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Το παρόν παραδοτέο αφορά Υπηρεσίες προς τους φοιτητές με 
προσωποποιημένες διαδικασίες εγγραφής σε ανακοινώσεις, αποτελέσματα 
μαθημάτων, χρήσιμες πληροφορίες, εκδηλώσεις και αποφάσεις της Σχολή τους, 
αλλά και του Ιδρύματος. Απόκτηση ενός και μοναδικού κωδικού πρόσβασης 
μέσω της υπηρεσίας LDAP Server για πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του 
Ιδρύματος. Δυνατότητα υποβολής για έγκριση της πτυχιακής τους εργασίας με 
αποστολή μετά τον έλεγχό και την καταχώρησή της μηνύματος έγκρισης στον 
λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φοιτητή. 
 Στα πλαίσια του πακέτου αυτού που εκτελείται σε όλη τη διάρκεια του έργου, 
εκπρόσωποι κάθε μιας των 18 διακριτών εκπαιδευτικών μονάδων του 
ιδρύματος, θα επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή των παραπάνω και κυρίως στα 
θέματα των πτυχιακών, ώστε να αποκλείονται εσφαλμένες (επιστημονικά) 
λειτουργίες και θα προτείνουν στο προσωπικό (βιβλιοθηκονόμοι-δίκτυα) 
παρεμβάσεις επίλυσης. Καθείς θα είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει έκθεση των 
παραπάνω. 
Το παραδοτέο αυτό περιλαμβάνει επίσης Υπηρεσίες προς τους πολίτες με 
προσωποποιημένες υπηρεσίες για ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, προκηρύξεις, 
δελτία τύπου, χρήσιμες πληροφορίες κλπ. Στο κομμάτι αυτό εμπλέκονται οι 
βιβλιοθηκονόμοι που θα πρέπει να ελέγξουν το προς διάθεση υλικό, να 
διορθώσουν τοπικά δεδομένα και να παρέχουν τρόπους αυτοματοποιημένων 
παραπομπών στο συλλογικό κατάλογο 
Τελικό παραδοτέο είναι το ενιαίο περιβάλλον τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας 
που παρουσιάστηκαν στις παραπάνω παραγράφους με τις υπόλοιπες υπηρεσίες 
της βιβλιοθήκης   
 
Για τις ανάγκες ανάπτυξης των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης 
προς τους χρήστες θεωρήθηκε αναγκαία η επανασχεδίαση του δικτυακού τόπου 
της βιβλιοθήκης καθώς και η χρήση του wordpress σαν την κορυφαία 
πλατφόρμα CMS σήμερα με τις μεγαλύτερες δυνατότητες διαδραστικής  
επικοινωνίας με τους χρήστες αφού συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός 
κορυφαίου CMS με την καλύτερη πλατφόρμα blog. Με την χρήση του wordpress 
η επικοινωνία με τους χρήστες είναι πλέον άμεση με παρατηρήσεις, σχόλια αλλά 
και αξιολογήσεις των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  
Η πλατφόρμα wordpress συνυπάρχει αρμονικά με αυτήν του Joomla 2.5 μέσω 
των virtual hosts χωρίς την χρήση επιπλέον πόρων ή εικονικών μηχανών και 
χρησιμοποιείται  σε ειδικές εφαρμογές  που  είναι μη αντικαταστάσιμες ακόμη 

Οι πλατφόρμες αυτές ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών επιλέχθηκαν για τη 
δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών που επιτρέπουν την επικοινωνία 
πραγματικού χρόνου καθώς και τη διασυνδεσιμότητα με τα υπάρχοντα 
υποσυστήματα της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δ.Μ. αλλά και των υπολοίπων 



 

 

 

 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η πλατφόρμα  του wordpress 4.3 αλλά και του 
Joomla 2.5 υποστηρίζουν εγγενώς το πρωτόκολλο LDAP και είναι έτοιμες για 
διασύνδεση με το OPENLDAP που θα δημιουργηθεί από ξεχωριστό έργο για όλο 
το Ίδρυμα. Από την πλευρά της η βιβλιοθήκη έχει έτοιμη όλη την απαραίτητη 
υποδομή αλλά και την παραμετροποίηση για τη διασύνδεση με το OPENLDAP 
του ιδρύματος.  

Στο site της βιβλιοθήκης μέσω ειδικών plugin τύπου captcha έχουν 
ενσωματωθεί σε όλες τις φόρμες εισαγωγής μηχανισμοί ελέγχου και 
φιλτραρίσματος ενοχλητικής και ανεπιθύμητης αλληλογραφίας καθώς και 
αποτροπής αυτόματων εισαγωγών μέσω scripts (bots).  Η πλατφόρμα του  
Wordpress  συνεργάζεται άψογα με πολυάριθμα API της Google για δημιουργία 
στατιστικών event calendars  και ανακοινώσεων που χρησιμοποιούνται κατά 
κόρον στο Site της βιβλιοθήκης.  

Έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή και η καταμέτρηση  των πτυχιακών εργασιών 
όλων των τμημάτων του Ιδρύματος, των δημοσιευμένων αναφορών και των 
πρακτικών από τους βιβλιοθηκονόμους των  βιβλιοθηκών.  Έχει επίσης 
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και ο ποιοτικός έλεγχος του παραπάνω υλικού από 
το επιλεγμένο προσωπικό, κάθε μιας από τις 18 διακριτές εκπαιδευτικές 
μονάδες του Ιδρύματος.  

Το προσωπικό των βιβλιοθηκών έχει επίσης συλλέξει και δημιουργήσει από την 
αρχή του έργου περισσότερες από 14.000 πτυχιακές σε pdf πολλές από τις 
οποίες χρειάστηκε να δημιουργηθούν από πολλαπλά αρχεία κειμένου, 
φωτογραφιών, ένθετων αρχείων (σχεδίου), εξώφυλλων, περιεχομένων γιατί 
στα προηγούμενα έτη δεν υπήρχε μια ενιαία πολιτική ως προς τη μορφή που θα 
είχε το ψηφιακό αρχείο ή τα αρχεία που θα έπρεπε να  παραδώσει ο φοιτητής 
στη βιβλιοθήκη. Έχει ήδη ολοκληρωθεί και η ευρετηρίαση των εν λόγω 
πτυχιακών. Η εργασία αυτή αποτελεί συμπληρωματική στα υποέργα 1 και 2 που  
έχει αναλάβει με διαγωνισμό η ανάδοχος εταιρία. 
Οι ανάδοχος εταιρία έχει ολοκληρώσει το έργο του Ιδρυματικού Καταθετηρίου 
Anaktisis (anaktisis.teim.gr) με 7421 τεκμήρια σε ψηφιακή μορφή και οι 
βιβλιοθηκονόμοι  αυτή την στιγμή βρίσκονται στο στάδιο του τελικού ελέγχου 
της ποιότητας των εγγραφών. Η εκπαίδευση από μέρους της αναδόχου εταιρίας 
έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό και το προσωπικό των βιβλιοθηκών έχει άριστη 
γνώση της χρήσης αλλά και της τεκμηρίωσης των εγγραφών.    
Στις προσωποποιημένες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης θα προστεθεί και ένα 
component για το site που έχει ήδη ανατεθεί σε επαγγελματία προγραμματιστή 
με σκοπό την ενοποιημένη αναζήτηση στους καταλόγους της Βιβλιοθήκης 
(OPAC) αλλά και στις εγγραφές του Ιδρυματικού Καταθετηρίου.  



 

 

 

 

Η ανάπτυξη του κώδικα για το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί και το λογισμικό 
μπορεί να ανακτήσει αποτελέσματα από τους τέσσερις διακομιστές με τα 
βιβλιοθηκονομικά προγράμματα Advance 6.8 της Geac μέσω του πρωτοκόλλου 
Z39.50 αλλά και από το Ιδρυματικό καταθετήριο Anaktisis που χρησιμοποιεί 
λογισμικό γραμμένο σε γλώσσα Perl μέσω του πρωτοκόλλου Dublin Core (XML). 
Έχει επίσης ολοκληρωθεί και η παραμετροποίηση της μηχανής αναζήτησης 
σύμφωνα με τα πεδία  που οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν καθορίσει ότι είναι 
απαραίτητα και φυσικά έχουν ληφθεί υπόψιν και οι παρατηρήσεις όχι μόνο του 
προσωπικού αλλά και απλών χριστών όσον αφορά το διαδραστικό περιβάλλον 
(user interface) λειτουργικά αλλά και αισθητικά.  

Το εν λόγω έργο έχει ήδη υλοποιηθεί και έχει βελτιστοποιηθεί και η διεπαφή 
(Interface) σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τον πληροφορικό και το 
προσωπικό της Βιβλιοθήκης αλλά και ο χρόνος απόκρισης. Λόγω της 
πολυπλοκότητας του εγχειρήματος  προτιμήθηκε η εγκατάσταση του 
λογισμικού σε ξεχωριστό εικονικό διακομιστή για ανεξαρτησία, ταχύτητα αλλά 
και ασφάλεια. Επειδή το έργο αυτό αποτελεί κλασσικό παράδειγμα εφαρμογής 
ανοιχτού  κώδικα και πρόκειται να δοθεί για ελεύθερη χρήση αργότερα από 
όποια βιβλιοθήκη ενδιαφέρεται να το παραμετροποιήσει σύμφωνα με τις 
ανάγκες της, είναι προτιμότερο να είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη μονάδα. Ήδη 
αντίγραφο του κώδικα που παράχθηκε βρίσκεται στο github με δικαιώματα 
GPL2.  Το έργο μπορεί να υποστηρίξει με μικρές αλλαγές οποιαδήποτε 
βιβλιοθήκη στην Ελλάδα και αλλού, είτε Ακαδημαϊκή, είτε Δημόσια ή Δημοτική 
είτε Ιδιωτική αρκεί το λογισμικό της να υποστηρίζει το πρωτόκολλο Z39.50 που 
υποστηρίζεται από όλα τα λογισμικά βιβλιοθηκών.           

Το έργο περιλαμβάνει εκτός του component και ανεξάρτητες mobile εφαρμογές  
για όλα τα κυρίαρχα λειτουργικά συστήματα για έξυπνα κινητά νέας γενιάς 
(δηλαδή smartphones). Το περιβάλλον της εφαρμογής ακολουθεί την σχεδίαση 
και την αισθητική τής έκδοσης για φυλλομετρητή  για κινητά (mobile template) 
έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία ανάμεσα στο client based περιβάλλον και 
στο browser based. 

 


