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Útgáfa 18

• Innri endurskoðun...

• Uppfærsla á stýrikerfi

• Uppfærsla á Oracle 

gagnagrunnshugbúnaði og 

gagnagrunni

• Ekki miklar breytingar fyrir 

starfsmenn sem nota kerfið



Útgáfa 18 - áhrifaþættir
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Útgáfa 18 - framkvæmd

• Stýrikerfi uppfært í RedHat 

Linux 5.0

• Gagnagrunnur uppfærður í 

Oracle 10 á Öldu

• Útgáfa 18 sett upp í 

prófunarumhverfinu 

• Þá var fyrst mögulegt að hefja 

vinnu við vef og aðrar kerfistöflur



Uppfærslan í útgáfu 18 er 

samstarfsverkefni:

• Landskerfis bókasafna

• Ex Libris í Þýskalandi

• Nýherja h/f

• Miracle

• Aðildarsafna Gegnis



Breytingar í útgáfu 18

• Útlán og lánþegar – 64 kaflar

• Leitir – engar breytingar

• Skráning – 34 kaflar

• Nafnmyndaskrá – 5 kaflar

• Aðföng – 25 kaflar

• Tímaritahald - 4 kaflar

• Millisafnalán – engar breytingar



Prófanir

• Mjög mikilvægt skref í hverri 

uppfærslu eru prófanir

• Prófanir voru í viku 18

• Allt gekk vel

• Engin meiriháttar vandamál 

komu upp...

• En myndir segja meira en…



























gegnir.is



“Librarians like to search, but the 

users like to find!”



Það er rúmt ár síðan undirstöðu 

vinnunnar við gegnir.is –

rýnihópavinnunni lauk





Markmið

• Markmið með endurskoðun og 

endurgerð gegnir.is er að 

mæta breyttum þörfum safna 

og notenda 

• Sníða vankanta af gegnir.is

• Mæta kröfum nútímans um 

hönnun og skilvirkni leitarvefja

SH/maí 2007



Áhrifaþættir - nýr gegnir.is



Gullmolar frá þátttakendum

• “er ekki höfundur?” –

“það ætti að vera hægt 

að leita að höfundi”

• “Það væri gott að þurfa 

ekki að berjast 

í gegnum þessa 

síðu”



Rýnihópar

• Leitarskilyrði

• Leitarniðurstöður

• Sýndargrunnar

• Útlit og aðgengi

• Tónlistarhópur

• Tímaritahópur



Samtekt –

Áherslur í nýjum gegnir.is



Helstu niðurstöður rýnihópa

• Bæta leitarflæði

• Bakka – alveg nauðsynlegt

• Leitarskilyrði haldist inni svo 
mögulegt sé að halda leit áfram

• Leit haldist inni við innskráningu

• Skýrari skilaboð við 
innskráningu 

• Betri hjálp

• Sýndargrunnar



Vinnan við gegnir.is

• Vinna rýnihópa í vorið 2007

• Vefstjóri, Óttar Rafn 

Ellingsen,var ráðinn snemma 

hausts 2007

• Tímafrekt að læra á kerfið

• Samfeld vinna við vefinn frá 

áramótum



Ráðgjafar og aðkeypt vinna

• Útlitshönnuður – Arnar 

Ólafsson hjá Miði h/f

• Aðgangsvottun, Sjá

• Ráðgjafi - Bjarni Lúðvíksson 

hjá Miracle



gegnir.is – skipulag vinnunar
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Gegnir.is – þrjár víddir ...

Aleph 500

Gegnir

Bókfræði- og 

eintakagrunnur

Viðmótið, þ.e. útlitið og 

skipulag. Staðsetning aðgerð, 

litanotkun, letur, orðanotkun 

o.s.frv.

Kerfisstrúktúr, þ.e. hvaða 

aðgerðir og leitarindexar eru 

í boði o.s.frv.

Gagngrunnurinn, þ.e. hvaða 

upplýsingar hafa verið 

skráðar um tiltekin verk og 

hverjir eiga þau



gegnir.is - vandkvæði

• Kerfið takmarkar hvað er 

mögulegt að gera og hvar

• Ólíkt venjulegri vefhönnun

• Uppsetning kerfisins:

• Mörg söfn

• Lík söfn

• Mjög mörg eintök af sama titli

• Sami lánþegi í mörgum söfnum



Vandamálin liggja víða..... 

• Sveiganleiki

• Mörg söfn

• Of mörg eintök 

eru erfið

• Ólíkir notendur

• Kröfur



Sýndargrunnar

• Safnagrunnar verða settir upp

• Kerfislegt vandmál sem á eftir 

að leysa

• Betra en áður

• Söfn fá senda tengla á “sitt 

safn”

• Förum hægt af stað 

• Lágmarks kynning



Gegnir.is – hver er staðan 

núna?

• Vefurinn orðinn fallegur

• Leitarflæði þokkalegt

• Hægt að halda leit áfram

• Innskráning mun betri

• Leit helst inni

• Prentun og skilaboð betri



Gegnir.is er...

• ..ekki tilbúinn

• ..á eftir að batna ótrúlega ...

• Þrífumst á gátlistum og 
uppbyggilegri gagnrýni 

• Haldið verður áfram að vinna 
við leitarvefinn í sumar og 
haust 

• Síðan stöðugt viðhald og 
endurnýjun



Prófunarvefur

snorri.lb.is/F

Endilega skoðið og komið með 

ábendingar



Skyldu þessir snillingar geta 

notað gegnir.is?



Ef svo er, þá tel ég að...

Lóan sé komin að …..


