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Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η αναβάθµιση των υπηρεσιών της

παροδοσιακής βιβλιοθήκης σε υπηρεσίες των ψηφιακών πλέον βιβλιοθηκών

στο διαδίκτυο. Γίνεται σαφής διαχωρισµός  των όρων ηλεκτρονική, ψηφιακή

και νοητή βιβλιοθήκη, και αναλύονται  αρχιτεκτονικές που χρησιµοποιούνται

όπως αυτή του ενοποιηµένου καταλόγου, τα κατανεµηµένα µοντέλα

αναζήτησης, η διαχείριση από εξειδικευµένο λογισµικό, και η πρωτοτύπηση

ταυτόχρονης αναζήτησης σε πλήθος βιβλιοθηκών.

Περιγράφεται η σύνδεση ενός χρήστη ανάλογα µε το µέγεθος της

πληροφορίας καθώς και οι ταχύτητες αυτών των συνδέσεων.

Καταγράφονται και αναλύονται οι µορφές αποθήκευσης των διαφόρων τύπων

δεδοµένων: (XML,GIF,κλπ) καθώς και οι τρόποι αναζήτησης σε µια νοητή

βιβλιοθήκη,  µέσω των µεταδεδοµένων (metadata) τα οποία υπόκεινται σε

διάφορα πρότυπα όπως: Dublin Core, SGML: The Standard Generalized

Markup Language, USMARC: MAchine Readable Cataloging, US Version και

Ζ39.50. Ορισµένα από τα  πρότυπα αυτά αναλύονται σε σχέση µε τη δοµή

της νοητής βιβλιοθήκης.

Τέλος, γίνονται συγκρίσεις µεταξύ των  µοντέλων αρχιτεκτονικών για νοητές

βιβλιοθήκες.
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Abstract

The quality upgrading services offered by traditional libraries to virtual libraries

in the Internet. Definitions are presented, while distinction between terms like

electronic, digital and virtual libraries are provided. Level of interoperability is

achieving with several architectural models such as the union catalog model,

distributed searching models, special software programs and establishment of

standards.

Then follows a brief reference of the formats (XML, GIF etc) and the information

retrieval and querying through metadata searching and standards like Dublin

Core, SGML: The Standard Generalized Markup Language, USMARC:

Machine Readable Cataloging, US Version and Z39.50 protocol.

 Finally there is a comparison between the existing models and architecture

designs.
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Εισαγωγή

Στο κατώφλι του 2000 οι υπηρεσίες του Internet αποτελούν µια

τεράστια πρόκληση στον τοµέα βιβλιοθηκών και της αρχιτεκτονικής των

δικτύων. Στα πλαίσια αυτής της πρόκλησης και της ταχείας αναπτυσσόµενης

αγοράς οι στόχοι και οι σκοποί των αναγκών µιας βιβλιοθήκης αναπτύσσονται

συνεχώς και οι υπηρεσίες απαιτούν ανασχεδιασµό προκειµένου να

ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός εικονικού πια περιβάλλοντος βιβλιοθήκης.

Η ∆ιοίκηση µιας βιβλιοθήκης στοχεύει πια στο να τη µετατρέψει ουσιαστικά σε

ένα κέντρο πληροφόρησης  το οποίο θα σπάσει τα χωροταξικά δεσµά και θα

εξυπηρετεί και το πιο αποµακρυσµένο µέρος του πλανήτη που βρίσκεται στο

διαδίκτυο.

Οι δυνατότητες µιας βιβλιοθήκης και οι υπηρεσίες ξεκινούν από την

παράθεση των βιβλίων, άρθρων καταλόγων και φτάνουν σε ανάπτυξη

εκπαιδευτικού υλικού και παρακολούθησης µαθηµάτων από απόσταση.

Μια εικονική/νοητή βιβλιοθήκη δεν είναι ένα µέρος ή ένα πράγµα είναι η

δυνατότητα να παρέχεις πρόσβαση σε πληροφορίες από και σε όλο τον

κόσµο. On line κατάλογοι βιβλιοθηκών γίνονται προσβάσιµοι από τον καθένα

που είναι συνδεδεµένος σε ένα LAN δίκτυο ενός Πανεπιστηµίου, ενώ

παράλληλα βάσεις δεδοµένων συνδέονται ηλεκτρονικά σε µορφή CD ROM’s

και παρέχουν χιλιάδες πληροφορίες για περιοδικά, συνέδρια, πρακτικά

συνεδρίων, δηµοσιεύσεις κ.τ.λ.
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Ορισµός ψηφιακής βιβλιοθήκης

Η ηλεκτρονική  καταγραφή δεν είναι κάτι καινούργιο περιλήψεις βιβλίων

και καταλογράφησης γίνονται εδώ και χρόνια µε την µορφή βάσεων

δεδοµένων. Θυµόµαστε βέβαια τα λεξικά και τις εγκυκλοπαίδειες που

πρόσφεραν on line το υλικό τους σε ηλεκτρονική µορφή.

Η κυριότερη καινοτοµία των νοητών βιβλιοθηκών είναι ο τεράστιος όγκος

των on line ηλεκτρονικών περιοδικών  στο διαδίκτυο. Οι ηλεκτρονικές

βιβλιοθήκες παρέχουν οργανωµένες µεθόδους  αναζήτησης , πρόσβασης και

αποθήκευσης .  Με την δηµιουργία ψηφιακών πλέον αντικειµένων  όπως

ηλεκτρονικά κείµενα, video, εικόνες  κτλ. που περιέχουν πληροφορίες, άρχισε

και η οργάνωσή τους σε κατανεµηµένες ηλεκτρονικές συλλογές,  έτσι

δηµιουργήθηκα οι κατανεµηµένες ψηφιακές βιβλιοθήκες.

Νοητή βιβλιοθήκη είναι ένα σύνολο υπολογιστικών συστηµάτων, λογισµικού

και δικτυώσεων που παρέχει στον χρήστη δυνατότητα πρόσβασης,

αναζήτησης και αξιοποίησης της πληροφορίας από διασυνδεόµενα

υποσυστήµατα σε διαφορετικούς γεωγραφικούς τόπους. Στο σηµείο αυτό θα

πρέπει να γίνει ένας διαχωρισµός των ελληνικών όρων ηλεκτρονική και

ψηφιακή βιβλιοθήκη.

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη είναι η βιβλιοθήκη στην οποία λειτουργίες όπως η

αναζήτηση , η καταλογράφηση, ο δανεισµός και η διαχείριση των χρηστών

όπως και οι παραγγελίες νέων τευχών και η εκτέλεση των παραγγελιών

γίνονται µε την χρήση υπολογιστή.

Ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι η βιβλιοθήκη όπου το αντικείµενο της συλλογής

µιας βιβλιοθήκης είναι σε ψηφιακή µορφή. Το αντικείµενο συλλογής µιας

βιβλιοθήκης µπορεί να είναι περιοδικά , πολυµέσα, εκπαιδευτικά πακέτα,
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χάρτες, µουσικά έργα, video, ψηφιακά βιβλία, εγκυκλοπαίδειες και συνδέσεις

µε sites του διαδικτύου. Φυσικά, η έννοια της ψηφιακής βιβλιοθήκης

προϋποθέτει την λειτουργία της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.

Στην πραγµατικότητα βέβαια κάθε βιβλιοθήκη είναι ένας συνδυασµός

ψηφιακής και έντυπης µορφής.

Το WWW αποτελεί µια νοητή βιβλιοθήκη ?

Το Internet είναι ένας τρόπος αναζήτησης πληροφορίας σε ηλεκτρονική

µορφή αλλά δεν µπορεί να θεωρηθεί ως µια νοητή βιβλιοθήκη γιατί λείπουν τα

στοιχεία της οργανωµένης συλλογής.

Αποτελεί ένα τεράστιο  όγκο πληροφορίας που αυξάνεται συνεχώς, ενώ

γίνεται όλο και δυσκολότερο για έναν χρήστη να βρει εύκολα χρήσιµη

πληροφορία στο διαδίκτυο. Αυτό συµβαίνει διότι στις περισσότερες

περιπτώσεις ο όγκος αυτός της πληροφορίας είναι ανοργάνωτος και τα

περισσότερα sites δεν χρησιµοποιούν κοινή δοµή και τρόπους αναζήτησης.

Για να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα, σε πρώτη φάση

δηµιουργήθηκαν οι spiders και οι µηχανές αναζήτησης του WWW. Οι spiders

αναλαµβάνουν να περιηγηθούν στο διαδίκτυο, να µαζέψουν όσα περισσότερα

κείµενα µπορούν, και να δηµιουργήσουν ευρετήρια γι’ αυτά. Αυτό βελτίωσε

κάπως την κατάσταση, εφόσον οι χρήστες εύκολα ή δύσκολα, µπορούν να

βρουν κάποια σχετικά κείµενα µε το αντικείµενο που αναζητούν. Στην

προσπάθεια αυτή αναπτύχθηκαν πολλές αξιόλογες µηχανές αναζήτησης του

διαδικτύου.



7

To πρόβληµα όµως δεν λύθηκε γιατί η αναζήτηση γίνεται σχεδόν

αποκλειστικά µε βάση λέξεις κλειδιά που δίνει ο χρήστης, και όχι µε

νοηµατικές ερωτήσεις. Αυτό σε συνδυασµό µε το ότι κάποιο κείµενο περιέχει

λέξεις όχι µόνο σχετικές µε το αντικείµενο του εγγράφου αλλά και άλλες, έχει

ως αποτέλεσµα να επιστρέφονται στον χρήστη χιλιάδες κείµενα, από τα οποία

το µεγαλύτερο ποσοστό δεν ενδιαφέρουν τον χρήστη.

Συνεπώς µάλλον το WWW και το διαδίκτυο αποτελούν µια υποδοµή από

τεχνικές για την ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών, αλλά δεν αποτελούν από

µόνα τους µια ψηφιακή βιβλιοθήκη.

∆υνατότητες µε εικονικές βιβλιοθήκες

 Πρόκειται για τεχνικές που χρησιµοποιούν online πόρους (resources). Οι

πόροι µπορεί να είναι πληροφορία (Online βάσεις δεδοµένων και online

περιοδικά), λογισµικό (online εφαρµογές και βιβλιοθήκες λογισµικού) .

Τεχνικές καθώς και παραδείγµατα της κατηγορίας αναφέρονται συνοπτικά

παρακάτω:

•  Online Βάσεις ∆εδοµένων

•  Online Περιοδικά (DEOSNEWS, NETWEAVER, SWETSNET)

•  Online Εφαρµογές (FTP)

•  Βιβλιοθήκες Λογισµικού
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∆ιαθέσιµες πηγές

Το World Wide Web είναι ένα υπερµεσικό (hypermedia) σύστηµα, που

χρησιµοποιεί παγκόσµια αποδεκτά πρωτόκολλα µέσω µη - ιδιοκτησιακών

δικτύων, τα οποία ενθαρρύνουν τη διανοµή της πληροφορίας.

Το Web επιτρέπει στον καθένα που διαθέτει έναν browser να µεταφέρει

αρχεία από χιλιάδες πιθανές πηγές προς το µέρος του µε µη γραµµικό τρόπο.

Τα γενικά χαρακτηριστικά  του Web περιλαµβάνουν την ικανότητα µεταφοράς

αρχείων σε οποιοδήποτε που ανήκει σε κάποιο WAN (wide - area network),

την ικανότητα σύνδεσης σε οποιοδήποτε άλλο αρχείο του δικτύου, την

ικανότητα µεταφοράς κειµένου και γραφικών, την ικανότητα σχολιασµού

παρέχοντας καθαρές συνδέσεις µε άλλα σώµατα σχετικής πληροφορίας και

την ικανότητα διανοµής χωρίς το κόστος αναπαραγωγής για τον διανοµέα.

Η πρόσβαση στην πληροφορία ποτέ άλλοτε δεν ήταν δυνατή σε αυτό

τον βαθµό, κάνοντας το Web θετικό ενδεχόµενο για τις νοητές βιβλιοθήκες.

Ενώ αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά των Web browsers ενθαρρύνουν και

βοηθούν την ανταλλαγή πληροφορίας, ανοίγουν συγχρόνως τον δρόµο για

την δηµιουργία αλληλεπίδρασης.
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Πρόσβαση από τον χρήστη

Όταν ένα αντικείµενο  τοποθετηθεί σε µια νοητή βιβλιοθήκη µπορεί να

ανακτηθεί µε διάφορους τρόπους. Εάν το περιεχόµενο του είναι µικρό, για

παράδειγµα 100 σελίδες ή 50 kbytes µπορεί να ανακτηθεί µέσω των ίδιων

καναλιών επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται για την αναζήτηση

πληροφοριών. Εάν όµως πρόκειται για πολυµεσικές εφαρµογές, απαιτείται

µεγαλύτερο εύρος  που παρέχεται µέσα από µισθωµένα κυκλώµατα ευρείας-

ζώνης.

Σήµερα οι ψηφιακές βιβλιοθήκες βασίζονται σε  τεχνολογίες ανοικτών

συστηµάτων, όπως είναι το TCP/IP και το Internet.

Μπορούν επίσης να εγκατασταθούν σε έναν µόνο υπολογιστή, σε

πολλούς συνδεδεµένους σε ένα LAN ή σε έναν µεγάλο αριθµό

διασκορπισµένων Η/Υ σε όλο τον κόσµο και διασυνδεδεµένων σε WAN.

Όταν για την µετάδοση της πληροφορίας απαιτείται µεγαλύτερο εύρος

ζώνης, όπως για παράδειγµα η µεταφορά video και εικόνας,

χρησιµοποιούνται δίκτυα LAN µε 10/100 Mbps Ethernet. Σε αντίθεση όµως µε

τα τοπικά δίκτυα, το Internet βασίζεται σε δικτυακούς κορµούς της τάξεως των

1.5 Mbps έως 150 Μbps, που τελικά προσδίδουν στους ιδιωτικούς φορείς  και

στα πανεπιστήµια ταχύτητες σύνδεσης πολύ χαµηλότερες : 56 Kbps –

1.5Μbps. Από την πλευρά του ο απλός χρήστης θα συνδεθεί σε ταχύτητες

2.4Κ kbps – 128Kbps.
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∆οµή µιας νοητής βιβλιοθήκης

Στο σηµείο αυτό θα ήταν χρήσιµο να αναπτύξουµε την ορολογία που

χρησιµοποιούν οι διάφορες αρχιτεκτονικές που υλοποιούν µια νοητή

βιβλιοθήκη. Τα συστατικά µιας νοητής βιβλιοθήκης ονοµάζονται ψηφιακά

αντικείµενα  (Digital objects) τα οποία αποθηκεύονται σε αποθήκες

δεδοµένων (repositories- εικόνα 1) και αναγνωρίζονται από τίτλους (handle).

Οι πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες σε ένα ψηφιακό αντικείµενο

ονοµάζονται περιεχόµενο (content) και αυτό διαχωρίζεται σε δεδοµένα (data),

σε ιδιότητες (properties) ή µεταδεδοµένα (metadata-εικόνα 2).

Εικόνα 1: Αποθήκη ∆εδοµένων
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Εικόνα 2 : Συστατικά µέρη ενός ψηφιακού αντικειµένου

Η νοητή βιβλιοθήκη δεν αποθηκεύει µόνο βιβλία άρα δεν αποθηκεύει µόνο

ψηφιοποιηµένο (digitized) κείµενο αλλά και άλλους τύπους πληροφορίας που

µπορεί να αναπαρασταθεί σε ψηφιακή µορφή όπως εικόνα, µουσικές

εργασίες, σχεδιαστικά µοντέλα, βίντεο και σύνθετους τύπους που περιέχουν

πολλά από τα παραπάνω.
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Moρφές αποθήκευσης του περιεχοµένου της
ψηφιακής βιβλιοθήκης

Για του διάφορους τύπους πληροφορίας δηµιουργούνται ειδικές

προεκτάσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν ειδικές µορφοποιήσεις (format),

πρωτόκολλα και διαχείριση δικαιωµάτων, που είναι κατάλληλα για κάθε

συγκεκριµένο τύπο.

Οι κυριότερες µορφές αποθήκευσης/εµφάνισης  του περιεχοµένου των

νοητών βιβλιοθηκών  είναι

� HTML (Hypertext Markup Language)

για κείµενα
� XML (Extensible Mark-up Language )

� PDF (Portable Document Format)

� Postscript (“.ps”)

για εικόνες
� RealPage

� TIFF (Tagged-Image File Format)

� GIF (Graphics Interchange Format)

� JPEG (Joint Photographics  Expert Group)

για ήχο και video
� RealAudio

� RealVideo
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Η χρήση των metadata στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η αναζήτηση στα δεδοµένα µιας

συλλογής, είναι ένα άλλο µεγάλο τµήµα έρευνας του χώρου των Ψηφιακών

Βιβλιοθηκών. Η αναζήτηση στα ίδια τα δεδοµένα θα ήταν  πάρα πολύ αργή

αλλά και όχι ακριβής. Ένα κείµενο µπορεί να περιέχει λέξεις οι οποίες δεν

ανήκουν αναγκαστικά στην ίδια θεµατική περιοχή που ανήκει το κείµενο το

ίδιο. Συνεπώς µια αναζήτηση µε µια λέξη κλειδί, θα επέστρεφε πολλά κείµενα

άσχετα µε την θεµατική περιοχή που ενδιαφέρει τον χρήστη.

 Για να µειώσουµε στο ελάχιστο αυτήν την περίπτωση, χρησιµοποιούνται

τα Meta Data (δεδοµένα για τα δεδοµένα). Τα Meta Data περιέχουν την

περιγραφή του κειµένου (ή γενικότερα του αντικειµένου). Έτσι όλες οι

αναζητήσεις γίνονται µε βάση τα Meta Data των αντικειµένων που ανήκουν

στην εκάστοτε συλλογή.

Για παράδειγµα, στην περίπτωση κειµένων τα Meta Data συνήθως

περιέχουν όλες τις βιβλιογραφικές πληροφορίες για το κείµενο, δηλαδή τίτλο,

συγγραφείς, εκδότη, ηµεροµηνία δηµοσίευσης κ.τ.λ.. Πολλές φορές περιέχουν

και µια περίληψη του κειµένου. Έτσι ο χρήστης µπορεί να κάνει την

αναζήτησή του µε βάση οποιοδήποτε από τα παραπάνω κλειδιά.
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Τα Standards των µεταδεδοµένων

Σήµερα υπάρχουν διάφορα standards τα οποία έχουν σκοπό την

καταλογράφηση των ψηφιακών αντικειµένων. Στο σηµείο αυτό θα κάνουµε µια

σύντοµη αναφορά τους χωρίς να επεκταθούµε για το λόγο ότι ο σκοπός της

εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει την νοητή βιβλιοθήκη από την πλευρά

της αρχιτεκτονικής των δικτύων και όχι από την πλευρά των δεδοµένων.

Dublin Core Metadata Element Set
Ένα standard µεταδεδοµένων µε χαρακτηριστικό την απλότητα της

χρήσης του

Encoded Archival Description : EAD
  Ένα standard που βοηθά στην αναζήτηση δεδοµένων χρησιµοποιώντας

την  Standard Generalized Markup  Language (SGML).

SGML: The Standard Generalized Markup Language
       Γλώσσα που προσθέτει αξία σε ψηφιακά κείµενα

USMARC: MAchine Readable Cataloging, US Version
       Ένα από τα πιο γνωστά  standards  στο οποίο στηρίζονται όλες

σχεδόν οι ψηφιακές βιβλιοθήκες στην Αµερική.

XML: The Extensible Markup Language
       Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε το XML.com site.

Z39.50
       Το πιο γνωστό standard που χρησιµοποιούν οι νοητές βιβλιοθήκες για

αναζήτηση πληροφοριών.
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Τι είναι το Ζ39.50

Τα πρωτόκολλα είναι standard κανόνες που ελέγχουν την επικοινωνία

των δικτύων µέσω της µορφοποίησης ενός µηνύµατος , την οποία

περιγράψαµε παραπάνω, και του τρόπου µε τον οποίο θα γίνει η ανταλλαγή

µηνυµάτων µεταξύ των υπολογιστών που απαρτίζουν ένα δίκτυο.

Το πιο διαδεδοµένο πρωτόκολλο στις νοητές βιβλιοθήκες είναι το

πρωτόκολλο Ζ39.50. Το συγκεκριµένο πρωτόκολλο  βρίσκεται στο επίπεδο

εφαρµογών του µοντέλου OSI (Open Systems Interconnection) .

Η τελευταία έκδοση του κυκλοφόρησε το 1995 µε τίτλο Information Retrieval Z

39.50 και είναι ANSI/NISO standard.

Η κύρια λειτουργία του πρωτοκόλλου είναι να αναζητά και να εµφανίζει

πληροφορίες οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε διάφορα host sites µέσα σε

βάσεις δεδοµένων.

Το Ζ39.50 είναι ένα standard σχεδιασµένο για την  επικοινωνία

ανάµεσα σε client και server. Κατά την διάρκεια της υλοποίησης (εικόνα 3)

διάφοροι κανόνες επιτρέπουν σε έναν client –origin να αναζητά δεδοµένα σε

έναν server-target  και να εµφανίζει αρχεία ως αποτέλεσµα της αναζήτησης.
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Εικόνα 3 : Τρόπος λειτουργίας του Ζ39.50

H παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνεται µέσω διαφόρων interfaces και queries

τα οποία υποστηρίζονται από το Ζ39.50 ενώ από την πλευρά του server τα

εισερχόµενα ερωτήµατα προς αναζήτηση πρέπει να µετατραπούν και αυτά και

να δροµολογήσουν διάφορους µηχανισµούς αναζήτησης και αντίστροφα.
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Εικόνα 4: Αρχιτεκτονική client Z39.50

Έτσι λοιπόν  σε µία αναζήτηση µέσω  Web είναι απαραίτητο το http/Z39.50 το

οποίο βρίσκεται στον http server  για την αποφυγή αναπαραγωγής των

interfaces από την πλευρά των server/target δεδοµένων. Με  βοήθεια ενός

browser γίνεται η αναζήτηση και στην συνέχεια εµφανίζονται τα αποτελέσµατα

µε Java ή  Active X applets.

Εικόνα 5: Αρχιτεκτονική Web/Z39.50
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Οι βάσεις δεδοµένων διαφέρουν σηµαντικά στην δοµή και τις µεθόδους

καταλογράφησης,  ενώ τα πρωτόκολλα επικοινωνίας αποτελούν ένα κοινό

µοντέλο για να περιγραφούν οι διάφορες βάσεις.

Το κάθε µοντέλο έχει ένα καθορισµένο σχήµα δοµής αποτελούµενο

απο διάφορα στοιχεία όπως ο συγγραφέας, ο τίτλος του αρχείου που

αναζητούµε και σε καµιά περίπτωση την δουλεία αυτή δεν την κάνει το

πρωτόκολλο επικοινωνίας αλλά διάφορα άλλα standards (indexing

standards).
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Υπάρχουσες Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και οι
αρχιτεκτονικές τους

Παρακάτω παρουσιάζουµε τις κυριότερες προσπάθειες για ανάπτυξη

ψηφιακών  βιβλιοθηκών, και τις γενικές αρχές αρχιτεκτονικής δικτύου που η

κάθε µια χρησιµοποιεί. Σύµφωνα µε έρευνα του Ινστιτούτου Πληροφορικής

(ΙΠ) του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

1. Informedia Digital Video Library
http://fuzine.mt.cs.cmu.edu/im/informedia.html

Το project έχει ως σκοπό τη ανάπτυξη νέων τεχνικών για ανάκτηση

δεδοµένων από βιβλιοθήκες ψηφιακών video, µε βάση το περιεχόµενο (full-

content search and retrieval). Αναπτύσσεται από την WQED Pittsburgh, µε τη

συνεργασία πολλών εταιριών. Χρησιµοποιούν τεχνικές αναγνώρισης φωνής

(Sphinx-II speech recognizer) για τη δηµιουργία περιγραφών σε σκηνές, οι

οποίες χρησιµοποιούνται κατά την ανάκτηση.

Επιπλέον, χρησιµοποιούν εργαλεία για τµηµατοποίηση video clips µε βάση το

περιεχόµενο, ώστε αυτόµατα να χωρίζουν διαφορετικές σκηνές του video.

2. Stanford Digital Library
http://www.diglib.stanford.edu/diglib

Στο Stanford ασχολούνται µε την ιδέα της ενοποιηµένης ψηφιακής

βιβλιοθήκης (integrated digital library), που θα παρέχει δυνατότητες

πρόσβασης σε δεδοµένα που θα κυµαίνονται από προσωπικές σηµειώσεις

ως µεγάλες θεµατικές βιβλιοθήκες. Για το σκοπό αυτό αναπτύσσουν υψηλού

επιπέδου πρωτόκολλα.

http://fuzine.mt.cs.cmu.edu/im/informedia.html
http://www.diglib.stanford.edu/diglib
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Το σύστηµα όπως σχεδιάζεται στο υψηλότερο επίπεδο ονοµάζεται  InfoBus,

και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ευρέως αποδεκτό "µέσο" σύνδεσης όλων των

προσπαθειών για ψηφιακές βιβλιοθήκες.

Η αρχιτεκτονική του InfoBus  βασίζεται σε µοντέλα µεταφραστών και proxies

για την αναζήτηση µεταδεδοµένων σε αποθήκες δεδοµένων.

Στο παρακάτω σχήµα δίνεται µια εικονική αναπαράσταση του συστήµατος

InfoBus που έχει σχεδιάσει το Πανεπιστήµιο του Stanford.

3. UC Berkeley Digital Library
http://elib.cs.berkeley.edu/info/

Στο Berkeley γίνεται δουλειά πάνω στην υποδοµή που είναι   απαραίτητη για

µια ψηφιακή βιβλιοθήκη.  Ασχολούνται µε αυτοµατοποιηµένο ευρετηριασµό

και "έξυπνη" ανάκτηση δεδοµένων, µε χρήση µηχανικής όρασης (OCR), και

τεχνικές αναγνώρισης φυσικής γλώσσας (NLP). Επενδύουν στην τεχνολογία

των κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων, σε client/server αρχιτεκτονικές

βασισµένες στο Ζ39.50 και την SQL3 (ZQL), καθώς και σε θέµατα user

interfaces, δουλεύοντας πάνω σε µια βιβλιοθήκη µε περιβαλλοντολογικές

αναφορές από την περιοχή της California (The California Environment).

4. Alexandria Digital Library
http://alexandria.sdc.ucsb.edu

Το project αυτό έχει ως σκοπό την παροχή ενός κατανεµηµένου συστήµατος

βιβλιοθήκης το οποίο θα περιέχει γεωγραφικά δεδοµένα. Αναπτύσσονται

τεχνικές για ευρετηριασµό δεδοµένων µε βάση τις χωρικές τους ιδιότητες, και

για την ολοκλήρωση του συστήµατος χρησιµοποιούνται γνωστές τεχνικές για

user interfaces και αποθήκευση δεδοµένων, καθώς και εµπορικά συστήµατα

DB (Ingest), ως υπόβαθρο.

http://elib.cs.berkeley.edu/info/
http://alexandria.sdc.ucsb.edu/
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5. Illinois Digital Library
http://www.grainger.uiuc.edu/dli

Στο Illinois αναπτύσσουν ένα πρωτότυπο σύστηµα ψηφιακής βιβλιοθήκης το

οποίο θα χρησιµοποιείται αρχικά στα πλαίσια του πανεπιστηµίου, και έχει ως

σκοπό να αποτελέσει µέσο µελέτης των αναγκών για µια ψηφιακή βιβλιοθήκη,

όσον αφορά τις ιδιαιτερότητές της και τα µοντέλα των χρηστών που τη

χρησιµοποιούν. Έρευνα γίνεται πάνω σε θέµατα σηµασιολογικής ταξινόµησης

µε χρήση θησαυρών.

6. University of Michigan Digital Library Project
http://www.sils.umich.edu/UMDL/HomePage.html

Στο Michigan, όπως και στο Illinois, χρησιµοποιούν ένα ακόµα

αναπτυσσόµενο κατανεµηµένο σύστηµα ψηφιακής βιβλιοθήκης, για µελέτη

των αναγκών που προκύπτουν.

Το σύστηµα είναι βασισµένο στην ιδέα των software agents, και αποτελείται

από UI agents (για διάλογο µε το χρήστη και καθορισµό των περιοχών

αναζήτησης, οι οποίες τον ενδιαφέρουν), mediation agents οι οποίοι

διευθύνουν την αναζήτηση στα κατανεµηµένα τµήµατα του συστήµατος, και

collection agents, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αναζήτηση µέσα σε µια

συγκεκριµένη αυτόνοµη συλλογή.

Η πρωτοτυπία του συστήµατος βασίζεται στο DIRECT, ένα interface για

αναζήτηση και περιήγηση σε υλικό 40 επιστηµονικών περιοδικών.

7. MEL- Master Environmental Library
http://mel.dmso.mil/

http://www.grainger.uiuc.edu/dli
http://www.sils.umich.edu/UMDL/HomePage.html
http://mel.dmso.mil/
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Ο σκοπός του συστήµατος αυτού είναι να παρέχει έναν ενιαίο τρόπο

αναζήτησης σε περιβαλλοντικά δεδοµένα περιλαµβανοµένων  γεωγραφικών

δεδοµένων, µοντέλων, αλγορίθµων και κειµένων.

Στην παρούσα φάση, το σύστηµα παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα

αναζήτησης στα meta data διαφόρων συλλογών µε ενιαίο τρόπο µέσο του

διαδίκτυου και την προώθησή του στην πηγή από όπου µπορεί να αποκτήσει

αυτά τα δεδοµένα.

8. EOSDIS Earth Observing System Data and Information System
http://spsosun.gsfc.nasa.gov/

Το Σύστηµα παρατήρησης της γης δεδοµένων και πληροφοριών  (EOSDIS),

έχει αναπτυχθεί από την NASA ώστε να γίνουν διαθέσιµα στο ευρύ κοινό,

εύκολα, δεδοµένα που έχουν σχέση µε την γη και την παρατήρηση αυτής.

Το σύστηµα βρίσκεται ακόµη υπό ανάπτυξη µε την αρχική έκδοση 0 σε

λειτουργία. Αυτή τη στιγµή, το EOSDIS, περιέχει παλαιότερα και νέα δεδοµένα

από τις παρατηρήσεις της NASA.

Κατά την διάρκεια της περιόδου EOS, η οποία άρχισε µε την εκτόξευση ενός

TRMM δορυφόρου το 1997, τo EOSDIS ελέγχει δορυφόρους και εργαλεία

µετρήσεων και θα κάνει διαθέσιµα τα δεδοµένα που προκύπτουν, για

παράδειγµα µοντέλα κλίµατος µετά από προσοµοιώσεις.

Το EOSDIS περιέχει ένα ευρύ φάσµα πληροφοριών και δεδοµένων ώστε να

υποστηρίξει την αµερικανική και την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα.

Επίσης παρέχει πληθώρα υπηρεσιών, οι οποίες απευθύνονται και σε

διαφορετικούς τύπους χρηστών (απλοί χρήστες, επιστήµονες, ή επιστήµονες

συνεργαζόµενοι µε την NASA.

http://spsosun.gsfc.nasa.gov/
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Η επικοινωνία του χρήστη µε το σύστηµα µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους:

µέσο web ή χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα του EOSDIS για απευθείας

πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων.

9. DOD
http://dods.gso.uri.edu/DODS

Πρόκειται για ένα τελείως διαφορετικό σύστηµα από τα υπόλοιπα που

εξετάζουµε σε αυτό το κεφάλαιο, αλλά το αναφέρουµε διότι και αυτό έχει

άµεση σχέση µε κατανεµηµένα συστήµατα δεδοµένων. Ουσιαστικά πρόκειται

για µια βιβλιοθήκη για την υλοποίηση ενός remote file system για χρήση από

το πακέτο MathLab.

Είναι γνωστό ότι στην επιστηµονική κοινότητα χρησιµοποιούνται διάφορα

προγράµµατα (και κυρίως το MathLab) για την υλοποίηση προσοµοιώσεων

και υπολογισµών. Για τους υπολογισµούς αυτούς χρησιµοποιούνται τεράστιες

ποσότητες δεδοµένων (εφόσον στόχος είναι η προσοµοίωση, όσο γίνεται

πλησιέστερα στην πραγµατικότητα). Όταν ένα σύνολο δεδοµένων είναι

διαθέσιµο «κάπου», αλλά θέλει να το χρησιµοποιήσει κάποιος χρήστης από

έναν αποµακρυσµένο σταθµό, τότε αυτός είναι υποχρεωµένος να αντιγράψει

τα δεδοµένα στον δικό του υπολογιστή. Αν µάλιστα τα δεδοµένα αυτά

ανανεώνονται, πρέπει να επαναλαµβάνει την ίδια διαδικασία.

 Έτσι, για να διευκολυνθεί η κατάσταση, έγινε η υλοποίηση µιας βιβλιοθήκης

για την υποστήριξη ενός αποµακρυσµένου συστήµατος αρχείων (remote file

system) µέσο του διαδικτύου. Ο χρήστης που θέλει να κάνει τους

υπολογισµούς, απλά ορίζει «που» βρίσκονται τα δεδοµένα που χρειάζεται, και

το σύστηµα αναλαµβάνει να µεταφέρει τα απαραίτητα κοµµάτια για τον

υπολογισµό.

http://dods.gso.uri.edu/DODS
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Μοντέλα Αρχιτεκτονικών ∆ικτύων για Νοητές
βιβλιοθήκες

Οι νοητές βιβλιοθήκες βρίσκονται σε στάδιο έρευνας τόσο στην

Αµερική όσο και στην Ευρώπη κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η

ανοµοιογένεια. Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί διάφορα µοντέλα τα οποία

υποστηρίζουν την δυνατότητα πρόσβασης αποµακρυσµένων συλλογών

διάφορων βιβλιοθηκών.

Παρακάτω θα αναφέρουµε τις κυριότερες αρχιτεκτονικές προσπαθώντας να

οµαδοποιήσουµε τα µοντέλα από εννοιολογικής πλευράς:

Ένας τρόπος για να πετύχουµε πρόσβαση σε αποµακρυσµένες

συλλογές είναι να διανέµουµε τα αρχεία µέσω µιας κεντρικής βάσης

δεδοµένων που θα περιλαµβάνει αρχεία σε ψηφιακή µορφή από όλο τον

κόσµο.

Εικόνα 6: Κεντρική δεξαµενή διαφόρων τύπων αρχείων
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Ένα πολύ καλό παράδειγµα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι το µοντέλο

που αναπτύχθηκε στην βιβλιοθήκη του Κογκρέσου (Library of Congress LC).

Η συγκεκριµένη βιβλιοθήκη λειτουργεί ως µια κεντρική δεξαµενή (repository)

για διάφορους τύπους αρχείων όπως MARC αρχεία, Dublin Core αρχεία, η

αρχεία κωδικοποιηµένα σε SGML (βλέπε εικόνα 6), ενώ τα πραγµατικά

ψηφιακά αντικείµενα θα παραµένουν σε ξεχωριστά αποµακρυσµένα

Ιδρύµατα.

Ένα άλλο παράδειγµα µοντέλου αρχιτεκτονικής είναι η περίπτωση

όπου τα ψηφιακά αντικείµενα τα οποία θα είναι εγκατεστηµένα σε διάφορες

βιβλιοθήκες ανά τον κόσµο θα µπορούν να ανασυρθούν και να

συγκεντρωθούν µέσω ενός λογισµικού (software) και σε ένα δεύτερο στάδιο

θα µετατρέπονται σε ένα κοινό format και θα καταλογραφούνται κεντρικά σε

έναν ενιαίο κατάλογο. Αφού θα έχουν εγκατασταθεί τα κατάλληλα

προγράµµατα τα αρχεία θα µπορούν να παραχθούν χωρίς την παρεµβολή

του ανθρώπου, Ένα πολύ καλό παράδειγµα που χρησιµοποιεί αυτή την

τεχνική είναι το Πανεπιστήµιο του New Brunswick.

Τέλος ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης είναι η τυποποίηση

κάποιων standards µεσώ των οποίων όλες οι ψηφιακές βιβλιοθήκες θα

συνεργάζονται και θα παρέχουν ένα γραφικό περιβάλλον ταυτόχρονης

αναζήτησης.

Το Networked Computer Science Technical Reports Library (NCSTRL)

όπως φαίνεται στην εικόνα 7 χρησιµοποιεί ως ένα βαθµό την παραπάνω

µεθοδολογία αρχιτεκτονικής.

Πιο συγκεκριµένα παρέχει µια συνεχής σύνδεση µε εκατοντάδες αρχεία

από βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσµο µε την προϋπόθεση ότι το κάθε ίδρυµα θα

έχει εγκαταστήσει το ίδιο λογισµικό (DIENST) και θα έχει δηµιουργήσει αρχεία
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Εικόνα 7: Αναζήτηση σε αποµακρυσµένους severs

µε το ίδιο format (RF 1807). Έτσι όταν κάποιος κάνει µια αναζήτηση από

οποιοδήποτε site της βιβλιοθήκης  NCSTRL  αυτή  η αναζήτηση πηγαίνει σε

όλα τα άλλα sites στα οποία γίνεται ξανά αναζήτηση στους τοπικούς

καταλόγους και όταν ο αποµακρυσµένος server έχει τα αρχεία της αναζήτησης

απαντά και στέλνει τα αποτελέσµατα τα οποία συγκεντρώνονται στο αρχικό

site όπου και παρουσιάζονται τελικά στον χρήστη.

Για να διορθωθεί το πρόβληµα κακών χρόνων ανταπόκρισης τα αρχεία

καταλογραφούνται σε δύο ή τρεις servers.

Γενικότερα όλες οι αρχιτεκτονικές θα πρέπει να ικανοποιούν δύο βασικά

κριτήρια :

1) Να διαθέτουν µεθόδους οµαδοποίησης των αντικειµένων της ψηφιακής

βιβλιοθήκης

2) Να διαθέτουν τα µέσα ανάκτησης αυτών των αντικειµένων.
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Προγράµµατα Λογισµικού Εφαρµογών

Μια άλλη µέθοδος θα µπορούσε να είναι ειδικά προγράµµατα

εφαρµογών τα οποία θα µπορούσαν να διαβάζουν και να ψάχνουν µέσα στο

δίκτυο για αντικείµενα ψηφιακών βιβλιοθηκών. Η αναζήτηση θα γίνεται µε

κάποιες εφαρµογές οι οποίες θα επιστρέφουν περιοδικά τα αποτελέσµατα της

εκάστοτε αναζήτησης.

Οι προϋποθέσεις µιας τέτοιας µεθοδολογίας θα είναι ότι το λογισµικό

θα γνωρίζει που θα εντοπίσει τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και θα έχει την

δυνατότητα να τις προσπελάσει επιτυχώς και να επιστρέψει τα αποτελέσµατα

σε ένα ενδεδειγµένο format. Οι αρχιτεκτονικές που θα χρησιµοποιεί κάθε

ψηφιακή βιβλιοθήκη µπορεί να είναι ετερογενής εφόσον το λογισµικό κάνει την

αναζήτηση και την διατύπωση των ερωτηµάτων.

Το µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι δεν µπορούν να

ανταποκριθούν σε µια µη κατανεµηµένη βάση όπως είναι το web αλλά η

χρησιµότητα τους περιορίζεται σε οργανωµένες συλλογές όπως είναι οι

θεµατικοί κατάλογοι και µπορούν να υποστηρίξουν ελλείψεις σε θέµατα

σχεδίασης.
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Συγκρίσεις µεθόδων Αρχιτεκτονικής για νοητές
βιβλιοθήκες

Από τα µοντέλα που έχουν περιγραφεί ως αυτό το σηµείο µόνο η

µέθοδος του ενοποιηµένου καταλόγου είναι περισσότερο λειτουργική µε την

παρούσα διαθέσιµη τεχνολογία. Η δεύτερη µέθοδος των κατανεµηµένων

µοντέλων αναζήτησης είναι αρκετά ενδιαφέρουσα αλλά η χαµηλές ταχύτητες

των δικτύων και των servers την καθιστούν ουσιαστικά µη λειτουργικές.

Η έλλειψη πρωτοτύπων  (prototype system) καθιστά ακόµη

δυσκολότερη την λειτουργικότητα του µοντέλου που βασίζεται σε λύσεις

κάποιου software.

Ένα άλλο σοβαρό ζήτηµα που προκύπτει είναι οι διαφορετικές

βιβλιογραφικές περιγραφές. Σε ορισµένες περιπτώσεις η περιγραφή γίνεται σε

επίπεδο συλλογής και σε άλλες σε επίπεδο αντικειµένου όπως MARC , Dublin

Core αρχεία. Αποτέλεσµα αυτής της διαφορετικής προσέγγισης είναι ο

χρήστης να απαιτείται να πραγµατοποιήσει την αναζήτηση του σε διαφορετικά

συστήµατα ή να παραλάβει αποτελέσµατα αναζήτησης τα οποία θα

περιλαµβάνουν και τις δύο περιπτώσεις περιγραφών που είδαµε παραπάνω.

Ο διαχωρισµός του πώς τα αντικείµενα των ψηφιακών βιβλιοθηκών

περιγράφονται κάθε φορά είναι το βασικότερο εµπόδιο για να επιτευχθεί µια

άριστη λειτουργικότητα των νοητών βιβλιοθηκών.

Τα περισσότερα projects για νοητές βιβλιοθήκες περιγράφουν τα

αντικείµενα τους χρησιµοποιώντας κάποια standards που είτε αναπτύσσουν

οι ίδιοι είτε χρησιµοποιούν κάποια υπάρχοντα. Όπως είναι κατανοητό η
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επιτυχία έγκειται στην εφαρµογή πρωτοτύπων τα οποία θα είναι συµβατά

µεταξύ τους.

Σήµερα υπάρχουν πολλά projects όπου πολλές βιβλιοθήκες

ενοποιούνται δηµιουργώντας οργανισµούς µε σκοπό να συνδυάσουν τις

συλλογές τους και να κάνουν προσβάσιµες οµοιογενοποιώντας τα αντικείµενα

τους.

Παρόλο που η σύµπραξη βιβλιοθηκών βρίσκεται σε υβριδική µορφή

προσπαθώντας να πετύχει την επιτυχή πρόσβαση στα ψηφιακά δεδοµένα

των βιβλιοθηκών σε όλο τον κόσµο γίνονται αρκετές προσπάθειες για την

επίτευξη του σκοπού αυτού.
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and

Συµπεράσµατα

Οι τεχνολογία οδηγεί στην δηµιουργία όλο και περισσότερων

ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών. Εγκατεστηµένες σε διαφορετικά µέρη τις

ανιχνεύουµε µε διάφορους τρόπους χρησιµοποιώντας µηχανές αναζήτησης

στο WEB ή θεµατικούς καταλόγους. Οι χρήστες µετά την αναζήτηση θα

πρέπει να επισκέπτονται την καθεµία και να αναζητούν το περιεχόµενο που

τους ενδιαφέρει. Αυτή η πρακτική της εγκατάστασης ψηφιακών αντικειµένων

(από κείµενα βιβλίων έως φωτογραφίες) στις µέρες µας καταλήγει

αναχρονιστικό.

Το επόµενο βήµα της τεχνολογίας είναι η δηµιουργία µιας δοµής που

θα υποστηρίζει την αναζήτηση πολλών πηγών ταυτόχρονα σε διαφορετικούς

γεωγραφικούς τόπους από µια τεράστια συλλογή βιβλιοθηκών από όλο τον

κόσµο.
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25. Metadata for Digital Libraries: Architecture and Design Rationale
Michelle Baldonado, Chen-Chuan K. Chang, Luis Gravano, Andreas Paepcke,
Computer Science Department, Stanford University.

Περιλαµβάνει την σχεδίαση µιας αρχιτεκτονικής InfoBus που βασίζεται στα
µεταδεδοµένα και αποτελείτε από τέσσερα συστατικά στοιχεία: µεταφραστές,
proxies, αποθήκες δεδοµένων και µεταδεδοµένα. Τα παραπάνω συστατικά
στοιχεία της αρχιτεκτονικής διενεργούν τον καταµερισµό των µεταδεδοµένων
και αναλύονται το καθένα ξεχωριστά σε αυτό το άρθρο.
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