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ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες και ορισμούς του 

application programming interface (API) σε περιβάλλον βιβλιοθηκών. Δίνονται 

παραδείγματα API’s (open-source και proprietary) και παρουσιάζεται συγκεκριμένο 

παράδειγμα σύνταξης εντολών API σε περιβάλλον προγραμματισμού Java. Η 

συγκεκριμένη εργασία στοχεύει στην παρουσίαση των εφαρμογών που 

υποστηρίζονται από ένα API και ειδικότερα, σε θέματα αναζήτησης πληροφοριών με 

την ενσωμάτωση εξωτερικών λειτουργιών (applications profiles) ή μέσα από 

ενσωματωμένες εφαρμογές στον OPAC που θα ενοποιούν τους επιμέρους τρόπους 

αναζήτησης. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Για την παρούσα εργασία συγκεντρώθηκαν στοιχεία κατόπιν βιβλιογραφικής έρευνας 

με έμφαση σε εφαρμογές API για ολοκληρωμένα συστήματα βιβλιοθηκών και 

ειδικότερα, μέσα από τεχνική έκθεση που αφορά στη σύνταξη λογισμικού και 

εντολών που δημιουργούνται με σκοπό να ενοποιήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

μέρος ψηφιακών και «παραδοσιακών» λειτουργιών μιας υπηρεσίας πληροφόρησης. 

Δεδομένου ότι τα API’s είναι πακέτα εντολών σε γλώσσα προγραμματισμού, 

παρουσιάζονται μόνο τα αποτελέσματα εφαρμογών που βασίζονται σε API και 

υποστηρίζουν λειτουργίες σε ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης. Δε γίνεται 

εκτενής αναφορά στα εμπορικά (proprietary) και open-source API’s, εκτός από μια 

συνοπτική παράθεση σε πίνακες. Δίνεται έμφαση στη διαδικασία αναζήτησης μέσα 

από ενσωμάτωση εξωτερικών εφαρμογών ή μέσω ενσωμάτωσης συγκεκριμένων 

εφαρμογών μέσα στον OPAC και στις εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων (data mining) 

που πρέπει να υποστηρίζονται από ένα API.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Παρουσιάζεται η έννοια του application programming interface (API) μέσα από μια 

τεχνική και θεωρητική προσέγγιση. Στην πρώτη περίπτωση γίνεται αναφορά με 

παράθεση συγκεκριμένου παραδείγματος και κατά τη θεωρητική προσέγγιση γίνεται 

αναφορά σε συγκεκριμένες λειτουργίες που μπορεί να ενσωματώσει και να 

υποστηρίξει ένα API στο περιβάλλον ενός ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθήκης. 

Εξετάζονται οι δυνατότητες που παρέχει ένα API στον τομέα αναζήτησης 
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πληροφοριών, συγκεντρώνονται πιθανά προβλήματα και εξετάζονται ζητήματα 

διαλειτουργικότητας. 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Η εργασία αποτελεί μια αναφορά της έννοιας και των δομών ενός API υπό το πρίσμα 

των βιβλιοθηκών. Προσεγγίζει ζητήματα λειτουργικότητας των application 

programming interfaces (API’s) από μια χρηστοκεντρική άποψη και όχι με άξονα τον 

προγραμματισμό υπολογιστικών συστημάτων. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στα 

ολοκληρωμένα συστήματα βιβλιοθηκών – Integrated Library Systems (ILS) και την 

επίδραση στη χρηστικότητα των υπηρεσιών μιας βιβλιοθήκης από ένα application 

programming interface κατά τη διαδικασία αναζήτησης. 
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Περίληψη 
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης (ILS) βασίζεται σε ένα καλά δομημένο 

application programming interface (API) που σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

υποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα και τη συσχέτιση των παραδοσιακών και 

ψηφιακών λειτουργιών της βιβλιοθήκης. Ένα API είναι ένα σύνολο εντολών που 

περιγράφει τη λειτουργία και τη δομή ενός μέρους ή ολόκληρου του προγράμματος 

και ορίζει τη διεπαφή αυτού με τους χρήστες. Η αναζήτηση σε ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του Online Public Access Catalog 

(OPAC) με την  προϋπόθεση ότι ενσωματώνει στη διεπαφή του χρήστη κάποιες 

εξωτερικές εφαρμογές (application profiles) που παρέχουν άμεση πρόσβαση στο 

ψηφιακό περιβάλλον. Συμπεραίνουμε πως ένα API που υποστηρίζει τη διαδικασία 

αναζήτησης πρέπει να ενσωματώνει δυνατότητες ανάκτησης πληροφοριών σε 

πραγματικό χρόνο και υποστήριξης μεταδεδομένων και να βασίζεται σε υπηρεσίες 

πλέγματος που ενοποιούν όλες τις επιμέρους εφαρμογές (application profiles). 

 
Λέξεις – Κλειδιά: ολοκληρωμένα συστήματα βιβλιοθηκών, διεπαφή 

προγραμματισμού εφαρμογών, αναζήτηση, μεταδεδομένα 

 

Abstract 
An integrated library system (ILS) is based on well structured application 

programming interfaces (API) which is drawn in such a way that it supports the 

interoperability and the cross-correlation of the traditional and digital operations of 

library. An API is a total of commands that describes the operation and the structure 

of part or entire program and fixes the contact with the users. The search in an 

integrated library system can be realised via the Online Public Access Catalog 

(OPAC) under the condition that it incorporates in the user’s interface some certain 

exterior applications (application profiles) that they provide direct access in the digital 

environment. We conclude that an API which supports the process of searching 

should incorporate possibilities of recuperation of information in real time and also 

the support of metadata and based on grid services that unify all the individual 

applications profiles. 

 
Keywords: Integrated library system (ILS), application programming interface (API), 

searching, metadata 
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1. Εισαγωγή 

 

Σύμφωνα με τον Blyberg στο άρθρο της Bahr (2007) «Dreaming of a Better ILS», ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης πρέπει να είναι «ανοιχτό» (open) και  «μόνο για 

ανάγνωση» (read-only), καθώς επίσης, να προσφέρει «απευθείας πρόσβαση στη βάση 

δεδομένων» (direct access to the database). Επιπλέον, να χρησιμοποιεί μια διεπαφή 

προγραμματισμού εφαρμογών (application programming interface, API), η οποία θα 

βασίζεται στα πρότυπα του W3C και ειδικότερα, θα υποστηρίζει εφαρμογές του 

διαδικτύου μέσω του προτύπου WSDL (Web Services Description Language). Στην 

αναφορά του υποστηρίζει ότι αρκετές βιβλιοθηκονομικές εργασίες θα μπορούσαν να 

γίνονται με άμεσο και συνεργατικό τρόπο με τη χρήση ενός τέτοιου μοναδικού ΑPI. 

Ουσιαστικά περιγράφει ένα application programming interface που θα περιλαμβάνει 

όλες τις επιμέρους υποκατηγορίες της βιβλιοθήκης και ο κάθε βιβλιοθηκονόμος θα 

μπορεί απευθείας να εκτελεί εργασίες στο σύστημα χωρίς να απαιτείται η είσοδος σε 

κάθε κατηγορία, εύρεση υποκατηγορίας και εισαγωγή – εξαγωγή δεδομένων. Με 

άλλα λόγια, οραματίζεται ένα μοναδικό, μεγάλο API, βασισμένο σε γλώσσα XML 

που θα παρέχει ένα δομημένο τρόπο περιγραφής εσωτερικών και εξωτερικών 

εντολών του πληροφοριακού οργανισμού και θα παρέχει δυνατότητες πρόσβασης 

στον ιστοχώρο μέσω του Online Public Access Catalog (OPAC). 

Σήμερα, οι βιβλιοθήκες δε βασίζονται αποκλειστικά στα παραδοσιακά 

εργαλεία αναζήτησης προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες. Ένα δυναμικό σύνολο 

πληροφοριών διατηρείται και παρέχεται στους χρήστες μέσα από ολοκληρωμένα 

συστήματα βιβλιοθήκης (Integrated Library Systems, ILS).  Ένα τέτοιο σύστημα 

διαχειρίζεται σε ενιαίο επίπεδο τις προσκτήσεις, την καταλογογράφηση και διάφορες 

λοιπές διοικητικές λειτουργίες, όπως την υποβολή εκθέσεων. Ένα ILS παρέχει μια 

ειδικά διαμορφωμένη διεπαφή αναζήτησης (OPAC) που επιτρέπει την πρόσβαση και 

ανάκτηση ποικίλων πληροφοριών με διαφορετικούς τρόπους.  

Οι ενσωματωμένες λειτουργίες του ILS έχουν συντελέσει στη βελτίωση των 

διαδικασιών στις βιβλιοθήκες και στη συγκέντρωση σημαντικών πληροφοριών για τη 

συλλογή μέσα από τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων. Είναι, παρόλα αυτά, γεγονός 

πως τα τελευταία χρόνια, οι χρήστες έχουν αυξημένες προσδοκίες από τις υπηρεσίες 

πληροφόρησης και ειδικότερα, από τις βιβλιοθήκες. Συγκεκριμένα, θέλουν να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφοριακούς πόρους στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων άρθρων 

σε περιοδικά, να μπορούν να αναζητούν πόρους διαθέσιμους σε άλλα ακαδημαϊκά 
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ιδρύματα, καθώς επίσης, επιθυμούν τη δημιουργία ηλεκτρονικών χώρων συζητήσεων 

μέσα στη βιβλιοθήκη. Ο παραδοσιακός μόνο τρόπος αναζήτησης, με βάση δηλαδή το 

συγγραφέα/ τίτλο/ θέμα ή με λέξεις-κλειδιά, δεν καλύπτει απόλυτα τις πληροφοριακές 

ανάγκες των χρηστών για ανάκτηση σχετικού υλικού και επιπρόσθετων 

πληροφοριών. Οι χρήστες θέλουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις υπηρεσίες της 

βιβλιοθήκης από οποιοδήποτε σημείο και με οποιονδήποτε τρόπο (just in case - just 

in time), οπότε πρέπει να ενσωματωθούν και άλλοι τρόποι έρευνας και 

πληροφόρησης που να υποστηρίζονται από πολλαπλές εφαρμογές και online 

υπηρεσίες.  

Οι δημόσιες διεπαφές που παρέχονται από τα περισσότερα ILS δεν μπορούν 

να ικανοποιήσουν αυτόνομα και εξατομικευμένα τα αιτήματα των χρηστών, τη 

στιγμή που έχουν αυξηθεί σημαντικά τόσο η διαθεσιμότητα και πολυπλοκότητα των 

ψηφιακών πόρων, όσο και οι εφαρμογές του διαδικτύου. Το γεγονός αυτό απεικονίζει 

κάποιες άσχημα σχεδιασμένες διεπαφές, ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζει την ανάγκη 

αξιοποίησης των ψηφιακών δυνατοτήτων από τους χρήστες, γεγονός που μέχρι 

σήμερα κανένα πακέτο λογισμικού δεν μπορεί να παρέχει. Τα βιβλιογραφικά 

δεδομένα και οι υπηρεσίες που διαχειρίζεται ένα ILS έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 

αποτελεσματική χρήση των βιβλιοθηκών. Αυτές οι τάσεις οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι το ILS πρέπει να αποτελέσει μια πλατφόρμα που θα υποστηρίζει τις κατάλληλες 

διεπαφές για τις εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων, των τεχνικών αναζήτησης και 

διαφόρων επιμέρους λειτουργιών, με τρόπο άμεσο και οργανωμένο καθολικά από ένα 

API που να απευθύνεται  σε όλους τους χρήστες.  

Στις μέρες μας, υπάρχουν διάφοροι προμηθευτές ILS που παρέχουν πακέτα 

ολοκληρωμένων εφαρμογών. Τα πακέτα αυτά μπορεί να είναι ολοκληρωμένα ή 

κάποιες εντολές/γραμμές API να είναι διαθέσιμες με πρόσθετη αμοιβή στις εταιρείες 

και αφορούν στην άμεση ενσωμάτωση λειτουργιών μέσω γλώσσας SQL και όχι με τη 

χρήση πινάκων βάσεων δεδομένων. Για τη λειτουργία του ILS οι μέθοδοι αυτοί 

παρέχουν αρκετά στοιχεία, είναι όμως γεγονός ότι ένα μεγάλο API, δομημένο σε 

καθορισμένα πρότυπα θα συντελούσε στην ευρύτερη ανάκτηση ψηφιακών πηγών, 

από ένα μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών σε πραγματικό χρόνο και θα μείωνε τη 

διάχυση της πληροφορίας και το «θόρυβο». Προϋπόθεση για την εσωτερική και 

εξωτερική ολοκλήρωση του ολοκληρωμένου συστήματος μιας βιβλιοθήκης είναι  να 

υιοθετηθεί εκείνο το ILS που ακολουθεί μια τυποποιημένη μέθοδο σχεδιασμού που 

απομακρύνεται από παραδοσιακά βιβλιοκεντρικά πρωτόκολλα, όπως το Z39.50 και 
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στρέφεται προς ένα πρότυπο API διαδικτυακών υπηρεσιών βασισμένο σε XML. Ένα 

τέτοιο πρότυπο θα επιτρέψει στους υπεύθυνους ανάπτυξης εφαρμογών, ακόμα και 

εκτός της κοινότητας των βιβλιοθηκών, να προχωρήσουν σε μεγαλύτερες ενοποιήσεις 

στις πληροφορίες που αποθηκεύονται μέσα στο ILS με την υποστήριξη των 

υπηρεσιών πλέγματος (grid applications) και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για 

μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα, όπως με την παράθεση εργαλείων διαχείρισης 

σειράς μαθημάτων (metadata e-learning). 
 

1.1. Βασικές έννοιες και ορισμοί 
 

Διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interface, API) 

καλούμε «τη διεπαφή που ένα υπολογιστικό σύστημα, βιβλιοθήκη ή εφαρμογή παρέχει 

προκειμένου να επιτρέψει να γίνουν προς αυτό αιτήσεις από άλλα προγράμματα και/ή 

ανταλλαγή δεδομένων» (Wikipedia: The free encyclopedia). 

Το Application Programming Interface (API) είναι ένα σύνολο από παραδοχές 

και ορισμούς, οι οποίες ορίζουν πώς μια υπηρεσία «καλείται» μέσα από ένα 

προγραμματιστικό περιβάλλον. Το API επιτρέπει στους προγραμματιστές να έχουν 

πρόσβαση στις λειτουργικότητες ενός προγράμματος μέσα από καλά καθορισμένες 

δομές δεδομένων.  Με άλλα λόγια, το API περιγράφει ουσιαστικά τη λειτουργία και 

δομή ενός μέρους ή ολόκληρου προγράμματος και ορίζει τη διεπαφή αυτού με τον 

έξω κόσμο. Έχοντας την τεκμηρίωση ενός API είναι δυνατός ο προγραμματισμός 

ενός συστήματος χωρίς να έχουμε άλλου είδους πληροφορίες.  

 

1.2. Σημασία του API στον προγραμματισμό 

 

Προκειμένου να γίνει μια «τεχνική» περιγραφή ενός API θα υιοθετήσουμε τη 

περίπτωση του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού σε Java. Στην περίπτωση ενός 

Java προγράμματος, υπάρχει η εξής ιεραρχική οργάνωση: 

Πακέτα (java packages)  Κλάσεις (Class)  Μέθοδοι  

Οι μεγάλες λογικές ενότητες σε ένα πρόγραμμα Java χωρίζονται σε πακέτα. 

Το κάθε πακέτο περιλαμβάνει τις λογικές κατηγορίες (κλάσεις) του. Η κάθε 

κατηγορία επικοινωνεί με τις υπόλοιπες μέσω των μεθόδων της. Η κάθε κατηγορία 

έχει κάποια χαρακτηριστικά (είναι στατική, είναι δημόσια, κ.λπ.). Οι μέθοδοι της 

κάθε κατηγορίας δέχονται κάποια ορίσματα και επιστρέφουν κάποια άλλα. Τα 

 
 

8

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CE%AE_%28%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD%29


ορίσματα που δέχονται μπορεί να είναι ένα ή πολλά και να είναι διαφόρων τύπων 

(ακέραιοι, συμβολοσειρές, κατηγορίες, κ.λπ.). Είναι αυτονόητο, λοιπόν, πως ένας 

προγραμματιστής για να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, πρέπει να γνωρίζει όλες 

αυτές τις πληροφορίες.  

Για παράδειγμα, η παρακάτω μέθοδος 
boolean equalsIgnoreCase(String anotherString) 

που αναφέρεται στο πακέτο java.lang και στη κλάση String,  

αναπαριστά τις συμβολοσειρές. Δηλαδή, η μέθοδος αυτή συγκρίνει δύο 

συμβολοσειρές και επιστρέφει μια αληθή μεταβλητή (boolean) ανάλογα με το αν οι 

δύο συμβολοσειρές είναι ταυτόσημες ή όχι.  Η σχετική τεκμηρίωση και το 

παράδειγμα φαίνονται στην παρακάτω Εικόνα 1. 

 

 
 

Εικόνα 1. Java 2 Platform1

                                                       
1 http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/java/lang/String.html  
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Στην περίπτωση ενός βιβλιοθηκονομικού προγράμματος όπως το DSpace, 

υπάρχει ένα API το οποίο περιγράφει τις λειτουργίες του προγράμματος και επιτρέπει 

σε προγραμματιστές να επέμβουν σε αυτό. Χωρίς το API κάτι τέτοιο θα ήταν 

αδύνατο. Για παράδειγμα, ένα μέρος του αρχείου select-collection.jsp του DSpace -

το οποίο αποτελεί μέρος του συστήματος υποβολής εργασιών και επιτρέπει στο 

χρήστη να επιλέξει συλλογή στην οποία θα καταθέσει την εργασία του-  φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

<% 

        for (int i = 0; i < collections.length; i++) 

        { 

          Community[] communities = collections[i].getCommunities(); 

%> 

 

<option value="<%= collections[i].getID() %>"> 

<%= collections[i].getMetadata("name") %></option> 

 

<% 

        } 

 

Δείχνει την κλάση Community η οποία περιγράφεται στο DSpace, η οποία 

περιέχεται στην κλάση Collections, η οποία περιέχει τις συλλογές του DSpace. Η 

Collections βλέπουμε ότι έχει και μια μέθοδο getCommunities() η οποία δε δέχεται 

κανένα όρισμα, καθώς και μια μέθοδο getMetadata(String name) η οποία δέχεται 

ένα όρισμα (τον τύπο του μεταδεδομένου που θέλουμε να πάρουμε). Αν θέλαμε για 

παράδειγμα να τροποποιήσουμε αυτό το μέρος του DSpace και να εμφανίζουμε στο 

χρήστη εκτός από τη συλλογή και την κοινότητα στην οποία ανήκει η συλλογή, θα 

πρέπει να κάνουμε την εξής τροποποίηση: 
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<% 

        for (int i = 0; i < collections.length; i++) 

        { 

          Community[] communities = collections[i].getCommunities(); 

%> 

 

<option value="<%= collections[i].getID() %>"> 

<%= communities[0].getMetadata("name") %> ::  

<%= collections[i].getMetadata("name") %></option> 

 

<% 

        } 

%> 

 

Η τροποίηση αυτή ουσιαστικά εμφανίζει το μεταδεδομένο name της πρώτης 

κοινότητας στην οποία ανήκει η συλλογή και προϋποθέτει πως γνωρίζουμε ότι η 

κλάση Community περιέχει μια μέθοδο getMetadata(String name), η οποία δέχεται 

ένα όρισμα (τον τύπο του μεταδεδομένου που θέλουμε να πάρουμε). 

Με αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα συμπεραίνουμε τη σημασία του API 

στον προγραμματισμό και τις δυνατότητες βελτίωσης και τροποποίησης των 

συστημάτων λογισμικού. 

 

1.3. Κατηγορίες API’s  

 

Από την άποψη μιας γλώσσας προγραμματισμού, ένα API καθορίζεται και 

συντάσσεται σε ένα υψηλό επίπεδο, εκεί δηλαδή που χτίζεται μια εφαρμογή και δεν 

υπάγεται σε μια χαμηλή περιγραφή επιπέδων, όπως για παράδειγμα, κατά το 

σχεδιασμό ενός στοιχείου στη μνήμη του υπολογιστή. Το λογισμικό που παρέχει τη 

λειτουργία που περιγράφεται από ένα API αποτελεί μια εφαρμογή του API. Το ίδιο το 

API είναι αφηρημένο, δεδομένου ότι διευκρινίζει μια διεπαφή (interface), καθώς 

επίσης, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των προσδιοριστικών εντολών της, αλλά 

δε διευκρινίζει πώς μπορούν αυτές να εφαρμοστούν. 
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Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες API: 

• Language-dependent API’s  

Είναι διαθέσιμα μόνο σε μια ιδιαίτερη γλώσσα προγραμματισμού. 

Χρησιμοποιούν τη σύνταξη και τα στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού να 

καταστήσουν το API κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το ιδιαίτερο 

περιεχόμενο.  

• Language-independent API’s  

Γράφονται με έναν τρόπο που μπορούν να κληθούν από διάφορες γλώσσες 

προγραμματισμού. Αυτό είναι ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό γνώρισμα για το ύφος 

των API υπηρεσιών που δεν είναι συνδεδεμένο σε μια ιδιαίτερη διαδικασία ή ένα 

σύστημα και είναι διαθέσιμο ως μια «κλήση διαδικασίας». Μερικές επιχειρήσεις δεν 

παρέχουν τις πληροφορίες για τα API που χρησιμοποιούν στο ευρύ κοινό (proprietary 

API’s). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η εταιρία Sony διέθετε το επίσημο 

PlayStation 2 API μόνο στους εξουσιοδοτημένους υπεύθυνους για την ανάπτυξη 

PlayStation. Αυτό επέτρεπε στη Sony να ελέγχει σε κάθε περίπτωση ποιος έγραψε 

παιχνίδια σε PlayStation 2. Η σημασία του εμπορικού API διασφαλίζει τον ποιοτικό 

έλεγχο και επιφέρει οικονομικές εισφορές στις εταιρείες μέσω χορήγησης αδειών.  

Αντίθετα, κάποιες επιχειρήσεις διαθέτουν τα API’s ελεύθερα (open-source). 

Συγκεκριμένα, η εταιρία Microsoft παρέχει ελεύθερα το περιβάλλον «Windows», ενώ 

η εταιρεία Apple διαθέτει ελεύθερα ολόκληρο το API, ώστε διάφορα λογισμικά να 

μπορούν να βασιστούν στην πλατφόρμα τους και παράλληλα, να χρησιμοποιηθούν 

ελεύθερα από την ίδια την εταιρεία. 

 

1.4. Αναφορές διαφόρων Application Programming Interfaces 

 

The PC BIOS call interface

Single UNIX Specification (SUS)  

Windows API  

Java Platform, Standard Edition API  

Java Platform, Enterprise Edition API’s  

ASPI for SCSI device interfacing  

Carbon and Cocoa for the Macintosh OS  

iPhone API  
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OpenGL cross-platform 3D graphics API  

DirectX for Microsoft Windows  

Simple DirectMedia Layer (SDL)  

Google Maps API  

MediaWiki API  

YouTube API  

 

Application Program Interface – Persons with Disabilities  

NOVella API 

 

 

Εικόνα 2. UML Overview of NOVeLLA class architecture, with classes grouped by 

function (Πηγή: Hodas et al., 2001) 

 

 

2. Χρήση API’s σε ολοκληρωμένα συστήματα βιβλιοθηκών - Integrated 

Library Systems(ILS)  

 

Στο χώρο των βιβλιοθηκών κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί απλά ολοκληρωμένα 

συστήματα, με χαρακτηριστικά γνωστά μας παραδείγματα τα Advance, Horizon και 
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Aleph. Οι σημερινές όμως ανάγκες δημιουργούν απαιτήσεις για ψηφιακές εφαρμογές 

και λειτουργίες βασισμένες στο διαδίκτυο, που μπορούν να ενσωματωθούν στα 

συστήματα Fedora, Dspace και Greenstore. Στην πρώτη περίπτωση, αναφερόμαστε 

στην οργάνωση και εκτέλεση αυτοματοποιημένων λειτουργιών, όπως δανεισμός, 

καταλογογράφηση, κ.α., οι οποίες αφορούν εφαρμογές που οργανώνονται και 

εκτελούνται ταυτόχρονα σε ένα σύστημα. Στη δεύτερη περίπτωση, το σύστημα 

βασίζεται στο περιβάλλον του διαδικτύου για την οργάνωση των λειτουργιών της 

βιβλιοθήκης. Ένα χαρακτηριστικό σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα αποτελεί το 

«Grid Services Base Library (GSBL)». Πρόκειται για ένα application programming 

interface (API) που χρησιμοποιεί πολλές λειτουργίες υψηλού επιπέδου, οι οποίες 

εκτελούνται από τις υπηρεσίες του «Globus Grid». Με την έννοια Grid Systems και 

Grid applications ερμηνεύονται οι εφαρμογές εκείνες που στοχεύουν να 

ενσωματώσουν και να διαχειριστούν τους πόρους και τις υπηρεσίες του διαδικτύου 

μέσα σε διανεμημένους, ετερογενείς και δυναμικούς οργανισμούς, σε ψηφιακό 

περιβάλλον.  

 

 
 

Εικόνα 3. The Grid monitoring architecture (Πηγή: Filippidis, n.d.) 
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Το συγκεκριμένο API έχει χρησιμοποιηθεί για έρευνα στον τομέα της 

βιολογίας με την υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων και συγκεκριμένα, οι 

λειτουργίες βασίστηκαν στο «Globus Toolkit-based Grid System», το οποίο σταδιακά 

ενσωμάτωσε περισσότερες από είκοσι διαφορετικές ενοποιημένες εφαρμογές. Στόχος 

του συστήματος είναι να υποστηρίξει όλες τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες της 

βιβλιοθήκης μέσα από εφαρμογές «πλέγματος» με τη χρήση του Globus Toolkit. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα βασικό λογισμικό για την ανάπτυξη υπηρεσιών 

πλέγματος. Συγκεκριμένα, το λογισμικό Globus Toolkit 4.0 προσφέρει έναν υποδοχέα 

Globus Toolkit μέσα στον οποίο φιλοξενούνται οι υπηρεσίες πλέγματος. Για να 

εκτελεστεί το Globus Toolkit 4.0 πρέπει στον υπολογιστή να έχει εγκατασταθεί η 

βασική έκδοση της J2SE (Java 2 platform Standard Edition) με την εργαλειοθήκη 

ανάπτυξης λογισμικού SDK (Software Development Kit), συνήθως την έκδοση 1.5. 

Επίσης, πρέπει στον υπολογιστή να εγκατασταθεί το Apache Ant και η Python. 

Τέλος, εγκαθίσταται η έκδοση Java του Globus Toolkit 4.0. (Bazinet et al., 2007). 

Βασισμένο σε αρχιτεκτονική που υποστηρίζει τις υπηρεσίες του διαδικτύου, 

το Globus παρέχει δυνατότητες για την εκτέλεση και διαχείριση των εργασιών σε 

μακρινούς πόρους, την ανακάλυψη των πόρων, τη μεταφορά αρχείων, την 

επικύρωση, την έγκριση και την αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων. 

Χρησιμοποιώντας το  Globus Toolkit, είναι δυνατό να δομηθούν μεγάλα, ιδιαίτερα-

διανεμημένα, και δυναμικά υπολογιστικά ολοκληρωμένα συστήματα.  

Η εκτέλεση μιας χαρακτηριστικής εφαρμογής πλέγματος ακολουθεί  το 

παρακάτω σενάριο: 

 «Ο χρήστης υποβάλλει την εργασία της αίτησής του στο «πλέγμα ـ

 Η εργασία εκτελείται ـ

 Η εκτέλεση της εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει την επεξεργασία ενός ή ـ

περισσοτέρων αρχείων εισαγωγής (Input Files) που αποθηκεύονται σε έναν 

κόμβο αποθήκευσης (Storage Node)  

 Η εργασία μπορεί να παραγάγει ένα ή περισσότερα αρχεία παραγωγής (Output ـ

Files) 

 Τα αρχεία παραγωγής μπορούν να αποθηκευτούν σε κάποιο σημείο στο ـ

σύστημα πλέγματος, ίσως στο στοιχείο αποθήκευσης (Storage Element) ή στην 

ενδιάμεση διεπαφή με τον χρήστη (User Interface) 
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 Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στα αρχεία παραγωγής (Output Files) ـ

χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους μηχανισμούς πλέγματος (Grid mechanisms) 

(Asiki, 2007). 

 

Στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες η αρχιτεκτονική ενός API που προτείνεται 

συνήθως στηρίζεται σε ένα σύνολο συστατικών δομών λογισμικού που καλούνται 

Λειτουργικές Δομές (Function Blocks-FBs) και αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες 

εργασίες και υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, που επιθυμούμε να υλοποιήσουμε και να 

ενοποιήσουμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η βιβλιοθήκη του Παντείου 

Πανεπιστημίου. Συνολικά το σύστημα αναπτύσσεται σε γλώσσα PHP και στηρίζεται 

σε μια βάση MySQL.   Οι λειτουργικές δομές (Function Blocks-FBs) συνδέονται και 

επικοινωνούν για την ανταλλαγή δεδομένων είτε αναμεταξύ τους, είτε με εξωτερικά 

συστήματα μέσω πρωτοκόλλων ερωταπόκρισης και ανταλλαγής δεδομένων, όπως τα 

Ζ39.50 και OAI-PMH (Γαβρίλης κ.ά., 2007).  

Για παράδειγμα, η λειτουργική δομή που έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση 

δημοσίου καταλόγου, χρησιμοποιεί το Z39.50 για να συλλέξει στοιχεία από τον 

κατάλογο της βιβλιοθήκης ή και άλλους καταλόγους (Εικόνα 4). Αντίστοιχα, μια 

διεπαφή OAI-PMH επιτρέπει την ανταλλαγή μεταδεδομένων από άλλα συστήματα, 

έτσι ώστε η λειτουργική δομή που διαχειρίζεται την ενοποιημένη αναζήτηση να 

μπορεί, ανάμεσα στα άλλα, να συγκεντρώνει μεταδεδομένα από εξωτερικά 

συστήματα, όπως είναι το ψηφιακό αποθετήριο που έχει δημιουργηθεί στο 

Πανεπιστήμιο.  

Αναλυτικά οι λειτουργικές δομές που βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης 

και οι οποίες συγκροτούν το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών της 

βιβλιοθήκης είναι οι εξής:  

i. Η Λειτουργική Δομή της ιστοσελίδας. Επιτρέπει στους βιβλιοθηκονόμους να 

σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τον δικτυακό τόπο της βιβλιοθήκης, μέσω του 

οποίου οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες (Εικόνα 5).  

ii. Η Λειτουργική Δομή των φορμών του Ιστού. Επιτρέπει στο βιβλιοθηκονόμο να 

δημιουργήσει δυναμικές φόρμες του Ιστού για διαφορετικές υπηρεσίες 

(επικοινωνία, ερωτήσεις, αποστολή αιτημάτων διαδανεισμού, υποβολή εργασιών 

κ.ά.) που δημιουργούνται από διαφορετικά τμήματα της βιβλιοθήκης και 

αντίστοιχα ελέγχονται και επεξεργάζονται από αυτά.  
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iii. Η Λειτουργική Δομή των ηλεκτρονικών πηγών. Επιτρέπει στους 

βιβλιοθηκονόμους να δημιουργήσουν συλλογές πόρων, ανά είδος και θέμα (π.χ. 

ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία, θεματικούς καταλόγους ιστοτόπων, κ.ά.), που 

σχετίζονται με τα θέματα και άλλα ενδιαφέροντα των μελών της κοινότητας.  

iv. Η Λειτουργική Δομή του OPAC. Επιτρέπει στο τελικό χρήστη να κάνει 

αναζήτηση στον δημόσιο κατάλογο της βιβλιοθήκης μέσω της ιστοσελίδας.  

v. Η Λειτουργική Δομή της ενοποιημένης αναζήτησης. Επιτρέπει στους τελικούς 

χρήστες να δώσουν ερωτήματα προς πολλαπλές πηγές, όπως την ιστοσελίδα, τον 

κατάλογο, τις ηλεκτρονικές πηγές, το ψηφιακό αποθετήριο, έτσι ώστε να μην 

αναγκάζονται να μεταπηδούν σε διαφορετικές διεπαφές για την ίδια αναζήτηση. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ομαδοποιημένα ανάλογα με την πηγή από την 

οποία προέρχονται, ενώ τη στιγμή της πληκτρολόγησης, η ταύτιση λέξεων 

επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει αν αυτό που πληκτρολογεί είναι ορθογραφικά 

σωστό.  

vi. Η Λειτουργική Δομή των ανακοινώσεων. Επιτρέπει στους βιβλιοθηκονόμους να 

καταχωρούν, να διαχειρίζονται και να αναζητούν τις ανακοινώσεις της 

βιβλιοθήκης εύκολα και γρήγορα.  

vii. Η Λειτουργική Δομή υποστήριξης κινητών υπηρεσιών και χωρικού εντοπισμού 

υλικού. Επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν αναζήτηση στον ηλεκτρονικό 

κατάλογο της βιβλιοθήκης μέσω κινητών συσκευών (PDA, κινητά τηλέφωνα) και 

να εντοπίσουν στο χώρο της βιβλιοθήκης το υλικό, που έχουν αναζητήσει. Η 

λειτουργία συνδέει γεωγραφικές (χωρικές) πληροφορίες, που έχουν καταχωρηθεί 

για τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής (Γαβρίλης κ.ά., 2007).  

Οι λειτουργικές δομές επικοινωνούν μεταξύ τους εσωτερικά μέσω μιας 

διεπαφής ενοτήτων λογισμικού (API) και άρα, κάθε υπηρεσία αλληλεπιδρά με τις 

υπόλοιπες, αυξάνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Κάθε 

λειτουργική δομή είναι ανεξάρτητη και με τη σειρά της συντίθεται από ενότητες 

λογισμικού για τη διαχείρισή της. 

Παραδείγματος χάριν, η λειτουργική δομή των φορμών του Ιστού αποτελείται 

από τρεις ενότητες λογισμικού (modules): η ενότητα ανάπτυξης, που ορίζει τα γενικά 

πεδία και τις ιδιότητες, η ενότητα διαχείρισης, που επιτρέπει στο βιβλιοθηκονόμο να 

δημιουργεί ιστοσελίδες, να ορίζει τη δομή τους, και να κάνει διορθώσεις και η 

ενότητα φυλλομέτρησης/αναζήτησης που παρουσιάζει τη σχετική σελίδα στην οθόνη 

του χρήστη. Η συμπεριφορά αυτού του συστήματος καθορίζεται από ιδιότητες οι 
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οποίες είναι: η αρχική σελίδα (parent page) κάτω από την οποία θα προστεθεί η νέα, 

οι λειτουργικές δομές (function blocks) που θα περιέχει, π.χ. αν θα εμφανίζεται ο 

τίτλος (DC.Title), αν θα έχει επισυναπτόμενα αρχεία, κ.ά. 

Συγκεκριμένα:  

Service Development Module (ενότητα ανάπτυξης): ορίζει τα γενικά πεδία και τις 

ιδιότητες και επιτρέπει στο προσωπικό να σχεδιάζει και να δημιουργεί υπηρεσίες 

ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.  

Service Management Module (ενότητα διαχείρισης): επιτρέπει στο 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό να εισάγει, ελέγχει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα 

που απαιτεί μια λειτουργία ή υπηρεσία.  

Browsing Module (ενότητα φυλλομέτρησης/αναζήτησης): ρυθμίζει τα περιεχόμενα 

που θα εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη έτσι ώστε να του επιτρέπει να εκτελεί 

αναζητήσεις συγχρόνως σε διαφορετικές υπηρεσίες (Γαβρίλης κ.ά., 2007).  

 

 
 

Εικόνα 4. Η αρχιτεκτονική μιας λειτουργικής δομής και οι δυνατότητες διασύνδεσή 

της με άλλες δομές και εξωτερικά συστήματα. (Internal, Z39.50, OAI-PMH) (Πηγή: 

Γαβρίλης κ.ά., 2007) 
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Εικόνα 5. Η λειτουργική δομή του ιστοτόπου και το module διαχείρισης: οι ιδιότητες 

και τα μεταδεδομένα για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας (Πηγή: Γαβρίλης κ.ά., 2007) 

 

2.1. Έννοια του ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθήκης 

 

Ένα ILS αποτελείται συνήθως από μια σχεσιακή βάση δεδομένων, λογισμικό που 

υποστηρίζει τη βάση και δύο interfaces (διεπαφές) σε γραφικό περιβάλλον, ένα για 

τους χρήστες και ένα για το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Οι περισσότερες λειτουργίες 

ενός λογισμικού ILS διαχωρίζονται σε ιδιαίτερα προγράμματα, που χαρακτηρίζονται 

ως ενότητες (modules) και οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε μια ενοποιημένη 

διεπαφή (interface) (Ockerbloom et al., 2008a). Παραδείγματα χαρακτηριστικών 

ενοτήτων αποτελούν οι προσκτήσεις (παραγγελία, παράδοση και τιμολόγηση 

υλικών), η καταλογογράφηση (ταξινόμηση και ευρετηρίαση), η κυκλοφορία υλικού 

(δανεισμός στους χρήστες και επιστροφή στη βιβλιοθήκη), οι περιοδικές εκδόσεις 

(διατήρηση καταλόγου περιοδικών και εφημερίδων), ο OPAC (δημόσια διεπαφή για 

 
 

19



τους χρήστες). Κάθε χρήστης και υλικό έχουν αντίστοιχα μια μοναδική ταυτότητα 

(ID) στη βάση δεδομένων, που επιτρέπει στο ILS να παρακολουθεί τη δραστηριότητά 

τους. Μεγαλύτερες βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν ILS προκειμένου να παραγγείλουν 

και να αποκτήσουν υλικό, καθώς επίσης, και για την καταλογογράφηση, ταξινόμηση, 

ταξιθέτηση του υλικού στη βιβλιοθήκη.  

Μικρότερες πληροφοριακές μονάδες και ειδικότερα μη–κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί δε χρησιμοποιούν ILS, εξαιτίας του κόστους αγοράς και συντήρησής του 

και υιοθετούν ένα απλό σύστημα που μπορεί να καλύψει κάποιες βασικές ανάγκες, 

όπως σύνταξη καταλόγου υλικού και χρηστών. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες πρώτες 

μεγάλες παγκόσμιες βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν ILS. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα 

ILS μερικές φορές αναφέρεται και ως σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών (library 

management systems).  

 
2.2. Σύντομη ιστορική αναδρομή ILS 

 

Στη δεκαετία του 1970 και κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο όρος ILS ήταν 

γνωστός ως συστήματα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών (library automation systems) 

ή ως αυτοματοποιημένα συστήματα (automated systems). Πριν από την εμφάνιση των 

υπολογιστών, οι βιβλιοθήκες χρησιμοποιούσαν συνήθως έναν κατάλογο καρτών (card 

catalog) για να συντάξουν ευρετήριο για τις προσκτήσεις τους. Οι υπολογιστές 

χρησιμοποιήθηκαν ακριβώς για την αυτοματοποίση του συγκεκριμένου καταλόγου 

καρτών και κατά συνέπεια, διαμορφώθηκε ο όρος αυτοματοποιημένο σύστημα. 

Κάποιες βασικές ωφέλειες για τον οργανισμό από την αυτοματοποίηση του 

καταλόγου είναι ότι διασφαλίζει τη βιβλιοθηκονομική εργασία που έχει ήδη γίνει, 

εξασφαλίζει την καλή και ακέραιη συντήρηση των δεδομένων και συνιστά την 

έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των στοιχείων, όπου κρίνεται απαραίτητο, με 

σεβασμό πάντα στη συλλογή και στη φιλοσοφία του πληροφοριακού οργανισμού 

γενικότερα.  

Άλλες λειτουργίες που αυτοματοποιούνται περιλαμβάνουν τον έλεγχο του 

εισερχόμενου (επιστροφή) και εξερχόμενου (δανεισμός) υλικού στη βιβλιοθήκη, 

παραγωγή στατιστικών και εκθέσεων, προσκτήσεις και συνδρομές, ευρετηρίαση 

άρθρων σε περιοδικά και σύνδεση με περιοδικά αντίστοιχης θεματολογίας, καθώς 

επίσης, και δανεισμό μεταξύ βιβλιοθηκών (διαδανεισμός). Από τα τέλη της δεκαετίας 
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του 1980, το περιβάλλον «Windows» με την πολυχρηστικότητα  που παρέχει, καθώς 

και η αυξημένη ανάγκη διεκπεραίωσης εργασιών στους πληροφοριακούς 

οργανισμούς δημιούργησαν τη βάση για τις πρώτες εκφρασμένες προσπάθειες 

ολοκλήρωσης επιχειρησιακών λειτουργιών. Με την ολοκλήρωση των λειτουργιών, 

αντί να πρέπει να «ανοιχτούν» οι εφαρμογές ξεχωριστά, το προσωπικό της 

βιβλιοθήκης μπορούσε να χρησιμοποιεί μια ενιαία εφαρμογή με ενσωματωμένες 

πολλαπλάσιες λειτουργικές ενότητες. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες και ο όγκος των 

πληροφοριών στο διαδίκτυο μεγάλωνε, οι προμηθευτές ILS πρόσφεραν περισσότερες 

λειτουργίες σχετικές με το διαδίκτυο.  

Σήμερα σημαντικά συστήματα ILS προσφέρουν πύλες βασισμένες στο δίκτυο, 

όπου οι χρήστες βιβλιοθηκών μπορούν να συνδεθούν για να δουν το λογαριασμό 

τους, να ανανεώσουν τα βιβλία τους και να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες, 

προκειμένου να χρησιμοποιήσουν online βάσεις δεδομένων. Τα νέα ILS συστήματα 

τείνουν να είναι απολύτως βασισμένα στο δίκτυο, δηλαδή όλες οι εργασίες που 

γίνονται από τους βιβλιοθηκονόμους να διενεργούνται σε μια μηχανή αναζήτησης.  
 

2.3. Παραδείγματα ολοκληρωμένων συστημάτων βιβλιοθηκών 

 

Τα ολοκληρωμένα συστήματα βιβλιοθηκών μπορεί να είναι ανοιχτού κώδικα, δηλαδή 

ελεύθερης πρόσβασης (open source) ή να αποτελούν εμπορική εφαρμογή 

(proprietary). Σε κάθε περίπτωση τα συστήματα αυτά βασίζονται σε application 

programming interfaces, δηλαδή μια ομάδα αυτοματοποιημένων υποσυστημάτων που 

επικοινωνούν μέσα στο ίδιο πρόγραμμα ή λογισμικό, προκειμένου να ελέγχουν 

δραστηριότητες της βιβλιοθήκης, όπως η κυκλοφορία του υλικού, η 

καταλογογράφηση, οι προσκτήσεις, ο τμηματικός έλεγχος και ο δημόσιος κατάλογος.  

Μερικά παραδείγματα ILS είναι τα ακόλουθα: 

 

Open-source 

Evergreen 

Koha 

PMB 

NewGenLib 
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Proprietary 

Aleph from Ex Libris 

Virtua from VTLS 

Dunix from SirsiDynix 

Horizon from SisrsiDynix 

Heritage from IS Oxford (mainly UK and Ireland) 

Millennium from Innovative Interfaces, Inc. 

Polaris ILS Polaris Library Systems 

Talis (UK and Ireland) 

Unicorn from SirsiDynix 

Voyager from Ex Libris 

Vubis Smart from Infor 

 

2.4. Δυνατότητες από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

βιβλιοθήκης 

 

Σύμφωνα με το «DLF ILS Discovery Interface Task Force (ILS-DI)» που είναι 

αποτέλεσμα ερευνητικής εργασίας του οργανισμού «Digital Library Federation» οι 

στόχοι ενός ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθήκης (Integrated Library System – 

ILS) είναι οι ακόλουθοι: 
i. Βελτίωση ανακάλυψης και χρήσης των πόρων βιβλιοθηκών μέσω μιας μεγάλης 

ποικιλίας εξωτερικών εφαρμογών που στηρίζονται στα στοιχεία και τις υπηρεσίες 

του ILS. Ο στόχος ενός ολοκληρωμένου συστήματος δεν είναι να διευκρινίσει ή 

να εφαρμόσει τις εφαρμογές, αλλά να εξηγήσει τις διεπαφές εκείνες που μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν οι εφαρμογές. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να λειτουργούν 

σε τοπικό επίπεδο ή εκτός του φυσικού χώρου της βιβλιοθήκης και μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν με περισσότερα από ένα ενιαίο ILS. 

ii. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης διαμορφώνει ένα σαφές σύνολο 

προσδοκιών, προκειμένου να γνωρίζουν οι υπεύθυνοι ανάπτυξης εφαρμογής ILS 

και διάφορων άλλων εφαρμογών, ποιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν και τον 

τρόπο που αυτές θα αλληλεπιδράσουν συνολικά. Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνεται 

η περιγραφή συγκεκριμένων λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 

απαιτήσεων και των εισαγωγών και εξαγωγών δεδομένων στις εφαρμογές. Τα 

στοιχεία αυτά οδήγησαν αντίστοιχα τους τεχνικούς να καταλάβουν ποιες 
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εφαρμογές πρέπει να εφαρμόσουν και καθοδήγησαν τους χρήστες στο σαφή 

καθορισμό των προσδοκιών τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 

γεγονός ότι σε ένα ILS με την έκφραση "υποστήριξη αναζήτησης στο δίκτυο" 

περιγράφουμε τα είδη των ερωτήσεων και απαντήσεων που πρέπει να 

υποστηριχθούν σε μια αναζήτηση. 

iii. Οι λειτουργικές εφαρμογές μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα 

διαμόρφωσης ενός δυναμικού ILS και να εφαρμοστούν στα υπάρχοντα και 

μελλοντικά συστήματα και τεχνολογίες. Τα πρωτόκολλα, και τα πρότυπα 

μεταβάλλονται γρήγορα, αλλά οι βασικές λειτουργικές απαιτήσεις για τις 

εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων και τεχνικών ανακαλύψεων είναι, από πολλές 

απόψεις, ανεξάρτητες από τις ιδιαίτερες τεχνολογίες. Ειδικότερα, ως 

«απαιτήσεις» μπορούν να θεωρηθούν οι αφηρημένες λειτουργίες που 

περιγράφουν τις επιθυμητές υπηρεσίες με έναν τεχνολογικά-ανεξάρτητο τρόπο, 

αλλά και οι συγκεκριμένες συνδέσεις που εφαρμόζουν αυτές τις λειτουργίες, 

χρησιμοποιώντας μια ιδιαίτερη τεχνολογία ή κάποια συγκεκριμένα πρότυπα. 

Παράδειγμα αποτελεί μια αφηρημένη λειτουργία για την εξαγωγή των 

βιβλιογραφικών εγγραφών από ένα ILS και έπειτα, ο καθορισμός μιας ιδιαίτερης 

«σύνδεσης» της λειτουργίας που παρέχει τα στοιχεία MARCXML μέσω του 

πρωτοκόλλου OAI-PMH. Ο όρος «σύνδεση» αναφέρεται στην αλληλεπίδραση 

μεταξύ του πελάτη - χρήστη και της εφαρμογής μιας λειτουργίας, αλλά δεν 

περιλαμβάνει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που η κάθε λειτουργία 

εφαρμόζεται εσωτερικά στο σύστημα.  

iv. Με ένα API κάποιες λειτουργικές συστάσεις που αφορούν σε εφαρμογές θα 

μπορούν να εφαρμοστούν, στο σύνολο ή σε κάποιο σημαντικό μέρος του, σε 

λογικό χρόνο και κόστος. Σκοπός ενός API που υποστηρίζει υπηρεσίες 

βιβλιοθήκης είναι να διατηρήσει τις λειτουργίες που πρόκειται να ενσωματωθούν, 

όσο το δυνατόν απλούστερες και προσαρμοσμένες με τα ολοκληρωμένα πακέτα 

εφαρμογών (Advance, ProjectMuse, Aleph κτλ.) ή με την πρόσφατη αναθεώρηση 

του ILS. Το ILS μπορεί να υποβληθεί σε ουσιαστικό επανασχεδιασμό στο μέλλον, 

αλλά σε μια πρώτη φάση θα πρέπει να λειτουργήσει παράλληλα, χωρίς να 

απαιτείται η πλήρης ανακατασκευή ενός νέου ILS. Προκειμένου να υποστηρίξει 

κατασκευή πρωτότυπων συγγενών όρων (near-term prototyping) προτείνεται 

τουλάχιστον μια σύνδεση για κάθε λειτουργία που βασίζεται σε τρέχουσες 
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τεχνολογίες. Επίσης, πρέπει να διευκρινίζονται τα διάφορα επίπεδα 

διαλειτουργικότητας σε κάθε περίπτωση, ώστε να υποστηρίζεται η επαυξητική 

υιοθέτηση των λειτουργικών συστάσεων του API. Επιπλέον, σε μια βιβλιοθήκη 

μπορούν να σχεδιαστούν συγκεκριμένες διεπαφές "Basic Discovery Interfaces" 

που θα προσεγγίσουν το βασικό επίπεδο διαλειτουργικότητας, προκειμένου να 

υποστηρίξουν τις υπηρεσίες που αφορούν στις εξωτερικές εφαρμογές 

(παραγγελίες υλικού, διαδανεισμός, κτλ.) και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν 

να εφαρμοστούν ειδικά interface που να επιτρέπουν παράλληλα άμεσο και 

ποιοτικό έλεγχο. 
v. Υποστήριξη λειτουργικότητας και συνεργασίας με βιβλιοθηκονομικές εφαρμογές 

εκτός των παραδοσιακών. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης χρησιμοποιούν σήμερα μια 

ευρεία ποικιλία εφαρμογών, μερικές από τις οποίες σχεδιάζονται από τις 

βιβλιοθήκες και άλλες δημιουργούνται από μη σχετικές οντότητες μεταξύ τους, 

με σκοπό να εντοπίσουν σχετικό περιεχόμενο με τη θεματολογία που τους 

ενδιαφέρει. Μόλις βρουν την πληροφορία που αναζητούν χρησιμοποιούν 

πρόσθετες εφαρμογές για να το αποθηκεύσουν, να το αναλύσουν και να μπορούν 

να το επαναχρησιμοποιήσουν. Είναι απαραίτητο οι επαγγελματίες της 

πληροφόρησης να γνωρίζουν πριν την ενσωμάτωση λειτουργιών σε ένα API, το 

επίπεδο μέχρι το οποίο μπορούν οι δεδομένοι πόροι των βιβλιοθηκών να 

ενσωματωθούν στο ευρύτερο περιβάλλον ενός ολοκληρωμένου συστήματος, 

ώστε να μην απομονωθούν σε ένα "silo"2. Σχετικά με τα πρότυπα και τα εργαλεία 

που υποστηρίζει ένα ILS, θεωρείται ότι η αναγνώριση και επαναχρησιμοποίηση 

των προτύπων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται ήδη στη βιβλιοθήκη, 

καθώς και η χρήση εκείνων που βρίσκονται στη φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης 

και δεν αφορούν αποκλειστικά σε βιβλιοθήκες, μπορούν σε κάθε περίπτωση να 

λειτουργήσουν με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών. Παρόλα 

ταύτα, είναι γεγονός πως το πρωτόκολλο Ζ39.50 και το MARC έχουν αρκετά 

περιορισμένη χρήση εκτός βιβλιοθηκών και επομένως, η ενσωμάτωση επιμέρους 

λειτουργιών ενός ILS και η διαμόρφωση ενός API με βάση ανάπτυξης τα 

παραπάνω πρότυπα θα δυσκόλευε τη διαλειτουργικότητα και θα υπήρχαν 

αναγκαστικά όρια στην ανάπτυξη των εφαρμογών. Άρα η προσεκτική αξιολόγηση 

                                                       
2 Η ενδιάμεση μνήμη FIFO μιας σειριακής κάρτας RS-232. 
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των υπάρχοντων προτύπων αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχημένη 

ενσωμάτωση και λειτουργία ολοκληρωμένων λειτουργιών.   

vi. Η μελέτη της ανταπόκρισης της κοινότητας των χρηστών στις επιπρόσθετες 

εφαρμογές που θα επιφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα και η ενημέρωση των 

υπευθύνων για την ανάπτυξη της βιβλιοθήκης αποτελούν βασικά σημεία έρευνας 

που πρέπει να αποτελεί σημείο έναρξης πριν την καθιέρωση ενός ILS. Επιπλέον, 

σημαντικό είναι να έχουν προηγηθεί συναντήσεις με τεχνικούς ανάπτυξης 

ολοκληρωμένων συστημάτων και εφαρμογών, ώστε να προσδιοριστούν οι 

σημαντικότερες λειτουργίες και να γνωρίζουν εκ των προτέρων οι υπεύθυνοι του 

πληροφοριακού οργανισμού το βαθμό που οι προμηθευτές ILS  μπορούν να τις 

υποστηρίξουν. Μια τέτοια χαρακτηριστική έρευνα αποτελεί το "Berkeley Accord" 

που παρέχει τις λειτουργίες που συμφωνήθηκαν να ενσωματωθούν στο ILS. 

Συγκεκριμένα περιγράφονται αναλυτικά όλες οι ενσωματωμένες εφαρμογές στο 

βασικό επίπεδο «Basic Discovery Interfaces», or Level 1, interoperability profile. 

(Ockerbloom et al., 2008a) 

 

 

3. Επιδράσεις ολοκληρωμένων συστημάτων και API’s στις βιβλιοθήκες 

 

3.1. Αποτελέσματα τεχνικής έρευνας «Berkeley Accord» για το ILS 

 

Το Σεπτέμβριο του 2007 η ομάδα ILS-DI πραγματοποίησε μια έρευνα στις 

βιβλιοθήκες, προκειμένου να μετρήσει το ενδιαφέρον της βιβλιοθηκονομικής  

κοινότητας σχετικά με την ενσωμάτωση ενός ILS και την αλληλεπίδρασή του με 

εξωτερικές εφαρμογές. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τις εκατό βιβλιοθήκες ένα ποσοστό 40% 

σκεφτόταν την ενσωμάτωση ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος (ILS) μέσα στα 

επόμενα δύο χρόνια. Από όσους οργανισμούς απάντησαν θετικά για ένα νέο ILS ένα 

ποσοστό 35% υιοθέτησαν επιλογές ανοιχτής πρόσβασης. Το 77% τελικά 

χρησιμοποίησαν εξωτερικές  (non-ILS)  εφαρμογές προκειμένου να ενισχύσουν τη 

λειτουργικότητα του OPAC. Στο ποσοστό αυτό συγκαταλέγονται και αποτελέσματα 

ανακτήσεων από αναζητήσεις με χρήση μεταδεδομένων. Μόνο ένα ποσοστό 13% 

απάντησε πως δεν υπάρχει διάθεση από τον οργανισμό να εφαρμόσει μια εξωτερική 

διεπαφή λειτουργικών εφαρμογών, μέσα στα επόμενα δυο χρόνια με την υποστήριξη 
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από ένα open – source API. Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν ήδη μια τέτοια 

εξωτερική διεπαφή εφαρμογών, εκτός από (ή αντί) του παραδοσιακού OPAC, 

αναφέρουν πως η πιο κοινή τεχνική για την πρόσβαση σε στοιχεία που 

ενσωματώνονται σε ένα ILS είναι η εξαγωγή δεδομένων (data export) ή εξόρυξης 

δεδομένων (data mining) σε ποσοστό 27%. Επιπρόσθετα, αναφέρεται και η εφαρμογή 

handoff, σύμφωνα με την οποία οι εξωτερικές διεπαφές λειτουργικών εφαρμογών 

παραπέμπουν στον OPAC και χρησιμοποιούνται, συνήθως, για την πρόσβαση μόνο 

μέσα στο ILS (20%) (Ockerbloom et al., 2008a).  

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν ισχυρή τάση των οργανισμών να 

κινηθούν πέρα από την τρέχουσα λειτουργία του OPAC που παρέχεται ως τμήμα του 

ILS. Υπήρξαν επιπλέον και αναφορές που χαρακτήριζαν ανεπαρκή την τρέχουσα 

αναζήτηση στο ILS, καθώς και τη δυσκολία να γίνει επεξεργασία των στοιχείων μέσα 

σε αυτά τα συστήματα, με αποτέλεσμα την αργή ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας. 

Μερικές απαντήσεις σε ανοιχτές ερωτήσεις επισήμαναν κάποιες περιοχές ως 

προβληματικές για τα τρέχοντα συστήματα ILS.  

 

3.2. Προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διαμόρφωση API’s με σκοπό 

την ολοκλήρωση των λειτουργιών της βιβλιοθήκης 

 

Τα συστήματα που υπάρχουν στις βιβλιοθήκες αφορούν κυρίως στη διαχείριση των 

έντυπων συλλογών και του καταλόγου. Τα επίπεδα λειτουργικότητας των 

συστημάτων αυτών σε επίπεδο διαχείρισης συλλογής δεν είναι επαρκή για τους 

ψηφιακούς πόρους.  
Οι κατάλογοι OPAC (Online Public Access Catalog) που χρησιμοποιούνται 

σήμερα στις βιβλιοθήκες παρέχουν περιορισμένη υποστήριξη για τα διάφορα 

πρότυπα μεταδεδομένων, καθώς παρουσιάζουν ελλείψεις ως προς τις λειτουργικές 

απαιτήσεις των Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) 

(Ockerbloom et al., 2008a). Επιπλέον, ο OPAC έχει περιορισμένη χρηστικότητα, 

δεδομένου ότι κάνει αναζήτηση μόνο μέσα στα πλαίσια της συλλογής του 

οργανισμού από τον οποίο οργανώνεται. 

Η διεπαφή ενός OPAC είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί συγκριτικά με άλλα 

εργαλεία αναζήτησης, όπως μηχανές αναζήτησης και σελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου 

(e-commerce). Τα πιο δυναμικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αναζήτησης στους 
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καταλόγους είναι συνήθως «κρυμμένα» ή δομημένα κατά τέτοιο τρόπο που τελικά 

δυσκολεύουν την αναζήτηση των χρηστών.  

Γνωρίζοντας πως η ακαδημαϊκή έρευνα είναι συνήθως μια δύσκολη και 

απαιτητική διαδικασία, θεωρούμε ότι οι κατάλογοι OPAC παρουσιάζουν έλλειψη σε 

βασικά χαρακτηριστικά, όπως έλεγχος σύνταξης (spell checking) και καλή 

σχετικότητα σε αλγόριθμους. Η δεδομένη λειτουργικότητα των OPAC  δεν 

ενθαρρύνει τη διαδικτυακή πλοήγηση (browsing) ή την ανάκτηση πληροφοριών από 

σχετικούς όρους. 

Τέλος, η αναζήτηση για γνωστά τεκμήρια από τη συλλογή της βιβλιοθήκης 

μπορεί επίσης να είναι προβληματική, εάν οι χρήστες δεν ξέρουν τους ακριβείς 

τίτλους ή τους κανόνες αρχειοθέτησης και ταξιθέτησης του υλικού. 

 

3.3. Προϋποθέσεις και επίπεδα διαλειτουργικότητας που πρέπει να καλύψει ένα 

API ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθήκης 

 

Τα επίπεδα διαλειτουργικότητας, λειτουργιών και συνδέσεων που προκύπτουν κατά 

το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός API σε έναν οργανισμό, διαμορφώνουν 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των 

επιμέρους χαρακτηριστικών που θα ενσωματώσει το API. Κάθε ολοκληρωμένο 

σύστημα (ILS) δεν υποστηρίζει από την αρχή όλες τις λειτουργίες και δεδομένου ότι 

μερικές λειτουργίες είναι άμεσης προτεραιότητας, καθορίζεται μια σειρά 

σχεδιαγραμμάτων που χαρακτηρίζουν τα αυξανόμενα επίπεδα διαλειτουργικότητας 

σε κάθε λειτουργία.  

Σύμφωνα με τους Ockerbloom et al. (2008a), τα βασικά επίπεδα είναι: 

 

Επίπεδο 1 

Basic discovery interfaces (BDI):  

Αυτό το επίπεδο αντιπροσωπεύει ένα ελάχιστο σύνολο λειτουργιών που 

εφαρμόζονται με εύκολο τρόπο και ουσιαστικά υποστηρίζουν τις εφαρμογές που 

παρέχουν δεδομένα εκτός του ολοκληρωμένου συστήματος (ILS). Εστιάζει στη 

δυνατότητα των εξωτερικών συστημάτων να  παρέχουν νέες μεθόδους ανακάλυψης 

δεδομένων και πόρων μέσα στα πλαίσια του ILS, προκειμένου να υποστηρίξουν 

άλλες λειτουργικές εφαρμογές του OPAC.  
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Επίπεδο 2 

Elementary OPAC supplement:  

Αυτό το επίπεδο περιγράφει ένα σύνολο λειτουργιών που απαιτούνται για 

ενσωμάτωση μιας εύλογης και ευρείας κλίμακας πρακτικών εφαρμογών εξόρυξης 

δεδομένων που λειτουργούν παράλληλα με τον OPAC. Προκειμένου οι εφαρμογές να 

είναι προσεγγίσιμες και απλές για τους χρήστες, θα πρέπει ουσιαστικά να 

υποστηρίζεται από ένα συμπλήρωμα, το οποίο θα παρέχει το ίδιο εύρος αναζήτησης 

δεδομένων με εκείνο του εναλλακτικού σχεδιάγραμματος OPAC που αναφέρεται 

παρακάτω (Επίπεδο 3). Εντούτοις, δεν απαιτείται να υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες 

ανάκτησης (delivery functions), εφόσον ο OPAC έχει τη δυνατότητα να τις 

διαχειρίζεται αυτόνομα. Αυτή η περίπτωση απαιτεί λειτουργίες που θα ελέγχουν τη 

διακίνηση των δεδομένων μεταξύ του OPAC και των εξωτερικών εφαρμογών 

ανακάλυψης πόρων και προς τις δύο κατευθύνσεις (όχι μόνο στον OPAC - Επίπεδο 

1).  

 
Επίπεδο 3 

Elementary OPAC alternative:  

Αυτό το επίπεδο περιγράφει ένα σύνολο λειτουργιών που απαιτούνται για μια 

πρακτική εφαρμογή ανακάλυψης δεδομένων που μπορεί να λειτουργήσει εντελώς 

ανεξάρτητα από τον OPAC. Μια τέτοια εφαρμογή θα χρειαζόταν τα απαραίτητα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανακάλυψης πόρων και ανάκτησης δεδομένων που 

διαθέτει ένας OPAC, συμπεριλαμβανομένων και των εφαρμογών αναζήτησης, 

φυλλομέτρησης (browsing), πρόσβασης σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, 

ανάκτησης δεδομένων και άλλες υπηρεσίες χρηστών. Ενώ δε χρειάζεται να 

ενσωματωθούν όλες οι εφαρμογές του OPAC σε αυτό το επίπεδο, χρειάζεται παρόλα 

αυτά να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες ως μια εναλλακτική λύση της κανονικής 

διεπαφής του OPAC.  

 

Επίπεδο 4 

Robust/domain specific discovery platforms:  

Αυτό το επίπεδο περιγράφει τις λειτουργίες που απαιτούνται για να δομηθούν 

χρήσιμες εφαρμογές ανακάλυψης δεδομένων, πέρα από εκείνες που λειτουργούν στο 

πρώτο επίπεδο. Περιλαμβάνει εξαρτώμενες λειτουργίες από το πεδίο «elementary 
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OPAC alternative» που πιθανώς να μην ισχύουν για όλες τις βιβλιοθήκες, αλλά που 

είναι σημαντικές για κάποια ιδιαίτερα είδη βιβλιοθηκών, όπως ακαδημαϊκές 

βιβλιοθήκες που στη συλλογή τους εντάσσουν σημειώσεις μαθημάτων ή δημόσιες 

βιβλιοθήκες, οι οποίες μπορεί για παράδειγμα να προσφέρουν πληροφόρηση για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Διάφοροι προμηθευτές ILS και υπεύθυνοι για την ανάπτυξη 

εφαρμογών API’s παρέχουν υποστήριξη στο πρώτο επίπεδο «Basic discovery 

interfaces (BDI)». Επομένως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις προδιαγραφές του 

BDI προκειμένου να υποστηριχθεί η γρήγορη και ομοιόμορφη εφαρμογή του στο 

ολοκληρωμένο σύστημα. 

 
3.3.1. Κατάλογος λειτουργιών που υποστηρίζει ένα API σε κάθε επίπεδο 

 

Τα καθορισμένα επίπεδα που παρουσιάστηκαν παραπάνω αφορούν στις βασικές 

παραμέτρους προκειμένου να υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ των εφαρμογών 

εξόρυξης δεδομένων και του ILS OPAC. Συγκεκριμένα πρόκειται για λειτουργίες που 

παραπέμπουν το χρήστη από τη διαδικασία της εξόρυξης δεδομένων (data mining) 

στον OPAC, προκειμένου να μπορέσει να δημιουργήσει περαιτέρω αιτήματα/ 

αναζητήσεις και να ανακτήσει τις πληροφορίες εκείνες που σχετίζονται με τους 

πόρους και τα δεδομένα που προήλθαν από την εφαρμογή εξόρυξης. Περιλαμβάνει, 

επίσης, λειτουργίες για παραπομπές σε άλλες κατευθύνσεις, όπως για παράδειγμα από 

τον OPAC στις εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων και επιπλέον, κάποιες λειτουργίες 

σχετικές με την ενσωμάτωση εξωτερικών εφαρμογών μέσα σε μια εφαρμογή OPAC. 

Μερικά παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι: 

• Προσθήκη συνδέσεων στους εξωτερικούς πόρους (π.χ. Δείτε σχόλια σε αυτό 

το βιβλίο,  αγοράστε στο Amazon, δοκιμάστε αυτή την αναζήτηση στο 

WorldCat)  

• Ενσωμάτωση πρόσθετων πληροφοριών σε στοιχεία/δεδομένα (π.χ. tags, 

υπηρεσίες libraryThing-like)  

• Ενσωμάτωση εναλλακτικών μορφών για επαναχρησιμοποίηση πληροφορίας 

(π.χ. σχηματοποιημένες παραπομπές, σχετικές συνδέσεις για τις οποίες 

ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος του πληροφοριακού τμήματος κ.λπ.)  
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• Σύνδεση και παραπομπή σε μια  σελίδα πληροφοριών OPAC ή αποτελέσματα 

αναζήτησης που προκύπτουν από μια εξωτερική εφαρμογή (Ockerbloom et 

al., 2008a).  

Αναλυτικά οι δυνατότητες που παρέχει ένα ILS-API στην ενσωμάτωση 

εφαρμογών στα επίπεδα του OPAC, σύμφωνα με τους Ockerbloom et al. (2008a), 

είναι οι ακόλουθες: 

 

Επίπεδο 1 

Basic Discovery Interfaces 

HarvestBibliographicRecords (in Data Aggregation) 

HarvestExtendedRecords (in Data Aggregation) 

GetAvailability (in Real-time Search) 

GoToBibliographicRequestPage (in OPAC interaction) 
 

Επίπεδο 2 

Elementary OPAC supplement 

Όλα τα παραπάνω, και επιπλέον 

HarvestAuthorityRecords (in Data Aggregation) 

HarvestHoldingsRecords [may be folded into HarvestExtendedRecords] 

GetRecords (in Real-time Search) 

Search (in Real-time Search) 

Scan (in Real-time Search) 

GetAuthorityRecords (in Real-time Search) 

Either OutputRewritablePage or OutputIntermediateFormat (in OPAC interaction) 

 

Επίπεδο 3  

Elementary OPAC alternative 

Όλα τα παραπάνω, και επιπλέον 

GetServices (in Real-time Search) 

LookupPatron (in Patron Functionality, as are the functions below) 

AuthenticatePatron 

GetPatronInfo 

GetPatronStatus 

RenewLoan 
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HoldTitle 

HoldItem 

CancelHold 

RecallItem 

CancelRecall 

 

Επίπεδο 4 

Robust/domain specific discovery platforms 

Όλα τα παραπάνω, καθώς και τις λειτουργίες 

Explain (in Real-time Search) 

SearchCourseReserves (in Real-time Search; for academic libraries) 

Both OutputRewritablePage and OutputIntermediateFormat (in OPAC interaction) 

 

Ουσιαστικά, το επίπεδο 1 (Basic Discovery Interfaces) προϋποθέτει ότι οι 

εισερχόμενες συνδέσεις μπορούν να ενσωματωθούν σε οποιοδήποτε σημείο του 

OPAC, με σκοπό την κάλυψη περαιτέρω αιτημάτων των χρηστών. Το επίπεδο 2 

(Elementary OPAC Supplement) προϋποθέτει ότι εφαρμόζεται σαν ενσωματωμένη 

εφαρμογή, είτε σαν σελίδα «OutputRewritablePage», είτε σαν μορφότυπο 

«OutputIntermediateFormat». Τέλος, το επίπεδο 4 (Robust/domain specific discovery 

platforms) προϋποθέτει για τη λειτουργία του, την ενσωμάτωση και την παράλληλη 

λειτουργία και των δύο τρόπων.  

 

3.4. API’s και  Μεταδεδομένα στο ILS 

 

Για τη χρήση αρκετών εφαρμογών εξόρυξης δεδομένων απαιτούνται στοιχεία που να 

οργανώνονται από το ILS προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αυτόνομο ευρετήριο 

μεταδεδομένων.  Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργηθεί ένα ευρετήριο που θα 

επιτρέπει τη γρήγορη αναζήτηση και ανάκτηση των μεταδεδομένων. Τα ευρετήρια 

αυτά μπορεί αν είναι είτε ένα ειδικό ευρετήριο (selective index) μερικών 

μεταδεδομένων από το ILS (περιγραφικά και βιβλιογραφικά), είτε ένα ενιαίο 

ευρετήριο (aggregated index) που θα συνδυάζει τα μεταδεδομένα του ILS με 

πληροφορίες από άλλες πηγές. Τα βιβλιογραφικά μεταδεδομένα παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι καθιερωμένοι τύποι, οι συλλογές και άλλα στοιχεία 
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μεταδεδομένων (όπως πληροφορίες κυκλοφορίας υλικού) μπορούν επίσης να 

απαιτηθούν από εξωτερικές εφαρμογές (Ockerbloom et al., 2008b). Ενώ τα στοιχεία 

που συγκεντρώνονται από το ILS μπορεί να μην είναι τόσο πρόσφατα, όσο τα 

στοιχεία που υπάρχουν μέσα στο ILS, θεωρείται σημαντικό να υπάρχουν για πολλούς 

λόγους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν τα βιβλιογραφικά και καθιερωμένα μεταδεδομένα 

δεν τροποποιούνται συχνά.  

Στις υπηρεσίες πλέγματος οι πληροφορίες για τα μεταδεδομένα περιγράφουν 

δεδομένα που βρίσκονται στον OPAC και εντοπίζουν συγκεκριμένα αρχεία βάσει του 

περιεχομένου τους. Επιπλέον, ισχυροποιούν το ρόλο των βάσεων δεδομένων (ΒΔ), 

καθιστώντας απλή τη διαδικασία διασύνδεσής τους στο πλέγμα, καθώς πολλές 

εφαρμογές χρειάζονται δομημένα δεδομένα και απαιτούν απλά σχήματα «simple 

schemas». 

Βασικό πλεονέκτημα των υπηρεσιών πλέγματος είναι ότι επιτρέπουν την 

καλύτερη αλληλεπίδραση δεδομένων σε ένα περιβάλλον υπηρεσιών πλέγματος, 

καθώς τα μεταδεδομένα αποτελούν δομικό στοιχείο των υπηρεσιών πλέγματος. 

Τέλος, παρέχουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας εξαιτίας των πολλαπλών ελέγχων 

και εξουσιοδοτημένων τρόπων πρόσβασης στις υπηρεσίες, σε βαθμό που κρύβουν 

την ετερογένεια των βάσεων δεδομένων και διασφαλίζουν την ενιαία πρόσβαση σε 

όλες τις υπηρεσίες.  

 
Metadata on the GRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Metadata is data about data 
 
• On the Grid: information about files 
- Describe files 
- Locate files based on their contents 

 
• But also simplified DB access on the Grid 
- Many Grid applications need structured data 
- Many applications require only simple schemas 
- Can be modelled as metadata 

 
• Main advantage 
- better integration with the Grid environment 
- Metadata Service is a Grid component 

 
• Grid security 
- Hide DB heterogeneity 
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Μια σημαντική αλλαγή στα συστήματα ILS που προέκυψε κατά τη δεκαετία 

του 1990 είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των βιβλιογραφικών παραπομπών και του 

περιεχομένου που αντιπροσωπεύουν. Το περιεχόμενο αυτό ουσιαστικά αποτέλεσε 

έναν πίνακα περιεχομένων των εγγραφών με τις παραπομπές τους και παράλληλα, 

στάθηκε η αφορμή σχεδιασμού νέων API’s που θα υποστηρίζουν  το πολυμεσικό 

περιεχόμενο, που περιλαμβάνει ήχο, εικόνα και video. Κατά την ενσωμάτωση 

μεταδεδομένων στον OPAC, ένα API μπορεί να υποστηρίξει τους παρακάτω τρόπους 

ανάκτησης πληροφοριών: 

 

i. Δημιουργία ενός πανομοιότυπου ευρετηρίου των δεδομένων των 

ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.  Για παράδειγμα, ένα ευρετήριο 

Lucene3 των βιβλιογραφικών εγγραφών που μπορούν να αναζητηθούν σε 

φασέτες χρησιμοποιώντας Solr4.  

ii. Δημιουργία ενός ειδικευμένου ευρετηρίου του επιλεγμένου υλικού από το 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.  Για παράδειγμα, ένας κατάλογος 

τηλεοπτικών μαγνητοσκοπήσεων που υποστηρίζει πρόσθετες αναζητήσεις 

βασισμένες στους ηθοποιούς, τους σκηνοθέτες, και άλλα συγκεκριμένα 

τηλεοπτικά χαρακτηριστικά.  

iii. Δημιουργία ενός ενιαίου ευρετηρίου που περιλαμβάνει τα αρχεία από πολλαπλά 

ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και άλλες βάσεις δεδομένων που 

μπορούν να αναζητηθούν τοπικά, χωρίς την απαίτηση πιο αργών ή λιγότερο 

αξιόπιστων ομόσπονδων μηχανισμών αναζήτησης (federated search 

mechanisms). 

                                                       
3  Lucene is a free/open source information retrieval library, originally implemented in Java. It is 
supported by the Apache Software Foundation and is released under the Apache Software License. 
Lucene has been ported to programming languages including Delphi, Perl, C#, C++, Python, Ruby and 
PHP. While suitable for any application which requires full text indexing and searching capability, 
Lucene has been widely recognized for its utility in the implementation of Internet search engines and 
local, single-site searching. Lucene itself is just an indexing and search library and does not contain 
crawling and HTML parsing functionality. The Apache project Nutch is based on Lucene and provides 
this functionality; the Apache project Solr is a fully-featured search server based on Lucene. At the 
core of Lucene's logical architecture is the idea of a document containing fields of text. This flexibility 
allows Lucene's API to be independent of file format. Text from PDFs, HTML, Microsoft Word 
documents, as well as many others can all be indexed so long as their textual information can be 
extracted. 
4 Solr is an open source enterprise search server based on the Lucene Java search library, with 
XML/HTTP and JSON APIs, hit highlighting, faceted search, caching, replication, and a web 
administration interface. It runs in a Java servlet container such as Tomcat. 
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iv. Κατακευή ευρετηρίου καθιερωμένων εγγραφών ώστε να επιτρέπεται η θεματική 

αναζήτηση. Επιπλέον τα ονομαστικά και θεματικά προτεινόμενα 

χαρακτηριστικά και άλλες δυνατότητες εξόρυξης πληροφοριών. 

v. Συγκομιδή (harvesting) τόσο των βιβλιογραφικών, όσο και πληροφοριών 

χορήγησης αδειών (που μπορούν να ρυθμιστούν από το ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα) για να υποστηρίξει υπηρεσίες ανακάλυψης 

κατάλληλου περιεχομένου για διαφορετικά ακροατήρια και χρήσεις του 

περιεχομένου.  

vi. Συγκομιδή συλλογών, τεκμηρίων, και πληροφοριών κυκλοφορίας υλικού για τις 

υπηρεσίες που προσαρμόζονται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον βιβλιοθηκών 

ή οι κατατάξεις σχετικότητας του υλικού με βάση τη χρήση. Ενώ η κατάσταση 

δανεισμού σε ένα τεκμήριο μπορεί να αλλάξει από λεπτό σε λεπτό, η 

κατάσταση ενός τεκμηρίου δεν αλλάζει συχνά. (Για παράδειγμα, μερικά βιβλία 

μένουν στα ράφια για χρόνια χωρίς να δανείζονται).  

vii. Συγκομιδή των πρόσφατα προστιθέμενων ή τροποποιημένων βιβλιογραφικών 

εγγραφών για τις τρέχουσες υπηρεσίες αναζήτησης. 

viii. Συγκομιδή για τον εξωτερικό μετασχηματισμό μεταδεδομένων, τον καθορισμό 

των μεταδεδομένων, υποστήριξη «Functional Requirements for Bibliographic 

Records»  (FRBR), την αντιστοίχιση λεξιλογίου και άλλες υπηρεσίες 

επεξεργασίας, έτσι ώστε τα πρόσφατα σχηματισμένα δεδομένα να επιτρέπουν 

συγκεκριμένες εφαρμογές. (Ockerbloom et al., 2008b) 

 

Ενώ η αρχιτεκτονική συστημάτων χρησιμοποιεί βιβλιογραφικές παραπομπές 

που παρουσιάζονται μέσω των δομημένων ευρετηρίων, ουσιαστικά τα ευρετήρια 

ξεπερνούν τα όρια των καθορισμένων πεδίων του MARC, με σκοπό να 

συμπεριληφθούν περιγραφές μεταδεδομένων που αφορούν πληροφορίες κειμένων για 

τα ψηφιακά αρχεία και περιεχόμενο. 

 

3.5. Τρόποι δόμησης API’s 

 

Μέσω του OPAC, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πρόσθετες 

πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις εξωτερικές εφαρμογές ενός 

ILS, είτε «βγαίνοντας» από τον OPAC και επιλέγοντας αυτές τις εφαρμογές, είτε με 
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την ενσωμάτωση του περιεχομένου των εφαρμογών αυτών στις επιλογές του OPAC, 

προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες εξόρυξης δεδομένων (data mining).  

Η τάση να ενσωματωθούν οι εξωτερικές πληροφορίες και συνδέσεις σε μια 

εφαρμογή OPAC αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό του ολοκληρωμένου 

συστήματος  που αφορά στην αναζήτηση. Τα API’s δίνουν το γενικό μηχανισμό για 

την ενσωμάτωση των συνδέσεων και του περιεχόμενου τους στη διεπαφή του χρήστη 

και οργανώνονται στο σύστημα με δυο διαφορετικούς τρόπους.  

Μια εισερχόμενη από το σύστημα - προσανατολισμένη λειτουργία που 

περιγράφει τον τρόπο που οι εφαρμογές ILS μπορούν να συνδεθούν με εξωτερικές 

εφαρμογές ή να ενσωματωθούν σε εξωτερικές εφαρμογές. Περιγράφει ουσιαστικά 

μια διαδικασία που συγκεντρώνει παραμέτρους των αιτημάτων που συνδέονται με το 

ILS ή που είναι ενσωματωμένες και συνολικά διευκρινίζουν τον τρόπο λειτουργίας 

του ολοκληρωμένου συστήματος. Ουσιαστικά, αυτός ο τρόπος λειτουργίας δείχνει 

ένα ILS από την άποψη υποστήριξης με εξωτερικές εφαρμογές. 

Μια εξερχόμενη -προσανατολισμένη λειτουργία που περιγράφει τον τρόπο με 

τον οποίο το εξωτερικό περιεχόμενο ή οι συνδέσεις ενσωματώνονται σε μια σελίδα. 

Περιγράφει δηλαδή τη διαδικασία που βασίζεται στις παραμέτρους διαμόρφωσης των 

δεδομένων, οι οποίες ελέγχουν την τελική μορφή παραγωγής πληροφορίας. Για 

παράδειγμα, μια τέτοια λειτουργία θα μπορούσε να αποτελέσει το περιεχόμενο που 

ενσωματώνεται στη διεπαφή, ή μια δεύτερη λειτουργία που μετασχηματίζει το 

προεπιλεγμένο περιεχόμενο στο επιθυμητό. Ουσιαστικά, αυτό το είδος λειτουργίας 

επισημαίνει ένα ILS βασισμένο και ενσωματωμένο αποκλειστικά σε μια εξωτερική 

εφαρμογή. Θεωρητικά είναι δυνατό να υπάρξει και ένας τρίτος τρόπος που δομούνται 

λειτουργίες σε ένα API, που μπορεί να περιλαμβάνει και τα δύο είδη δομικών 

παραμέτρων. Ένα τέτοιο πρότυπο θα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη 

σκοπιά της πληροφορικής, αλλά δε θα παρουσιάζει τα ίδια επίπεδα 

διαλειτουργικότητας, όπως στους παραπάνω ανεξάρτητους τρόπους ενσωμάτωσης, 

και επομένως, πιθανά δε θα μπορεί να ενσωματωθεί σε πληροφοριακό οργανισμό. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

35



4. Συμπεράσματα 

 

Τα σημερινά ILS παρέχουν πολλές δυνατότητες, καθώς βασίζονται σε ένα 

διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης πληροφοριών που υποστηρίζει την ανάκτηση 

περιεχομένου με διαφορετικά μορφότυπα και τρόπους. Σχηματικά, πρόκειται για μια 

τυποποιημένη δομή σχεσιακής βάσης δεδομένων και εντολών που υποστηρίζονται 

από ένα application programming interface. Το μέλλον των API’s εξαρτάται από την 

ανάπτυξη των εφαρμογών των ολοκληρωμένων συστημάτων στις βιβλιοθήκες. Ένας 

βασικός παράγοντας ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαρμογών είναι οι καθορισμένες 

ανάγκες των χρηστών και η αλληλεπίδρασή τους με τον πληροφοριακό οργανισμό. 

Συμπεραίνουμε πως το ερευνητικό πεδίο στον τομέα σχεδιασμού 

υπολογιστικών εφαρμογών για βιβλιοθήκες βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα πρώτα 

σημαντικά βήματα στο χώρο των βιβλιοθηκών να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί με 

επιτυχία. Η διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος χρήσης πληροφοριών (Information 

Use Environment) που θα βασίζεται στην αξιοποίηση των γνώσεων και δυνατοτήτων 

των χρηστών αποτελεί τη σημερινή βάση ανάπτυξης των API’s και ο παράγοντας 

αυτός ενισχύεται σε περιβάλλον αναζήτησης πληροφοριών από ένα ILS.  Οι διεπαφές 

μπορούν να εφαρμοστούν από τα ίδια τα ILS, ή από άλλα πακέτα που 

προσαρμόζονται πάνω στο ILS. Μερικές βιβλιοθήκες έχουν ήδη εφαρμόσει τέτοια 

συστήματα. Το καλύτερο θα ήταν οι διεπαφές να παρέχονται από το ίδιο το ILS, 

δεδομένου ότι αυτή η πρακτική προϋποθέτει την ανάλυση κοινότητας των χρηστών 

της βιβλιοθήκης και την αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και συστήματος. Άρα 

επιτυγχάνεται η διαδραστικότητα και ο χρηστοκεντρικός προσανατολισμός της 

βιβλιοθήκης.  Όπου, αυτό δεν είναι δυνατό, οι βιβλιοθήκες, οι προμηθευτές και άλλοι 

τεχνικοί υπεύθυνοι ενθαρρύνονται να συνεργαστούν για το σχεδιασμό και τη 

δημιουργία των κατάλληλων διεπαφών. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται 

η διεπιστημονικότητα και συνεργατικότητα μεταξύ των επιστημόνων της γνώσης. 

Σε κάθε περίπτωση η υποστήριξη ενός ILS από ένα proprietary ή open-source 

API σημαίνει την εισαγωγή νέων τεχνολογιών με παράλληλη αλλαγή των 

διαδικασιών του πληροφοριακού οργανισμού και την αλληλεπίδραση των χρηστών 

με το σύστημα. 
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Πίνακας Ακρωνυμίων 
 

API: Application Programming Interface 

BDI: Basic Discovery Interface 

FB: Function Block 

FRBR: Functional Requirements for Bibliographic Records 

GSBL: Grid Services Base Library 

ILS: Integrated Library System 

ILS-DI: Integrated Library System – Discover Interface 

J2SE: Jave 2 platform Standard Edition 

MARC: Machine Readable Cataloguing 

OAI-PMH: Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting 

OPAC: Online Public Access Catalogue 

SDK: Software Development Kit 
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