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ΑΝ.ΟΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη σημερινή Ημερίδα Δίκτυα και

OSI

(Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων) και

εφαρμογές τους στις Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, που οργανώνεται από το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Επιτροπή Τυποποίησης της Τεκμηρίωσης και
Πληροφόρησης

Τ. Ε.-22 του ΕΛΟΤ που λειτουργεί στο ΤΕΕ, επιχειρείται να γίνει μια

προσέγγιση της αλματωδώς εξελισσόμενης τεχνολογίας που θα υπηρετήσει το δύσκολο
έργο του εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Βιβλιοθηκών.
Στοχεύουμε στην ευαισθητοποίση των εργαζόμενων στις Βιβλιοθήκες και την
Τεκμηρίωση, στον τομέα της Επικοινωνίας και της Πληροφόρησης.

Απευθυνόμαστε επίσης στους τεχνικούς και επιδιώκουμε τη ~υνεργασία τους.
Πιστεύουμε ότι η ενημέρωση και η εφαρμογή των δικτύων επιβάλλεται από τις

διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε

1.

:

Πριν από ένα μήνα έγινε στο ΤΕΕ με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

και σε συνεργασία του ΥΠΕΘΟ και με άλλους φορείς, το Διεθνές Συνέδριο •Η Ελλάδα στην
Ευρώπη. Χωροταξική και Περιφερειακή Πολιτική προς το
την εισήγηση ·τranseuropean

Gonzalez-Finat.

2000·.

Transport Networks and Spatial

Το Συνέδριο ξεκίνησε με

Deνelopment• του Ισπανού

Η εισήγηση ξεκινά με το "Ρόλο των δικτύων: Οι μεταφορές μαζί με τις

τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια αποτελούν ένα από τους τρεις τομείς για τους οποίους η
έννοια του δικτύου είναι σαφώς καθορισμένη στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ενωσης•.

2.

Στη σύνοδο κορυφής των

•12• δόθηκε μάχη πάνω στην πρόταση του προέδρου

Ντελόρ (Λευκή Βίβλος} να χρηματοδοτηθούν μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα στις μεταφορές, τις
τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια μέσα στα επόμενα έξη χρόνια. Με την πρόταση αυτή

προβλέπεται να αυξηθεί η απασχόληση β~χρόνια για την κατασκευή δικτύων και
μεσοπρόθεσμα να βελτιωθεί σημαντικά η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων,
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πράγμα που όπως αναφέρεται θα έχει ευνοϊκή επίδραση στη συνολική απασχόληση.
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Αναφέρουμε ειδικώτερα ορισμένα σημεία για τοv_-Αναπτυξια~ό=~~α-:-1 -ποu=αφο~ τά~~~ .::-_-_~~~

- - Πληροφορικα Δικτυα, τι, η εποm ηόυ ζοόμέ χαρ0kτηiιζέτ~~~€~~Όirειy_qι :=--.=~

.

αποτέλεσμα της ανάπτυξης των τε)(VολογιώV_- τί)ς_i_~~~ϊ!_~ εnι~C?~~i~~ _Οι:-; -. _-~_;;: ~ .
ψηφιακές ιδίως τε)(Vολογίες, καθιστούν πλέον δυνατή, σε ιδιαίτερο επίπεδο επιδόσεων, την
ενοποίηση, στο πλαίσιο της επικοινωνίας, της διαβίβασης δεδομένων, της πληροφορίας
ήχος, κείμενο, εικόνα

(multimedia).

:

Τα νέα συστήμqτα διαβίβασης δεδομένων επιτρέπουν

την παγκοσμιοποίηση 'της πληροφορίας, την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων στον

οπτικοακουστικό τομέα, στον πολιτισμό. Η αλλαγή αυτή ξεκινά από rην επιχείρηση ως τον
ελεύθερο χρόνο.

\

Π.χ. με τη βοήθεια ενός φορητού υπολογιστή θα είναι δυνατή η πρόσβαση χωρίς ενδιάμεσο,

χωρίς τε)(Vικές δυσκολίες. Χρειάζονται πρότυπα, προδιαγραφές, διαδικασία πιστοποίησης
για να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία της τε)(Vολογίας.

3.

Από την πλευρά των Βιβλιοθηκών η παγκοσμιοποίηση της πληροφορίας ήταν το θέμα

του τελευταίου Συνεδρίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ινστιτούτων

(IFLA) που έγινε στη Βαρκελώνη με τίτλο "Η Παγκόσμια Βιβλιοθήκη". Τονίσθηκε ότι, λόγω της
μεγάλης ανάπτυξης και της παραγωγής των επιστημονικών και τε)(Vικών Ύ"ώσεων και της
εξειδίκευσής τους, δημιουργούνται δυσκολίες για τη διάδοσή τους και την αποτελεσματική
βοήθεια της έρευνας, όπως γινόταν στην αρχαιότητα που οι γνώσεις ήταν γενικές.
(Υπόδειγμα, η πρώτη γενική Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας). Η ανάπτυξη δηλαδή της

τεχνολογίας έφερε ανισορροπία.
Το αντίδοτο είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφόρησης με τις βάσεις

δεδομένων και τελευταία με τα δίκτυα. Αυτό βέβαια πρέπει να στηρίζεται στη δίκαιη
οικονομική, πολιτική και πολιτιστική αντιμετώπιση των λαών σε μια διαδικασία αδελφοποίησης
και καλύτερης παγκοσμιότητας . Γιατί ενώνοντας τον κόσμο με ένα καλώδιο και αγνοώντας
το πολιτιστικά, γνωστικά, ηθικά προβλήματα, ποιό θα είναι το αποτέλεσμα της βελτίωσης;
Πάντως αυτοί οι νεωτερισμοί, αυτή η τεχνολογία, καλώς ήλθαν και θα πρέπει να αποκτήσουν
συνείδηση της σημαντικής αποστολής τους, όλοι αυτοί που εργάζονται στις Βιβλιοθήκες,
την Τεκμηρίωση και την Πληροφόρηση.

Ενα θετικό αποτέλεσμα της τεχνολογικής επανάστασης, είναι ο πολλαπλασιασμός της
ικανότητάς μας να αναζητήσουμε και να ανακτήσουμε την εξειδικευμένη πληροφόρηση τη
στιγμή που τη χρειαζόμαστε και να πραγματοποιήσουμε την έρευνά μας με τη βεβαιότητα
ότι δεν σπαταλούμε την ενέργειά μας και το χρόνο μας. Μια απαραίτητη προϋπόθεση, είναι
η ύπαρξη των σύγχρονων Βιβλιοθηκών, που συνδεδεμένες μεταξύ τους με τεχνολογικά μέσα
πραγματοποιούν το ξεκίνημα και την εμφάνιση της παγκόσμιας Βιβλιοθήκης.
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Στο Συνέδριο της

_ ___

IFtA, ο τομέας της Τ~ολογίας της Πληροφόρησης ασχολήθηκε

-~~_ τη Σύνδεση ~αι ~ηΥ-_ Πλοήγηση μέσω Δ~~ (Co~nectiνity
παγκόσμιο δίκτυο

and

Naνlgation), μ~ _ το

lnternet και τα δύο -πρότυπα OSI, πρωτόκολλα εφαρμογής για υπηρεσίες

Βιβλιοθηκών (το· SR -ΕρείΝα καϊΑν0κτησηtκαι1'ο1LL-Διαδανεισμός Βιβλιοθηκών).
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χιλιάδες περιοδικά με δισεκατομμύρια άρθρα. Για διευκόλυνση της tρευνας, για την

ανάπτυξη της επιστήμης και του πολιτισμού, την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, και
την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω δικτύων,_το Πρόγραμμα Βιβλιοθηκών της Κοινότητας

(Ubrarίes Prόgramme) υποστηρίζει την Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων και των σχετικών
προτύπων οsι.
\
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τις Βιβλιοθήκες. έγινε ένα Σεμινάριο

για τα ΟSΙ στη Λισαβώνα με συμμετοχή των χωρών της Νοτίου Ευρώπης όπου από την
Ελλάδα συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Σχολή Βιβλιοθηκαρίων, Το

Εθνικό Κεντρο Τεκμηρίωσης, ΤΟ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας καθώς και εκπρόσωπος από
ελληνική εταιρία.

Η αποστολή έγινε σε συνεργασία ··με την Ελληνική Επιτροπή Τυποποίησης
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης και της Επιτροπής ΕΟΚ για τις Βιβλιοθήκες με τη ενεργ9
συμβολή της ΓΓΕΤ.

Ετσι έγινε η πρώτη προσέγγιση των Ελληνικών Βιβλιοθηκών με τα

OSI

(Διασύνδεση ανοικτών Συστημάτων).
Η Επιτροπή Τυποποίησης της Τεκμηρίωσης και το ΤΕΕ προκειμένου να συμβάλλουν

στη διάδοση της τεχνολογίας των δικuων και στην πληροφόρηση του τεχνικού κόσμου
οργάνωσαν τη σημερινή Ημερίδα. Είναι η 2η Ημερίδα Τυποποίησης που πραγματοποιείται

από την Επιτροπή ΤΕ-22 και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Η θεματολογία της Ημερίδας και το Πρόγραμμα αυτής έχουν δημοσιευθεί στο
Ε.Δ./ΤΕΕ και στην πρόσκληση.

Στην Ημερίδα έχουν κληθεί να κάνουν εισηγήσεις ειδικοί της πληροφορικής και των
δικτύων καθώς και εργαζόμενοι στις Βιβλιοθήκες και την Τεκμηρίωση που τους έχουν
απασχολήσει οι εφαρμογές των δικτύων.
Η τεχνολογία αυτή θα πρέπει να μας απασχολήσει σε συνέχεια.
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ΗΜΕΡΙΔΑ :

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ
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Προσφώνηση

ΒU<τωρος Αμπακούμκιν
Αντιπροέδρου ΤΕΕ

Κυρ(ες και Κύριοι.
Α γαπητο{ Προσκεκλημένοι,

Σας καλοσωρ(ζω εκ μέρους της Δ . Επιτροπής του ΤΕΕ στην σημερινή
ημερ(δα .

Το ΤΕΕ που tχει μεταξύ των θεσμικών του στόχων την προαγω-yή της

επιστημονικής στάθμης των μελών του αλλά και την συμβολή του οτην
αναπτυξιακή προσπάθεια του τόπου, uποστηρ(ζει κάθε πρωτοβουλ(α των

μελών του, των υπηρεσιών του αλλά και άλλων επιστημόνων , προς την
κατεύθυνση αυτή.

Δεν μπορούσε λοιπόν παρό να στηρ{ξει την πρωτοβουλ(α της Τεχνικής
Επιτροπής Τυποπο(ησης ΕΛΟΤ/Τ.Ε22 ·τεΚΜΗΡΙΩΣΗ• (που λειτουργε( στο
Επιμελητήριο), για την οργάνωση αυτής της ημερ(δας.
Το θέμα βέβαια ε(ναι εξειδικευμένο αλλά πολύ σημαντικό γιατι αναφέρεται

στην τεχνική που a ν aπτύσεται για την κατά το δννατόν ευρύτερη και
ευκ ολότερη κυκλοφορ(α της γνώσης που υπάρχει αρχειοθετημ ένη στις
εκατοντάδες χιλιάδες βιβλιοθήκες της Ευρώπης και του Κόσμου όλου με τα

δισεκατομμύρια βιβλ(α, περιοδικά και όρθρα αλλά και τα απειράριθμα
στοιχεία που υπάρχουν γενικώτερα στις διάφορες υπηρεσ(ες κ αι τα κ.έντρα

1εκμηρ(ωσης και πληροφόρησης ανα τον κόσμο .
Η εξυπηρέτηση του μελετητή του ερευνητή και γενικώτερα του χρήστη της
πληροφορ(ας. ε(ναι προφανώς αποτελεσματικώτερη εάν ε(ναι δννατόν να

του παρασχεθε( αυτή απο οποιοδήποτε αρχε(ο ανα τον κόσμο και όχι μόνον

απο ~να δ(κτυ_ο

- σύστημα

__ ~ιβλιοθηκ~~ρχε(ων
-

-

-

που πcριλαμβάνει έναν ωρισμένο αριθμό

Πληροφόρησης) και _τ~ _ο!:\ο(ο ε(να_! ε(τε τοπικού _

χαρακη'}ρα, ε(τε φέρει ηλεκτρονικόν εξοπλισμόν-ενός μόνον τύπου ή

~-----'-'-'--...;;....:;.-=--=-...:....:..~.....:....;.....:...;:ι....:Ό.:
ιδ:;..:ια( τερούς του κώδικες λει τουρ γ{ας .
Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποπο(ησης

Standardization)

άρχισε το

1978 με

(ISO-lnternational Organization for .

την σννεργασ{α της Διεθνούς

Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τηλεγραφία και Τηλεφων(α (CCΙΤΤ) , την
σύνταξη προτύπου ανάπτυξης και λει το υργ(ας των δικτύων ανοικτών
συστημάτων ώστε να καταστεί δννατή η μεταξύ των διασύνδεσις με σκοπό
το στοιχε(ο-τεκμήριο να φθάνει απο τον χρήστη Α στον χρήστη Β
οπουδήποτε κι άν ευρίσκονται αυτοί και σε οποιοδήποτε διαφορετικό
ανοικτό σύστημα έ(ναι εντεταγμένοι και να φθάνει επιπλέον αυτή η
πληροφορία με την εrιιθυμητή παρουσ(αση και χωρ(ς σφάλματα.

Το μοντέλο αυτό

(ISO 7498) είναι το ·sasic Reference Model for Open
Systems lnterconnection• που έγινε γνωστό σνντομογραφικά ως "Μοντέλο
οsι· .

Στον χώρο των βιβλιοθηκών προσπάθειες διασύνδεσης δ ιαφορετικών
δικτύων με προσπάθεια υλοπο(ησης των

OSI ή 6.λλ.ων

προτύπων και των

αντίστοιχων πρωτοκόλλων γινονται στις αρχtς της δε καετ(ας τΌυ

80

στις

Ην ωμένες Πολιτείες , στην Νορβηγ(α, στον Καναδά και αργό τερα στην
Αυστραλ(α και αλλού.

Για την πaγκοσμιοπο(ηση της πληροφορ(ας στον χώ ρο τ ων βιβλιοθηκών και

τ ο σ χετικ ό Σννέδριο τ ης Διεθν ο ύς Ομο σπ ον δ ίας ενώσεων Βιβλιο θηκών και
Ι ν σ τι τ ού τ ων

(IFLA) που έ γινε σ την Βα ρκελώνη αν αφέρθη κε ήδη η κα

Σ ολω μ ού .

Για όλα το πιο πάνω και γι α πολλές άλλες πληρο φορ ιες επάν ω σ τ ο θέμ α
θ α α κουσθούν πολλές εμπεριστατ ω μένες εισηγήσεις κα τ ά την ημε ρ(δα .

- Ο πως αν αφέρθη κε ήδη , η πρώ τη προσέ γγιση τ ων Ελληνικών Β ιβλιο θηκών
με τα OSI έ γινε πρόσφατα σε σ χε τικό Σε μινάριο σ τη Λ ισ aβών α με
σ υ μμ ε τοχή χω ρών της Νοτ (ου Ε υρώπης στα πλα(σ ια ω προ γρ άμμα τ ος γι α τις

Β ιβλιοθήκες• της Κοινότητας . Το πρ ό γραμμα αυτό υ ποσ τηρ(ζει την
διασύνδεση ανοικτών συστημάτων και των σχετικών προτύπων

OSI.

...

__ __--~~!!}'!__~ιό πάνω πολύ σύντομη αναφορά μου_στο_ θέμα,_δuςαιώνο~τσι η _ _ _
--εnιλοyή του χρόνου που γίνεται η ημεριδα αλλά φα(νεται και η χρησιμότητά -- της για συμβολή στην ενημέρωση στον Ελληνικόν χώρον επάνω στις
~~~~~~~----~

προσπάθειες που γ(νονται τα τελcυτα(α χρόνια ανα τον κόσμο για την

εύκολη προσπ.έλαση στην παγκόσμια αρχειοθετημένη γνώση, τεκμηρ(~ση
και πληροφόρηση.

Το πόσο σπουδα(ο ε(ναι να υπάρχει αυτή η δυνατότητα και μέσω των
Ελληνικών Βιβλιοθηκών και

data banks για την προαγωγή της έρεννας της

επιστήμης και της τεχνικής στον τόπο μας ε(ναι ολοφάνερα .

Κυp(ες και Κύριοι,

Η Δ . Ε. του ΤΕΕ :
α) συγχα(ρει την Τεχνική Επιτροπή Τυποπο(ησης ΕΛΟΤ/Τ.Ε .

22

για την

πρωτοβουλ(α και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και όσους
εμόχθησαν για την οργάνωση της ημερ(δας.

.

β) ευχαριστε( τους εισηγητ~ς και εσός τους παρευρισκομένους για την
συμμετοχήν σας και ακόμη ,
γ) βρ(σκει την ευκαιρ(α για μια ακόμη φορά να συγχαρε( τα στελέχη και

όλους τους εργαζόμενους στην Βιβλιοθήκη και την Μονάδα Τειφηρ(ωσης

και Πληροφόρησης του ΤΕΕ για την συνεχή προσπάθεια που κόνονν για
την βελ τ(ωση της λειτουργίας τους και την παρακολούθηση των
σχετικών διεθνών τεχνικών εξελ(ξεων .

tν1ε την βεβαιότητα της επιτυχούς σ υμβ ολής της Ημερ(δας στον
εκ σu γχpον ισμ ό της λει τουργ(ος των Ελληνικών Βιβλιοθηκών και μον άδων
Τεκμ ηρ(ωσης και Πληρ οφ όρησης,

Κυρήττω την έναρξη των εργασι ών της.

