσεων. Δικαιώματα τροποποίησης και διαγραφής των στοιχείων του
πίνακα έχει μόνο ο διαχειριστής του συστήματος, ενώ εγγραφές εισάγονται με την αποστολή
μηνυμάτων από οποιονδήποτε χρήστη. Για κάθε αποστολή αποθηκεύονται τα παρακάτω
στοιχεία:
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Αναγνωριστικός κωδικός αποστολής, διαφορετικός για κάθε
εγγραφή του πίνακα

topic_id [int (10)]:

Το θέμα στο οποίο ανήκει η αποστολή

forum_id [int (10)]:

Η περιοχή συζητήσεων όπου ανήκει το θέμα το οποίο
αφορά η αποστολή

poster_id [int (20)]:

Η ιδιότητα του μέλους που έστειλε το μήνυμα

post_time [varchar (16)]:

Η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος

poster_ip [varchar (30)]:

Η διεύθυνση που έχει ο υπολογιστής του αποστολέα στο
Διαδίκτυο

nom [varchar (30)]:

Το όνομα του αποστολέα

prenom [varchar (200)]:

Το επώνυμο του αποστολέα

Πίνακας posts_text:
Ο πίνακας posts_text περιλαμβάνει το κείμενο κάθε μηνύματος που έχει αποσταλεί
στην περιοχή συζητήσεων. Πιο συγκεκριμένα:
post_id [int (10)]:

Αναγνωριστικός κωδικός αποστολής, διαφορετικός για κάθε
εγγραφή του πίνακα

post_text [text]:

Το κείμενο της αποστολής
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Πίνακας topics:
Περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τα θέματα που υπάρχουν
στην περιοχή συζητήσεων. Τα πεδία κάθε εγγραφής είναι τα εξής:
topic_id [int (10)]:

Αναγνωριστικός κωδικός του θέματος, διαφορετικός για κάθε
εγγραφή του πίνακα

topic_title [varchar (100)]:

Ο τίτλος του θέματος

topic_poster [int (10)]:

Ο αποστολέας (δημιουργός) του θέματος

topic_time [varchar (20)]:

Η ημερομηνία αποστολής του θέματος

topic_views [int (10)]:

Ο Αριθμός συνολικών αναγνώσεων του θέματος

topic_replies [int (10)]:

Ο αριθμός των απαντήσεων που έχουν δοθεί στο θέμα

topic_last_post_id [int (10)]:

Ο αναγνωριστικός κωδικός της τελευταίας αποστολής που
έγινε στο θέμα

forum_id [int (10)]:

Ο αναγνωριστικός κωδικός της περιοχής συζητήσεων όπου
ανήκει το θέμα

topic_status [int (10)],
topic_notify [int (10)]:

Διάφορες πληροφορίες για την κατάσταση του θέματος

nom [varchar (30)]:

Το όνομα του δημιουργού του θέματος

prenom [varchar (30)]:

Το επώνυμο του δημιουργού του θέματος
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Πίνακας users:
Περιέχει ορισμένα στοιχεία για τους χρήστες που μπορούν να συμμετάσχουν στην
περιοχή συζητήσεων. Οι εγγραφές στον πίνακα εισάγονται κατά την εγκατάσταση του phpbb
forum. Πρόκειται για μία εγγραφή που αφορά το διαχειριστή του συστήματος και μια για έναν
απλό χρήστη. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα εξής πεδία:
user_id [int (10)]:

Αναγνωριστικός κωδικός του χρήστη, διαφορετικός
για κάθε εγγραφή του πίνακα

username [varchar (40)]:

Το αναγνωριστικό (όνομα χρήστη) του χρήστη στο
phpbb forum

user_regdate [varchar (20)]:

Ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη στο phpbb forum

user_email [varchar (50)]:

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη

user_icq [varchar (15)],
user_password [varchar (32)]
user_website [varchar (30)],
user_occ [varchar (100)],
user_from [varchar (100)],
user_intrest [varchar (150)],
user_sig [varchar (255)],
user_viewemail [tinyint (2)],
user_theme [int (10)],
user_aim [varchar (18)],
user_yim [varchar (25)],
user_msnm [varchar (25)],
user_posts [int (10)],
user_attachsig [int (2)],
user_desmile [int (2)],
user_html [int (2)],
user_bbcode [int (2)],
user_rank [int (10)],
user_lang [varchar (255)],
user_actkey [varchar (32)],
user_newpasswd [varchar (32)]:
της

Διάφορες πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες
περιοχής συζητήσεων
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Πίνακας whosonline:
Ο τελευταίος αυτός πίνακας περιέχει ανά πάσα στιγμή στοιχεία για τους χρήστες του
διαδικτύου που βρίσκονται συνδεδεμένοι στο σύστημα και συγκεκριμένα στην περιοχή
συζητήσεων. Τα πεδία του αποθηκεύουν τις εξής πληροφορίες:

id [int (3)]:

Αναγνωριστικός κωδικός εγγραφής, διαφορετικός για κάθε
εγγραφή του πίνακα

ip [varchar (255)]:

Η διεύθυνση του υπολογιστή του χρήστη στο δίκτυο

name [varchar (255)],
count [varchar (255)],
date [varchar (255)]:

Διάφορες λεπτομέρειες για τους χρήστες που είναι
συνδεδεμένοι στην περιοχή συζητήσεων

username [varchar (40)]:

Το αναγνωριστικό όνομα του χρήστη τον οποίο αφορά η
κάθε εγγραφή

forum [int (10)]:

4.6

Η περιοχή συζητήσεων στην οποία αναφέρεται η εγγραφή

Σχήμα βάσης δεδομένων
Στο σχήμα της βάσης δεδομένων που παρουσιάστηκε παραπάνω, οι γενικοί πίνακες

του συστήματος είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, καθώς ο καθένας από αυτούς περιλαμβάνει
εντελώς διαφορετικά δεδομένα από τους υπόλοιπους. Έτσι, δεν υπάρχουν σ’ αυτούς
πληροφορίες που να σχετίζονται ή να προέρχονται από άλλους πίνακες.
Ωστόσο, οι πίνακες που αποθηκεύουν στοιχεία της περιοχής συζητήσεων, συνδέονται
με σχέσεις μεταξύ κοινών τους πεδίων, δηλαδή πεδίων που αποθηκεύουν την ίδια
πληροφορία. Το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει τον τρόπο σύνδεσης των πινάκων αυτών.
Τα ορθογώνια πλαίσια στους πίνακες παριστάνουν τους πίνακες με τα πεδία τους, ενώ οι
γραμμές τις σχέσεις που τους συνδέουν με βάση τα κοινά τους πεδία.
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Εικόνα 33: Σχήμα βάσης δεδομένων του συστήματος

4.7

Περιγραφή λειτουργιών των αρχείων του πηγαίου κώδικα
Στην υλοποίηση του συστήματος, ο προγραμματισμός των υπηρεσιών του συστήματος

είναι χωρισμένος σε έναν αριθμό αρχείων, κάθε ένα από τα οποία επιτελεί συγκεκριμένες
λειτουργίες.

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια αναφορά στα βασικότερα αρχεία του πηγαίου

κώδικα, με μια σύντομη περιγραφή των λειτουργιών που εκτελεί το καθένα.
index.php

Πρόκειται για το αρχείο που εμφανίζει την κεντρική σελίδα του
ιστοχώρου. Περιέχει γενικές πληροφορίες για την παρούσα
εργασία, καθώς και αναφορά στα στοιχεία και τις υπηρεσίες που
παρέχονται στο σύστημα.

intro.php

Είναι το αρχείο όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες οι γενικές
πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες.
Σ΄ αυτό βρίσκονται οι ορισμοί, η σύγκριση ψηφιακών και
παραδοσιακών βιβλιοθηκών και η αναφορά στους τομείς όπου
συναντώνται τα εν λόγω συστήματα.
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Το αρχείο αυτό περιέχει τα στοιχεία που παρέχει το πρόγραμμα για
το ανοιχτό λογισμικό: Τα χαρακτηριστικά του, τη σχέση του με τις
ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα αποτελέσματα της σύγκρισης των
βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα με τις ιδιωτικές βιβλιοθήκες

design.php

Εδώ βρίσκονται οι πληροφορίες που αφορούν θέματα σχεδίασης
των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Γίνεται αναφορά στα είδη των
επαγγελματιών που απασχολούνται στα συστήματα αυτά και η
ανάλυση αναγκών θεμάτων που απαιτούνται πριν τη σχεδίαση της
βιβλιοθήκης.

tools.php

Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει μια λίστα με τα εργαλεία που μπορεί
να

χρησιμοποιήσει

κανείς

στην

κατασκευή

μιας

ψηφιακής

βιβλιοθήκης, καθώς και συνδέσμους προς τους επίσημους
δικτυακούς τόπους των εργαλείων.
standards.php

Στο

αρχείο

standards.php

πραγματοποιήθηκε

για

τα

παρουσιάζεται
πρότυπα

και

η

μελέτη

που

πρωτόκολλα

που

χρησιμοποιούνται στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα.
survey.php

Το έγγραφο survey.php περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τη
συγκριτική μελέτη των συστημάτων που πραγματοποιήθηκε.
Υπάρχει αναφορά στην έρευνα για προηγούμενες μελέτες, τα
κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν και τους περιορισμούς που
προέκυψαν. Τέλος, εμφανίζει τις αξιολογήσεις των συστημάτων με
τα γενικά συμπεράσματα της μελέτης.

search.php

Το αρχείο αυτό εμφανίζει στο χρήστη τη φόρμα αναζήτησης καθώς
και τα αποτελέσματά της.

files.php

Περιλαμβάνει μια λίστα με τα αρχεία που έχουν τοποθετηθεί στο
σύστημα, καθώς και συνδέσμους προς αυτά.
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Περιέχει μια λίστα με συχνές ερωτήσεις που αφορούν τις ψηφιακές
βιβλιοθήκες. Αφού ο χρήστης επιλέξει μια ερώτηση, εμφανίζεται
μόνο η ερώτηση αυτή και η απάντησή της.

register.php

Στο αρχείο register.php βρίσκεται η φόρμα που πρέπει να
συμπληρώσει ο επισκέπτης που ενδιαφέρεται να δημιουργήσει
λογαριασμό στο σύστημα. Αφού συμπληρωθούν τα πεδία της, ο
χρήστης προστίθεται στον πίνακα χρηστών του συστήματος.

login.php

Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται
στο διαχειριστή. Σύμφωνα με τις ενέργειές του εκτελείται ο
ανάλογος κώδικας και γίνονται οι αντίστοιχες ενημερώσεις της
βάσης δεδομένων του συστήματος.

forum.php

Το αρχείο forum.php μεταφέρει απλά το χρήστη στην κεντρική
σελίδα της περιοχής συζητήσεων, την index.php που βρίσκεται
στον κατάλογο phpbb.

glossary.php

Περιλαμβάνει μια λίστα με τα γράμματα της αλφαβήτου από όπου ο
χρήστης μπορεί να επιλέξει το γράμμα που επιθυμεί, οπότε και
εμφανίζονται οι αντίστοιχοι όροι.

styles.css

Στο έγγραφο styles.css βρίσκονται οι κλάσεις που έχουν
δημιουργηθεί για την εμφάνιση κειμένου στον ιστοχώρο. Εδώ
καθορίζονται το στυλ των συνδέσμων, οι διάφορες μορφές
κειμένου, το στυλ εμφάνισης των μενού κτλ.

phpbb/functions.php

Στο αρχείο αυτό περιέχονται όλες οι συναρτήσεις που έχουν
δημιουργηθεί (εμφάνιση φορμών, αποστολή στοιχείων κτλ).
Περιλαμβάνεται σε όλα σχεδόν τα υπόλοιπα έγγραφα, ώστε να
μπορούν αυτά να χρησιμοποιήσουν τις συναρτήσεις του.

phpbb/auth.php

Περιέχονται λειτουργίες που αφορούν τη διαχείριση της περιοχής
συζητήσεων.
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phpbb/config.php

Περιλαμβάνει ορισμούς καθολικών μεταβλητών για την περιοχή
συζητήσεων.

phpbb/editpost.php

Περιέχει λειτουργίες που αφορούν την αποστολή μηνυμάτων στα
θέματα των περιοχών συζητήσεων.

phpbb/functions.php

Βρίσκεται στον κατάλογο phpbb/ και περιλαμβάνει όλες τις
συναρτήσεις που δημιουργήθηκαν για τη λειτουργία της περιοχής
συζητήσεων.

phpbb/index.php

Πρόκειται για την κεντρική σελίδα της περιοχής συζητήσεων.
Ανάλογα με το χρήστη εμφανίζονται και οι κατάλληλες επιλογές.

phpbb/newtopic.php

Είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία νέων θεμάτων στις περιοχές
συζητήσεων.

phpbb/newtopic.php

Περιέχεται η πλοήγηση και οι κεφαλίδες της περιοχής συζητήσεων,
ανάλογα με το χρήστη και τα δικαιώματά του.

phpbb/reply.php

Είναι υπεύθυνο για την αποστολή απαντήσεων στις περιοχές
συζητήσεων.

phpbb/viewforum.php

Εμφανίζει τα περιεχόμενα μιας περιοχής συζητήσεων.

phpbb/viewtopic.php

Εμφανίζει τα περιεχόμενα ενός θέματος στην περιοχή συζητήσεων.

120

Παναγιώτογλου Μαρία

5.

Π.Μ.Σ.Ε.: Ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα – Συγκριτική μελέτη και υλοποίηση

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι πολύ σημαντικές στη ροή της πληροφορίας στη

σύγχρονη κοινωνία για να αγνοηθούν, διότι η δουλειά που γίνεται σ' αυτές καθορίζει το μέλλον
του χειρισμού των καταχωρήσεων της ανθρώπινης γνώσης. Τα συστήματα αυτά έχουν κινήσει
το ενδιαφέρον τόσο σε παγκόσμιο όσο και πολιτικό επίπεδο. Επαναπροσδιορίζουν το ρόλο
των βιβλιοθηκών στην κοινωνία και το ρόλο των βιβλιοθηκονόμων και των ειδικών που
ασχολούνται με την πληροφορρία κατ’ οποιονδήποτε τρόπο. Αποτελούν επίσης μια πρόκληση
και ευκαιρία για συνεργατικά, διεπιστημονικά εγχειρήματα, καθώς παρέχουν πολλούς τρόπους
συμμετοχής για πλήθος μεγάλων οργανισμών, επιτρέποντας επίσης και τη συμμετοχή σε
μικρότερους οργανισμούς και εργασίες. Όσον αφορά τις παραδοσιακές βιβλιοθήκες, η πλήρης
αντικατάστασή τους από ψηφιακές δεν είναι κάτι επιθυμητό ούτε και αναμενόμενο. Ωστόσο, οι
τελευταίες δεν μπορούν να αγνοήσουν τις συνθήκες της νέας εξελισσόμενης πραγματικότητας,
αλλά οφείλουν να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν σ’ αυτές, προκειμένου να
δραστηριοποιηθούν και να παραμείνουν ενεργές και χρήσιμες.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Λόγω της φύσεως της παρούσας εργασίας και του περιορισμού όσον αφορά το χρόνο

διεξαγωγής της, ήταν απαραίτητο να τεθούν περιορισμοί τόσο στη διεξαγωγή της έρευνας, όσο
και στο περιεχόμενό της. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι ένα ευρύ θέμα που περιλαμβάνει
μεγάλο πλήθος θεμάτων προς ανακάλυψη και μελέτη. Ως προτάσεις για μελλοντική περαιτέρω
διερεύνηση του θέματος, προτείνονται οι παρακάτω:
¾ Διερεύνηση επιπλέον θεμάτων που σχετίζονται με τα εν λόγω συστήματα, όπως για
παράδειγμα μέθοδοι αποθήκευσης και συντήρησης των ψηφιακών αντικειμένων σε
μια συλλογή, θέματα αρχιτεκτονικής των βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα κτλ.
¾ Αξιολόγηση συστημάτων με βάση επιπλέον κριτήρια, όπως για παράδειγμα η
πολυπλοκότητα του συστήματος, η ασφάλεια που παρέχει, δυνατότητες του
διαχειριστή κτλ.
¾ Εξελληνισμός διεπαφής χρήστη μιας βιβλιοθήκης ανοιχτού κώδικα.
¾ Προγραμματισμός μιας υπάρχουσας ψηφιακής βιβλιοθήκης ανοιχτού κώδικα, με
στόχο την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών για το χρήστη ή το διαχειριστή του
συστήματος

122

Παναγιώτογλου Μαρία

Π.Μ.Σ.Ε.: Ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα – Συγκριτική μελέτη και υλοποίηση

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

Altman M., “Open Source Software For Libraries: from greenstone to the Virtual Data
Center and Beyond”, IASSIST, Quarterly Winter, 2001.

2.

Anctil E., Beheshti J., “Open Source Integrated Library Systems”, McGill University,
GSLIS, 2004.

3.

Aristotle University of Thessaloniki, <URL: http://cds.lib.auth.gr/>.

4.

Arms W., “Glossary”, The MIT Press, 2000.
<URL:http://www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/MS1999/glossary.html>.

5.

Biblio Tech Review, “Z39.50: Part 1 – An Overview", April 12, 2001: 1-8 <URL:
http://www.biblio-tech.com/html/z39_50.html>.

6.

British Standards, “How standards are used”, <URL: http://www.bsiglobal.com/British_Standards/Standardization/how.xalter>.

7.

Castelli D., Pagano P., “How to create a DL”, ISTI-CNR, Pisa.

8.

CERN Document Server Software, <URL: http://cdsware.cern.ch/>.

9.

Chavan A., “Seven Criteria for Evaluating Open-Source Content Management
Systems”, Linux Journal, May 10. 2005.

10. Chudnov D., “Open Source Library Systems: Getting Started”, Library Journal, August
1, 1999.
11. Cleveland G., “Digital Libraries: definitions, Issues and Challenges”, International
Federation of Library Associations and Institutions, UDT Occasional Paper # 8,
March, 1998.
12. Colorado Digitization Program, “Digitization Glossary”, <URL:
http://www.cdpheritage.org/resource/introduction/rsrc_glossary.html>.
13. Corrado E.M., “Open Source Library Automation Systems”, Internet Librarian,
Monterey, CA, November 16, 2004.
14. Demonstration EPrints Repository, <URL: http://demoprints.eprints.org/>.
15. Dempsey L., Kelly B., Mumford A., Peacock I., Robiette A., Rusbridge C., “eLib
Standards Guidelines”, Committee on Electronic Information, Version 2.0, October 27,
1998.
16. DSpace Digital repository System, <URL: http://dspace.org/>.
17. DSpace Library, Brigham Young university, <URL: http://cds.lib.auth.gr/>.

123

Παναγιώτογλου Μαρία

Π.Μ.Σ.Ε.: Ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα – Συγκριτική μελέτη και υλοποίηση

18. Dublin Core Metadata Initiative, “Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1:
Reference Description”, December 12, 2004, <URL:
http://dublincore.org/documents/2004/12/20/dces/>.
19. Elkordy A., “Evaluating Web-based Resources: A Practical Perspective ”, June 2000,
<URL: http://www.thelearningsite.net/cyberlibrarian/elibaries/eval.html>.
20. EPrints Free Software, <URL: http://software.eprints.org/>.
21. Evans P., “Z39.50: Part 2 - Technical Details”, <URL:http://www.biblio
tech.com/html/z39_50_part_2.html>.
22. Furrie B., “Understanding MARC Bibliographic: Machine-Readable Cataloging”,
Cataloging Distribution Service, Library of Congress, 7th edition, 2003.
23. Greenstein D., “Draft report of a meeting convened by the Digital Library Federation to
consider Open Source Software for Libraries”, Washington DC, October 5-6, 2001.
24. Greenstone Digital Library Software, <URL: http://www.greenstone.org>.
25. Haigh S., “A Glossary of Digital Library Standards, Protocols and Formats”, Network
Notes #54, Information Technology Services, National Library of Canada, May 6,
1998.
26. Horowhenua Trust Library, <URL: http://opac.library.org.nz>.
27. Interactive Digital Library Resource Information System, “Glossary of DL Terms”,
<URL:http://www.coe.missouri.edu/%7EDL/iDLR/glolist1.php>.
28. Koha Open Source Integrated Library System, <URL: http://www.koha.org/>.
29. Library of Congress, Network development and MARC standards office, “MARC
Standards”, <URL: http://www.loc.gov/marc/>.
30. Library of Texas, <URL: http://libraryoftexas.org/>.
31. LT Scotland, “QA For Digital Library Projects”, April 9, 2003,
<URL:http://www.ukoln.ac.uk/qa-focus/presentations/strathclyde-04-2003/>.
32. NISO Framework Advisory Group. A Framework of Guidance for Building Good Digital
Collections. 2nd edition. Bethesda, MD: National Information Standards Organization,
pp. 20-22, 2004.
33. Open Source Initiative, <URL: http://www.opensource.org/>.
34. Pandian M., B. and Sharad Kumar, Sonker and Moorthy R., Creating digital libraries :
an experiment with Green Stone Digital Library Open Source Software. In Ally
Sornam, S. and Geetha, V., Eds. Proceedings National Conference on Change
Management in Library and Information Centers 3, Tiruchirapalli, Tamil Nadu, India,
pp. 1-3, 2003.
35. Powell A., “JISC Information Environment Architecture: OAI FAQ”, April 9, 2003,
<URL: http://www.ukoln.ac.uk/distributed-systems/jisc-ie/arch/faq/oai/>.
124

Παναγιώτογλου Μαρία

Π.Μ.Σ.Ε.: Ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα – Συγκριτική μελέτη και υλοποίηση

36. Rajashekar T.B., “Open Source Software for Digital Libraries”, National Centre for
Science Information and Indian Institute of Science Workshop on Developing Digital
Libraries using Open Source Software, April 15-20, 2002.
37. Saracevic T., Covi, L., "Challenges for digital library evaluation" in D.H. Kraft (ed.)
Knowledge innovations: celebrating our heritage, designing out future. Proceedings of
the 63rd Annual Meeting, Washington, D.C.: American Society for Information
Science, pp. 341-350, 2000.
38. Saracevic T., “Digital Libraries: Variety of perspectives and models“, Ph.D. School of
Communication, Information and Library Studies Rutgers University, New Brunswick,
New Jersey, U.S.A.
39. Saracevic T., "Digital library evaluation: toward an evolution of concepts". Library
Trends, vol. 49, no.2, pp. 350-369, 2000.
40. SREB Educational Technology Cooperative, ”Criteria for evaluating web sites”, <URL:
http://www.evalutech.sreb.org/criteria/web.asp>.
41. Tennant R., “Open Source Goes Mainstream”, California Digital Library, 2003.
42. The Keystone Digital Library Suite, Index Data, <URL:
http://www.indexdata.dk/keystone/>.
43. The New Zealand Digital Library, The University of Waikato, <URL:
http://www.nzdl.org>.
44. The Open Archives Initiative, <URL: http://www.openarchives.org/>.
45. University of Virginia & Cornell University, Fedora, <URL: http://www.fedora.info/>.
46. University of Virginia Library, <URL: http://www.lib.virginia.edu/digital/collections>.
47. Wason T.D., “Glossary of Terms for Metadata, Taxonomies and Digital Libraries”,
April 29, <URL: 2002. http://wason.home.mindspring.com/TDW/Glossary.htm>.

125

