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Осы н±сќау жайлы

Б±л ќ±жат Greenstone-ді µз компьютеріњізден іске ќоса алатындай етіп
ќалай орнату керектігін т‰сіндіреді. М±нда сондай-аќ Apache жєне Perl
веб-серверінде тегін ±сынылатын программалар сипатталады. Біз орнату
процедурасыныњ ќарапайым мысалдарын береміз. Программалыќ жабдыќ
єрт‰рлі платформаларда жєне єрт‰рлі конфигурацияда ж±мыс істей алады.
1-бµлім Greenstone программасын орнатќанда туындайтын с±раќтардыњ
кµпшілігін сипаттайды. 2-бµлім барлыќ жасалымдарѓа арнап орнату
процедурасын сипаттайды, сіз оныњ сіздіњ операциялыќ ж‰йењізге
ќатысты бµлігін оќи аласыз. 3-бµлім дистрибутивтерге енгізілген цифрлы
кітапхананыњ демонстрациялыќ коллекцияларын сипаттайды. 4-бµлім
Greenstone-да ж±мыс істегенде Apache жєне Microsoft PWS/IIS жалпы веб-
серверлерін ќалай орнатуды т‰сіндіреді. 5-бµлім Greenstone-ніњ єрт‰рлі
конфигурациялыќ опцияларын сипаттайды. 6-бµлім сіздіњ цифрлы
кітапханањызбен байланыстыру ‰шін жеке ‰ш бетті ќалай жасауды
кµрсетеді.

Iëåñïåëi º½æàòòàð

Greenstone àðíàë¹àí àºïàðàòòàðäû» òîëûº æèíà¹û 4 á¼ëiêòåí
ò½ðàäû
• Greenstone öèôðëû êiòàïõàíàñûí îðíàòó áîéûíøà
áàñøûëûº (осы ќ±жат)
• Greenstone öèôðëû êiòàïõàíàñûí ºîëäàíóøû¹à í½ñºàó
• Greenstone öèôðëû êiòàïõàíàñûí æàñàóøû¹à áàñøûëûº
• Greenstone öèôðëû êiòàïõàíàñû: ²à¹àçäàí Êîëëåêöèÿ¹à
äåéií.

Àë¹ûñ

Greenstone ïðîãðàììàñû ê¼ïòåãåí àäàìäàðäû» áiðëåñêåí
å»áåãiíi» æåìiñi. Ðîäæåð ÌàêÍàá ïåí Ñòåôàí Áîääè áàñòû
æàñàóøûëàð. Äýâèä Áýéíáðèäæ, Äæîðäæ Áóêåíàí, Õîí ×åí,
Ýëêå Äþíêåð, Êàðë Ãóòâèí, Ãåîôô Õîëìñ, Äæîí Ìàêôåðñîí,
Êðåéã Íåâèëìýííèíã, Ãîðäîí Ïýéíòåð, Áåðíõàðä Ôàðèíãåð,
Òîää Ðèä, Áèëë Ðîäæåðñ æ¸íå Ñòþàðò Éåòèñ ¼ç òàðàïòàðûíàí
å»áåê ñi»iðäi. Á½ë æîáàíû» áàñºàäà ì¾øåëåði Ìàðê Àïïåðëè,
Ñýëëè Äæî Êàííèíãåì, Ñòèâ Äæîíñ, Òå Òàêà Êèãýí, Ìèøåë
Ëóòñ, Ìàëèêà Ìàõîóè æ¸íå Ëëîéä Ñìèò ïðîãðàììà äèçàéíûí
æàñàóäà øàáûòòàíäûðóøû áîëäû. Áiç ñîíûìåí ºàòàð îñû
ïðîãðàììà¹à MG, GDBM, WGET, WV, PDF2HTML, PERL
ºîñûìøàëàðûí æàñàó¹à å»áåê ñi»iðãåíäåðãå àë¹ûñûìûçäû
áiëäiðåìiç.
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Greenstone жасалымдары
Greenstone єрт‰рлі платформаларда ж±мыс істей алады жєне 1 суретте
сипатталѓан конфигурацияныњ єрт‰рлі жасалымдары болады.

      Рисунок 1 Различные версий Greenstone под Windows и Unix

                         Барлыќ жасалымдар                                                                                                                                           орнату ‰шін “т‰пкі”
                                                  ќол жеткізе алады                                                                                                                                                ќолданушы ќажет
                                                                                                                                                                                                                                     болуы м‰мкін

      Коллекцияларды ќарау-     Программалар-      Программалар-                                                                       Программалар-             Программалар-            Программалар-
         ѓа болады біраќ жасау       дыњ барлыќ м‰м    дыњ барлыќ м‰м                                                                    дыњ балыќ м‰м-            дыњ барлыќ м‰м           дыњ барлыќ м‰м
                    емес                            кіндіктері ќ-ды      кіндіктері ќ-ды                                                                           кіндіктері ќ-ды             кіндіктері ќ-ды             кіндіктері ќ-ды

                                                                           Программалыќ топтаманы                                                             Бастапќы код тексеріл-     Бастапќы код
                                                                               тек администраторлар                                                               ді бинарлыќ жасалымы       тексерілді                         тестіленбеген
                                                                                   орната алады                                                                                          бар

         Сурет 1 Windows жєне Unix аясындаѓы Greenstone-ныњ єрт‰рлі жасалымдары

Инсталляциялау ‰рдісіне єсер ететін кµп жаѓдайлар бар. Жалѓастырудыњ
алдында біз сізден келесі с±раќтарѓа жауап беруіњізді с±раймыз.
• Windows немесе Unix ж‰йесініњ ќайсысында істейсіз?
• Егер Windows болса, онда сіз Windows 3.1/3.11 немесе одан жања
жасалымдарды пайдаланасыз ба? Б±л жасалымдарда коллекцияларды ќарай
алѓаныњызбен, оларды жасай алмайсыз. Программада бар м‰мкіндіктердіњ
барлыѓын Windows-тыњ 95/98/Me,NT/2000 жасалымдарында ж‰зеге асыруѓа
болады.
• Егер Unix болса, онда сіз Linux немесе басќа жасалымды ќолданасыз
ба? Linux ‰шін
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• орнатуѓа жењіл, ж‰йеніњ бинарлыќ жасалымы ќолданылады. Linux-тіњ
басќа жасалымдары ‰шін сізге бастапќы кодты (source code) орнатып,
оны компиляциялау керек болады. Б±л, ќосымша программаны орнатуды
ќажет етуі м‰мкін.

• Егерде Windows NT/2000 немесе Unix болса онда сіз ж‰йеге
“администратор” немесе “root” ретінде кіресіз бе? Б±л айырмашылыќ
Greenstone желілік серверін к‰йіне келтіргенде µз ролін атќаруы м‰мкін.

• Сізге бастапќы код ќажетпе? Егер сіз Windows немесе Linux-ті
ќолдансањыз жєй бинарларды орната аласыз. Ал егер сізге бастапќы код
ќажет болса, онда ол Greenstone дистрибутивінде орналасќан.

• Сіз жања цифрлы коллекциялар жасайсызба? Егер жасасањыз онда сіз
Windows пен Unix-тіњ де ќолы жететін Perl-ді орнатуыњызѓа тура келеді.

• Cіздіњ компьютеріњізде  желілік сервер бар ма? Greenstone
программалыќ топтамасы Windows желілік серверімен бірге келеді. Ал
егер сіздіњ компьютеріњізде ол орнатылѓан болса, онда оны пайдалануѓа
болады. Ал Linux ‰шін сіз желілік сервер орнатуыњыз керек.

• Компьютеріњізге орнатылѓан серверді к‰йіне келтіре аласызба? Егер
к‰йіне келтіре алмасањыз, онда Greenstone серверін пайдаланѓан д±рыс,
себебі µз серверіњізді Greenstone программалыќ жабдыѓын танитындай
ѓып к‰йіне келтіруіњіз керек.
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Инсталляциялау ‰рдісі
Greenstone-ніњ Windows пен Unix-ке арнап жасалѓан єрт‰рлі жасалымдары
бар, оларѓа екі формада ќол жеткізіледі: бинарлыќ форма жєне бастапќы
код. Программаныњ интерфейсі ‰шін Интернет браузер ќолданылады:
Netscape Navigator немесе Internet Explorer (екі жаѓдайда да 4.0 жасалымы
немесе одан жоѓары). Егер сіздіњ компьютерге єлі Интернет браузер
орнатылмаѓан болса, онда осы CD-ROM-да Netscape Navigator-дыњ Windows
жасалымы бар.

2.1 Windows

Егер сіз Unix ќолданушысы болсањыз, онда сіз б±л бµлімді тастап 2.2
бµлімінен бастасањыз болады. “Єдеттегі орнатылым” (simple installation)
орындаѓысы келетін Windows ќолданушыларыныњ есіне, программалыќ
топтаманыњ барлыѓы ќатты дискіде 40 Mb орын алады.

Егер сіз орнатудыњ басќа т‰рін тањдасањыз, онда сіз бинарлы код немесе
бастапќы кодты орнатасыз ба соны шешіп алуыњыз керек. Егер
к‰мєнденсењіз, онда бинарлыќ кодты тањдаѓаныњыз жµн. Орнату ‰рдісі екі
тип ‰шінде бірдей. Келесі бµлімдерде, инсталляциялау типін тањдаѓанда
кездесетін опциялар сипатталѓан. Инсталляция аяќталѓаннан кейін сіз бірден
2.3 бµлімге кµше аласыз.

Єдеттегі инсталляция.

Программаныњ Winodows-ќа арналѓан жасалымын орнату ‰шін, CD-ROM-
ды сєйкес дискж‰ргізушіге (мысалы D:) салыњыз. Егер инсталляциялау
‰рдісі 20 секундтан кейін басталмаса, онда Пуск мєзіріне басып, Выполнить-
ті тањдап D:\setup.exe-ні енгізіњіз м±ндаѓы D: б±л CD-ROM-ѓа арналѓан диск
ж‰ргізгіш. Windows 3.1-ге арналѓан жасалымда файлдыќ менеджерден
выполнить-ті тањдап, D:\Windows\win3.1\setup.exe-ні енгізіњіз.

Жєй орнатылым ‰шін, ‰нсіздік бойынша ±сынылатын барлыќ шарттарды,
Далее (Next) кнопкасын басып тањдањыз. Сіздіњ осыны ѓана орындасањыз
болѓаны!
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Сурет 2
Greenstone-ныњ ‰й
 беті

Greenstone C:\Program Files\gsdl директориіне орнатылады.

Орнату аяќталѓан соњ, ж‰йені іске ќосу ‰шін Пуск кнопкасын басып, Программы
мєзірін тањдап, одан Greenstone Digital Library-ді тањдањызда программаны жіберіњіз.
Демо-коллекцияѓа ену ‰шін Greenstone бас мєзіріндегі сєйкес иконканы басыњыз.

Windows аясындаѓы бинарлыќ кітапханалар

CD-ROM-да Windows-ќа арналѓан екі жеке бинарлы программалар бар: Local Library
(жергілікті кітапхана) мен Web Library (Интернет кітапхана). Жоѓарыда сипатталѓан
єдеттегі инсталляцияда жергілікті кітапхана орнатылады. Біз сізден дєл осыны
тањдауыњызды с±раймыз. Интернет кітапхананы орнату ќиын болѓандыќтан,  сізде
желілік сервер орнатылѓан болса жєне оны Greenstone ‰шін ѓана ќолданам десењіз
б±л сізге ќажет болады. ¤зініњ атыныњ ќарапайымдылыѓына ќарамастан, жергілікті
кітапхана желілік сервер ретіндегі ж±мыстыњ толыќ, автономды, функционалдыќ
потенциалын пайдалану м‰мкіндігін береді.

Жергілікті кітапхана

Жергілікті кітапханалар кµмегімен Windows-тыњ кез-келген жасалымында Greenstone-
ныњ дайын коллекцияларымен істеуге болады. Демо-коллекция автоматты т‰рде
орнатылады. Сіз сондай-аќ жања коллекцияларды компакт-дискіден ќоса аласыз
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(3-бµлімде сипатталѓан).
Жергілікті кітапханалар, желілік серверлер єлі орнатылмаѓан жеке
компьютерде немесе компьютерлерде істеуге арналѓан. Оныњ, осы желіге
ќосылѓан басќа компьютерлерден осы кітапханаѓа ену ‰шін шаѓын сервері
бар (біраќ б±л сервердіњ м‰мкіндіктері шектеулі ѓана).

Жергілікті кітапхана программалыќ топтамасы, сіздіњ компьютеріњіздегі
желілік м‰мкіндіктерге жауап беретін программаны жєне сіздіњ желіге
ќосылѓандыѓыњызды автоматты т‰рде аныќтайды.  Б±л кітапханада келесі
т‰рдегі екі мєселе туындауы м‰мкін:
• мезгіл-мезгіл жоспарланбаѓан dial-up  жасалуы м‰мкін
• Желілік программалардыњ д±рыс орнатылмауы салдарынан оныњ
ж±мыс істемеуі м‰мкін.

Осындай мєселелерді болдырмау маќсатында дискіде стандарттыныњ орнына
ќолдануѓа болатын жергілікті кітапхананыњ шектелген жасалымы бар. Б±л
жасалым тек Netscape-те ж±мыс істейді. Кітапхананы іске ќосќан кезде сіз
осы жасалымѓа енуге м‰мкіндік беретін кнопканы кµресіз. Жоѓарыда
айтылѓан мєселелер туындамайтын болса, стандартты жасалымды ќолданѓан
жµн.

Интернет - кітапхана (Web Library)
Желілік сервер болѓан жаѓдайда б±л кітапхананыњ кµмегімен дайын
коллекциялармен ж±мыс істеуге болады.

Б±л кітапхана компьютерге, желілік сервермен дайын Greenstone
коллекциясымен ж±мыс істеуге м‰мкіндік береді. жергілікті кітапхана
жаѓдайындаѓыдай, Демо-коллекция автоматты т‰рде орнатылады. Сіз сондай-
аќ CD-ROM-даѓы басќада коллекцияларды орната аласыз. (3 бµлімді ќара).

Интернет кітапхананыњ жергіліктіден айырмашылыѓы оныњ желілік сервер
программалыќ топтамасы бар компьютерлерге арналуында. Интернет
кітапхананы іске ќосу ‰шін сізге тµмендегілер ќажет:
• Желілік сервер программалыќ топтамасы. Ол ‰шін Apache-ні
ќолдануѓа болады (Ќосымшаны ќара)
• Коллектор. Б±л компонент жергілікті жєне Интернет- кітапхананыњ
екеуінеде енгізілген жєне ол сізге ќ±жаттардан µз ќалауыњызша коллекция
жасауѓа м‰мкіндік береді. (Windows 3.1/3.11-де Коллектор ж±мыс істемейді).

Windows-тыњ желілік серверін к‰йіне келтіру (Тек Интернет- кітапханасы
жасалымы ‰шін)

Жергілікті кітапхананыњ артыќшылыѓы, оны орнатќаннан кейін,
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ешбір к‰йіне келтірмей-аќ іске ќосуѓа болатындыѓы. Ал Интернет- кітапхана
жаѓдайында сізге µзіњіздіњ желілік серверіњізді к‰йіне келтіруіњіз ќажет. Егер
сіздіњ компьютерлеріњізде желілік сервер орнатылѓан болса онда Greenstone-
мен ж±мыс істеу ‰шін оныњ конфигурациялыќ файлына аздаѓан µзгерістер
енгізуіњіз керек. Арнайы инсталляциялаушы Apache скрипті не істеу керектігін
айтады - PWS, IIS желілік серверлерін к‰йіне келтіру бойынша н±сќаудыњ
4.2-бµлігін ќарањыз. Сізге серверіњізді  к‰йіне келтіруде ж‰йелік
администратордыњ кµмегі ќажет болуы м‰мкін.

Егер сізде желілік сервер єлі жоќ болса, онда сізге оны орнату ќажет (Apache
жайлы мєліметтерді ќосымшадан ќарањыз). Содан кейін оны д±рыстап к‰йіне
келтіруіњіз керек. 4-бµлімде веб-сервердіњ жекелеген бµліктерініњ Greenstone-
ѓа ќалай єсер ететіндігі жєне оларды ќалай µзгерту керектігі толыќ
сипатталѓан. Б±ныњ барлыѓы, конфигурациялыќ файлѓа алтыѓа жуыќ жол
енгізуге келіп тіреледі.

Windows-ќа арналѓан бастапќы код (Windows source)

Greenstone-ніњ бастапќы коды 50 Mb-тай кењістікті алады, ал  оны
компиляциялау ‰шін сізге 90 Mb-тай орын керек. Компиляциялау ‰шін сізге
тµмендегілер керек:
• The Microsoft Visual C++ compiler (ќазіргі кезде біз єр т‰рлі порттар
GNU GCC-діњ кµмегімен Greenstone-ді компиляциялаудыњ шаѓын
мєселелерін шешудеміз).
(Сіздерге GDBM, Gnu database manager(о) керек емес, себебі ол Greenstone
программалыќ топтамасына енгізілген).
Сіздіњ программаны Windows 3.1/3.11-де компиляциялай алуыњыз екі талай.
Егер сіз Greenstone-ні ќайта компиляциялап, б±л жасалымды CD-ROM жасау
‰шін ќолдансањыз, Visual C++ compiler-діњ соњѓы жасалымдарыныњ
кµмегімен жасалѓан кодтыњ Windows 3.1/3.11-де істемейтіндігін, ал басќа
б±дан жоѓары жасалымдарда (95,98, Me, NT, 2000) ол ж±мыс істемейтіндігін
есте ±стауыњыз керек. Егер сіз ќайта компиляцияланѓан жасалымныњ,
Windows-тыњ ертеректегі жасалымдарында ж±мыс істесін десењіз, онда сіз
компилятордыњ басќа жасалымын ќолдануыњыз ќажет. Greenstone, STL, C++
standard template library (стандартты шаблонды кітапхана), кейбір
компиляторларда STL болѓанымен, б±л жасалым ќалыпты ж±мыс істемейді.
Сондыќтан Greenstone-ді Windows-тыњ ертеректегі жасалымдарында ж±мыс
істейтіндей етіп ќайта компиляциялау ‰шін сізге тµмендегілер ќажет:
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• The Microsoft Visual C++ compiler-діњ 4.0 немесе 4.2 жасалымы.
• STL, C++ standard template library-діњ сыртќы жасалымы.

Компилятордыњ осы жасалымдарымен ж±мыс істеу ‰шін Greenstone
программалыќ жабдыѓына STL-ді арнайы енгізген.

Greenstone-ді орнату ‰рдісі кезінде бастапќы кодты орнатуды тањдау кезінде,
кодтыњ автоматты т‰рде компиляцияланбайтындыѓын ескерген жµн. Greenstone-
ді компиляциялауѓа байланысты н±сќаулар ‰шін (‡нсіздік бойынша C:\Program
Files\gsdl) директориіндегі Instal.txt ќ±жатын ќарањыз.

2.2 Unix

Б±л бµлім Unix ќолданушыларына арналып жазылѓан (Windows ќолданушылары
бірден 2.3-бµліміне кµшуіне болады). Орнату ‰шін сізге бинарлыќ жєне бастапќы
кодтардыњ бірін тањдауыњыз ќажет. Компиляциялау ‰шін бинарлыќ код 50 Mb-
тай, ал бастапќы код 160 Mb бос орынды ќажет етеді.

Unix-ке арналѓан бинарлыќ код (Unix binaries)

Бинарлыќ код, ќ±рамында ELF binary support бар intel x86-ѓа негізделген Linux
 дистрибутивін ќажет етеді. Тµменде осы талапќа сай келетін дистрибутивтер тізімі
 берілген:

• RedHat 5.1
• SuSe Linux 6.1
• Debian 2.1
• Slackware 4.0

Сондай-аќ б±л дистрибутивтердіњ ертеректегі жасалымдары ж±мыс істеуі керек.
 Сізге желілік сервер ќажет болады: біз Apache-ні ±сынамыз. Біз сізден Greenstone-
ні орнатпай т±рып желілік серверді орнатуыњызды µтінеміз - б±л инсталляциялау
‰рдісін кєдімгідей жењілдетеді. Егер сіз цифрлы коллекцияларды жасауды
жобаласањыз жєне сіздіњ ж‰йењізге Perl орнатылмаѓан болса, онда оны орнату

ќажет
болады. Linux жасалымдарыныњ кµпшілігінде, Perl программасы ‰нсіздік бойынша
орнатылады. Ќосымшадан сіз Apache мен Perl-ді ќайдан жєне ќалай алу керектігін
білесіз.

Unix-ке арналѓан бастапќы код (Unix source)

Unix-ке арналѓан бастапќы код, дєл Windows-ќа арналѓан бастапќы кодќа ±ќсас
болады. Ол
Linux, Solaris, Macintosh OS/X-те компиляцияланып, тексерілген. Б±л кодты Unix-
тіњ басќа жасалымдарына арнап к‰йіне келтіру ќиын болмайды.
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Бастапќы кодты Unix-те компиляциялау ‰шін сізге тµмендегілер керек
• GCC, Gnu C++ compiler
• GDBM, Gnu database manager.

Greenstone программасын іске ќосу ‰шін, сізге сондай-аќ жоѓарыда
сипатталѓандай желілік сервер мен Perl ќажет болады.

Unix-ті орнату
Unix жасалымын компакт-дискіден орнату ‰шін, дискіні дискж‰ргізушіге
салып келесі командаларды енгізіњіз
mount /cdrom (б±л команда бір жасалымнан, басќасына ќарай
                                µзгешеленуі м‰мкін; Мысалы OS/X-те сіз /Volumes дирек-
                            ториіне cd деп енгізіп, содан кейін CD-ROM ‰шін сєйкес
                              ішкі директорияларѓа енгізесіз)
cd /cdrom   CD-ROM-ныњ директориін жоѓарѓы дењгей директориіне
                              ауыстырады.
cd Unix   Директорияны Unix-тіњ  инсталляциялыќ скрипті
                             орнатылѓан директорияѓа µзгерту.
sh Install.sh Инсталляциялау ‰рдісін бастау (кµп жаѓдайда сіз тура
                          компакт-дискіден инсталляциялауды бастай алмайтындыќ-
                           тан sh єріптер тізбегі ќажет).

Соњѓы команда интерактивтік диалогтыќ терезені шаќырып, онда Greenstone-
ді орнатуѓа ќажетті мєліметтер с±ралып, сонымен ќатар онда не болып
жатќаны жайлы егжей-тегжейлі есеп беріледі. Орнату ‰рдісі сізден
программаны орнатќыњыз келген директорияны с±раудан басталады. Б±л
директорияѓа орналастырылатын файлдардыњ біріншісі “удалить” (“алып
тастау” uninstall) файлы, ол сізде ќандай да бір ќиындыќтар туындап,
орнатуды тоќтатќан кездегі, аяќталмаѓан орнатулар файлдарынан осы
директорияны тазалайды. Келесі ќадамда сіз бинарлыќ жєне бастапќы кодтыњ
біреуін тањдауыњыз керексіз. Содан кейін сізде WWW-браузері туралы
с±раќтар пайда болады. Сізде жµнделген cgi executable directory (Unix
ж‰йелерінде єдетте “cgi-bin” деп аталады); Сіз жањасын жасап, немесе ескісін
ќолдана аласыз.
Егер сіз жањасын жасасањыз, онда сіздіњ б±л мєліметті желілік сервердіњ
конфигурациялыќ файлына енгізуіњіз ќажет. Кез-келген жаѓдайда сіздіњ cgi
директориясыныњ WWW-адресін енгізуіњіз керек. Интерактивтік терезелер
сізді б‰кіл инсталляциялау ‰рдісі бойымен жетелеп µтеді. Сізден сєйкес
мєліметтер ќажет еткен белгілі бір директорияларда file permissions-ті д±рыс
енгізу µте мањызды. Ењ соњѓысы сізден “администратор” ќолданушыѓа
арналѓан пароль с±ралады “admin”-ді енгізіњіз.
Егер орнатуды “т‰пкі” (root) ќолданушы ж‰ргізсе онда Greenstone ‰нсіздік
бойынша /usr/local/gsdl директориясына орнатылады, ал басќа жаѓдайда ~/
gsdl директориясына орнатылады (м±ндаѓы “~” ќолданушыныњ басты
директориясы).
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Бинарлыќ кодты орнату бірнеше минутќа созылады. Егер сіз бастапќы кодты
орнататын болсањыз, онда инсталляциялыќ скрипт оны
компилляцияламайды, сіздіњ процессорыњыздыњ жылдамдыѓына байланысты
ол 10 минуттан 1 саѓатќа дейін созылады. Программаны алып тастау ‰шін
cd~/gsdl немесе /user/local/gsdl-ді енгізіњіз, ал  “т‰пкі” ќолданушы sh
Uninstall.sh командасын енгізе алады.
Орнату ‰рдісі кезінде Демо-коллекциядан басќа, басќада коллекцияларды
орната аласыз. Greenstone-ныњ Демо-коллекциялары автоматты т‰рде
орнатылады; басќалары жайлы мєліметтерді сіз 3-ші бµлімнен таба аласыз.

Unix желілік серверін к‰йіне келтіру

Егер сіздіњ компьютеріњізде желілік сервер орнатылѓан болса, онда оны
Greenstoneмен сєйкестендіру ‰шін конфигурациялыќ файлына бірќатар
µзгерістер енгізу ќажет. Инсталляциялыќ файлына бірќатар µзгерістер енгізу
ќажет. Инсталляциялыќ скрипте б±ны ќалай жасау керектігі сипатталѓан.
Сізге ыњѓайлы болу ‰шін б±л инсталляциялыќ скрипт сіз Greenstone-ді
орнатќан директориядаѓы INSTALL_RECORD файлына жазылѓан.

Егер сізде желілік сервер єлі жоќ болса, онда оны орнату керек. Ќосымшада
Apache жайлы аќпарат бар. Содан кейін сіз оны к‰йіне келтіруіњіз керек. 4-
ші бµлімде Apache-ніњ Greenstone мен µзара байланысќан WWW- сервер
бµлігі жєне оларды ќалай µзгерту керектігі сипатталѓан. Б±ныњ барлыѓы сіздіњ
оныњ конфигурациялыќ файлына елу шаќты жол енгізуіњізге келіп тіреледі.

Жоѓарыда сипатталѓан инсталляциялау ‰рдісін жасау ‰шін сізге Unix-тіњ
т‰пкі ќолданушысы болуыњыз міндетті емес. Біраќ іс Apache желілік серверін
к‰йіне келтіруге келіп тірелгенде т‰пкі ќолданушы артыќшылыѓы ќажет
болады. Егер сіз екінші Apache серверін орнатќыњыз келсе, онда сіз, оны ол
сіздіњ компьютеріњізде орнатылѓан болса да жасай аласыз.
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2.3 Greenstone-ніњ орналасуы

Жеке кітапхана (тек Windows ‰шін)

Егер сіз жеке кітапхананы ќолданатын болсањыз, онда жіберу мєзірінен
Greenstone программасын іске ќосыњыз. Б±л программаны автоматты т‰рде
ж‰ктейді жєне экранда сіздіњ браузеріњіздіњ терезесінде сµрелік бет пайда
болады. Б±л беттен Демо-коллекцияѓа енуге болады. Файл мєзірініњ
диалогтыќ терезесінде µзіњіздіњ ‰нсіздік бойынша ќолданатын браузеріњізді
µзгерте аласыз. Сіз Internet Explorer немесе Netscape Navigator-ды ќолданасыз
ба оныњ еш µзгешелігі жоќ, тек егер сізде Windows 2000 орнатылѓан болса,
онда біз Internet Explorer-ді ќолдануды ±сынамыз.

Интернет кітапхана (Windows жєне Unix)

Егер сіз интернет кітапхананы ќолдансањыз, онда орнату жєне желілік
серверді к‰йіне келтіру аяќталѓан соњ µзіњіздіњ программањызѓа ену ‰шін
тµмендегі WWW-адресті пайдаланыњыз:
  http://localhost/gsdl/cgi-bin/library

Б±л беттен Greenstone-ныњ Демо-коллекциясына енуге болатын болуы керек.

Коллектор

Greenstone-ніњ сµрелік терезесінде коллекторѓа (Collector) сілтеме бар.

Администрациялау

Онда сондай-аќ Администрациялау бетіне сілтеме бар. “Администратор”
инсталляциялау ‰рдісінде кµрсетілген парольді ќолданатын ќолданушы admin
деп аталады. Администратор жања ќолданушыларды ќоса алады жєне жања
коллекциялар жасауѓа р±ќсат бере алады.

2.4 Тексеру жєне м‰мкін болатын мєселелер

Greenstone-ді тексеріп, шолу ‰шін, жєйѓана µзіњіз орнатќан Демо-
коллекцияларды ќараудан бастањыз. Кнопкалардыњ барлыѓын еш ќорыќпай-
аќ баса беріњіз - сіз ештењені б‰лдірмейсіз. Егер тышќан курсорын ќандай
да бір суретте кідіртсек, онда оны бассањыз не болатындыѓы жазылѓан
хабарлама пайда болады. Эксперимент жасањыз! Б±дан кµбірек маѓл±мат
алу ‰шін ќолданушыѓа арналѓан н±сќауды ќарањыз.
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Коллекторды тексеру

Коллектор кµмегімен сіз µзіњіздіњ бастапќы материалдарыњыздан коллекция
жасай аласыз. Б±л м‰мкіндікті кµру ‰шін, коллекторды жања коллекция жасау
‰шін пайдаланыњыз. Сіз Source data (бастапќы аќпарат) бетіне т‰скеніњізде
бірнеше WWW беттер бар директорияны кµрсетіњіз. Егер сіздіњ эксперимент
жасап кµргіњіз келсе онда сіз CD-ROM-даѓы Greenstone-ніњ кейбір файлдарын
ќолдана аласыз. Дискж‰ргізушіде компакт-диск бар болса (Windows)
терезеде келесі жолдарды кµрсетіњіз:

file://D:/collect/dlpeople

Unix-те

 file://cdrom/collect/dlpeople

Б±л директорияда эксперимент ‰шін ќолдануѓа болатын Greenstone жобасын
жасаушылар мен м‰шелерініњ аты бар бет орналасќан. Сіз Build collection
коллекцияны жасау бетіне жеткенде директорияны д±рыс кµрсеткеніњізге кµз
жеткізіп ‰рдістіњ аяќталуын к‰тіњіз. Осыдан кейін µзіњіздіњ сµрелік бетіњізге
барып, осы терезеде пайда болатын жања коллекцияны ашыњыз. Толыѓыраќ
т‰сіну ‰шін ќолданушыѓа арналѓан басшылыќтыњ (3-бµлімін) ќара.
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Проблемалардыњ туындауы

Жеке кітапхана                       Проблема                                                  Істеп кµріњіз
 (тек Windows)                     Программаны іске ќосќанда,                 Отмена кнопкасын басыњыз. Б±л єдеттегі
                                              компьютер меніњ интернет-                    істейтін нєрсе.
                                               провайдер номерін енгізуімді
                                              с±райды.

                Мен Greenstone-ді іске ќосќанда,         Программаны іске ќосќанда “Restricted
                 компьютер интернет провайдерге        version”  (шектелген жасалым). Ол тек
                  ќосылуды с±рауды жалѓастыра             Netscape-те ѓана істейді.

               береді.
                 Цифрлы кітапхананыњ бетіне ену           ¤зіњіздіњ Интернет proxy - Netscape-таѓы
                  єрекетін жасаѓанда, ол б±л бетті            Edit preferences жєне Explorer-дегі Inter-
                  таба алмайды                                            net options (шолушы ќасиеттері) к‰йіне
                                                                                   келтірулерін тексеріњіз.
                  Коллектор µте жай істейді                        Сіз Netscape-ті Windows 2000-да ќолдана-
                                                                                    сызба? Windows 2000-ды ќолдансањыз,
онда
                                                                                   оныњ Internet Explorer-н ќолданып кµріњіз.
                                                                                      Windows 2000-да Netscape пен ‰йлеспейтін
                                                                                   бірдењесі бар.

Интернет-кітапхана      Apache-ні іске ќосќаннан кейін                  ServerName localhost н±сќауын Apache кон-
(Windows жєне Unix)    ол бірден автоматты т‰рде жабылады.      фигурациялыќ файлына ќосыњыз.
                                   Мен цифрлыќ кітапханаѓа енейін дегенде     Apache конфигурациялыќ файлындаѓы
                                       мусор бейнеленеді - бинарлыќ файл.            Script Alias директивасын тексеріп, оныњ
                                                                                                               Alias директивасына дейін орналасќандыѓы-
                                                                                                             на кµз жеткізіњіз (4.2 жєне 4.3 бµлімдерін
                                                                                                             ќарањыз).
                                      Мен Greenstone-ныњ сµрелік бетіне            Баптау аќпаратын іске ќосып (debuging
                                        енсемде Демо-коллекция иконкасы           information) проблеманы табу ‰шін Library
                                                                                                            программасын (cgi-bin директориясынан)
                                                                                                               DOS-тан іске ќосыњыз.
Екі жасалымда да         Мен цифрлы кітапханаѓа ену єреке-            Localhost -тыњ орнына 127.0.0.1 ді ќолданып
                                      тін жасаѓанда, программа оны таба            кµріњіз. Б±л кейінге саќталѓан IP-адрес номері,
                                       алмайды.                                                    сіздіњ компьютеріњіз “loopback” ќызметін
                                                                                                             кµрсетеді.
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                  Браузер main.cfg-ні таба алмады              Greenstone файлдарыныњ бар болуын жєне
                                                                                                                                                                                                                                                                                  оларды оќуѓа болатындыѓына кµз жеткізіп
                                                                                          тексеріњіз. Егер сіз Интернет кітапхананы ќол-
                                                                                          дансањыз, library программасын командалыќ
                                                                                           жолдан жіберіп кµріњіз. Егер ол іске ќосылса,
                                                                                           онда проблемањыз file permissions-та (5.1-бµлімді
                                                                                           ќарањыз). Егер онда болмаса, онда gsdlsite.cfg
                                                                                          конфигурациялыќ файлындаѓы gsflhome айны-
                                                                                           малысы д±рыс к‰йіне келтірілмеген (5.2-бµлімін
                                                                                            ќарањыз).
                      Коллекторды ќолдануда
                      менде проблемалар бар.                             Ќолданушыѓа арналѓан басшылыќтыњ 3-бµлімін
                                                                                            оќыњыз.
                   Мен жања ќолданушыларды ќосып                C:\Program Files\gsdl\etc директориясындаѓылардыњ
                    едім біраќ олар программаѓа кіре                барлыѓы жалпыѓа бірдей т‰зетуге болатындыѓына
                     алмайды.                                                         кµз жеткізіњіз (5.1-бµлім).

2.5 Кµбірек білу Greenstone-ды орнату ‰рдісі жайлы кµбірек білу ‰шін
                                                       жасаушыѓа арналѓан н±сќау ќ±жатын ќарањыз. Онда
                                                       (мысалы) жасалѓан директивалыќ ќ±рылымды
                                                       детализациялау мен сіздіњ Greenstone сайтыњызды
                                                        ќалай конфигурациялау керектігі жайлы мєлімет бар.
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3
Greenstone Коллекциялары

Greenstone компакт-дискісінен сіз бірнеше Демо-коллекция таба аласыз. Егер
сіз Интернетке ќосылѓан болсањыз онда New Zealand Digital Library Project
(nzdl.org) -тыњ WWW-сайтынан басќада коллекцияларды дайын жєне
жартылай ќ±растырылѓан т‰рде ж‰ктей аласыз.

Greenstone Демо-коллекциясы дайын коллекцияныњ шаѓын бµлігі болып
табылып, іздеу мен ќараудыњ єрт‰рлі м‰мкіндіктерін бейнелеп кµрсетеді
(єрине, егер ќажетті метамєліметтер болса). Басќа коллекциялар сондай-аќ
 Greenstone-ніњ басќа да м‰мкіндіктерін демонстрациялайды; сіз б±л
м‰мкіндіктерді µзіњізге ќажетті демонстрациялыќ коллекцияны “клондап”
коллектор кµмегі арќылы пайдалана аласыз. Тµменде єрбір коллекция   алатын
ќатты дискідегі кењістік жуыќтап кµрсетілген.

демо Greenstone
(7 Mb)                                     Даму кітапханасынан (Development Library) алынѓан шаѓын ‰зінді.
                                                      Егер сіз б±л коллекцияны клондасањыз, онда сіз оныњ барлыќ іздеу
                                                      м‰мкіндіктерін, метамєліметтер жайлы ќажетті аќпаратты
                                                      кµрсеткен жаѓдайда ќолдана аласыз.
 Chinese
Ќытай тіліндегі
Демо-коллекция                        Классикалыќ ќытай єдебиетініњ шаѓын коллекциясы. Сіз интерфейс-
      (1 Mb)                                     тіњ к‰йін Ќытай тіліне арнап µзгертуіњіз керек.
Gsarch Greenstone
Greenstone-ніњ єр т‰рлі
пошта адрестерініњ архиві          E-mail архивтерді ќалай ќарап жєне іздеу керектігін кµрсететін
           (1Mb)                                Greenstone-ніњ єр т‰рлі пошта адрестерініњ архиві. Б±л коллек-
                                                      цияда MIME-де кодталѓан электрондыќ хабар бар оларды E-mail
                                                     плагині т‰сіне алмайды.
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Dls Development Library subset                   Демо-коллекция сияќты, б±л коллекция Гуманитарлыќ
Даму кітапханасынан ‰зінді                        даму кітапханасыныњ шаѓын бµлігі болып табылады.
          (150 Mb)                                              Ол 250-ге жуыќ басылымдардан µмірдіњ єр т‰рлі саласы бойынша
                                                                      кітаптар, баяндамалар, журналдардан ќ±ралѓан. (толыќ Даму
                                                                       кітапханасы шамамен 1,230 басылымнан т±рады.
                                                                     Демо-коллекция жаѓдайындаѓыдай, егер берілетін мета-
                                                                     мєліметтер жайлы аќпаратты білсењіз, онда сіз оны клондай
                                                                    аласыз.
Wordpdf
 PDF жєне MSWord                               Microsoft Word жєне PDF форматында осы жобаныњ
         (3 Mb)                                              єрт‰рлі м‰шелері жазѓан беттердіњ шаѓын коллекциясынан
                                                                    т±рады. Сондай-аќ бастапќы ќ±жаттарды ќарауѓа болады.
                                                                   HTML-жасалымдары толыќ мєтіндік индекстеу ‰шін
                                                                    ќолданылады, ќ±жаттарды HTML-форматына т‰рлендіретін
                                                                   программалардыњ кемшілігіне байланысты нашар т‰рленді-
                                                                   рілген.

Greenstone Демо-коллекциясы программаѓа инсталляциялау ‰рдісі
кезінде автоматты т‰рде ќосылады. Жеке пайда болѓан терезеде сіз
орнатќыњыз келген коллекцияларды кµрсете аласыз.

Ќытай коллекциясы Internet Explorer-діњ (5 жєне оданда жоѓары
жасалымдары) б±рын жасалѓан жасалымдарымен, егер сіз ќытай
символдарын (иероглифтерін) ж‰ктеген жаѓдайда (егер сізде ол жоќ
болса, онда Explorer оны жасауды с±райды) ж±мыс істейді. Оны
сондай-аќ Unix-те Netscape (4.5 жєне одан жоѓары) кµмегімен ќарауѓа
болады. Егер сіз Netscape-ті Windows-та ќолданѓыњыз келсе, онда
сізге NJStar Communicator тєрізді ќытай тілдік модулін ж‰ктеуіњіз
керек, Greenstone-даѓы тілдік кодтауды µзгертуге тура келуі м‰мкін
(к‰йіне келтіру терезесінен GBK-ны ‰нсіздік бойынша алынѓан UTF-
8-діњ орнына тањдањыз). Ќытай иероглифтерін енгізу ‰шін сіз NJStar
Communicator-ды Windows-та, немесе Cxterm-ді Unix-те ќолдана
аласыз (иероглифтерді іздеу терезесіне кµшіріп, ќыстырыњыздар -
олар нашар кµрінгенмен, іздеу ж‰ргізуге болады).
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                                                  4
 Желілік серверді к‰йіне келтіру

Б±л бµлімде Greenstone мен ж±мыс істеу ‰шін желілік серверді к‰йіне келтіру
‰рдісі сипатталѓан. Тµменде сипатталатындардыњ бєрі тек интернет
кітапханаѓа ќатысты, егер сізде жеке кітапхана орнатылѓан болса, онда сіз
б±л бµлімді тастап кете аласыз.

Біз Windows пен Unix-те Microsoft’s Personal Web Server (PWS)  жєне Internet
Information Services (IIS) желілік сервері ж±мыс істейтін Apache желілік
серверін ќарастырамыз (толыќ мєлімет алу ‰шін ќосымшаны ќарањыз). PWS
Microsoft-тыњ Windows 95/98-ге жасалѓан стандартты желілік µнімі; IIS
Windows 2000 мен Windows XP-ге арналып жасалѓан; Windows NT-де осы
серверді ќолдана алады. Apache желілік кітапхананыњ Windows-ќа да,Unix-
ке де орнатылѓан жасалымдарымен ж±мыс істейді (біраќ біз Windows
терминологиясын ќолданамыз); PWI/IIS-ке ќатысты бµлігі тек Windows
ќолданушыларына арналѓан.

Желілік серверді орнатќаннан кейін, Greenstone-ніњ µзін орнату ќажет. Егерде
орнату ‰рдісі кезінде ‰нсіздік бойынша тањдалѓан кнопкаларды бассањыз,
онда программа C:\Program Files\gsdl директориясына барлыќ ќосымша
файлдарымен бірге орнатылады. Желілік сервер істеп т±рѓан компьютерді
белгілеу ‰шін барлыќ желілік серверлер арнайы “localhost” URL адресін
ќолданады. Осылайша сіз желілік серверді орнатќаннан кейін, сіз µзіњіздіњ
HTML ќ±жаттарыњызѓа URL http://localhost жолын браузер терезесіне енгізіп
ќол жеткізе аласыз. Егер сіздіњ компьютерде домен аты орнатылѓан болса,
онда ол сіздіњ компьютеріњізді желіде белгілеу ‰шін localhost-тыњ орнына
ќолданылады. Сонымен, New Zealand Digital Library серверініњ компьютері
‰шін http://nzdl.org жєне  http://locahost адрестері бірдей. Егер сіз http://nzdl.org
адресін µз компьютеріњізге енгізсењіз сіз New Zealand Digital Library
серверімен байланысасыз, ал http://localhost-ты енгізсењіз сіз µзіњіздіњ желілік
серверіњізге шыѓасыз.
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4.1 Apache желілік сервері

Єдетте б±л сервер C:\Program Files\Apache Group\Apache-ге орнатылѓан жєне
cgi-bin директориясы cgi-bin ішкі директориясы болып жєне ќ±жаттыњ т‰пкі
\htdocs директориясы болатындай етіп к‰йіне келтірілген. К‰йіне келтірулерді
C:\Program Files\Apache Group\conf\httpd.conf конфигурациялыќ файлын
т‰зету жолымен µзгертуге болады. Ол мєтіндік файл жєне оњай оќылады.
Сіздіњ компьютеріњіздегі желілік программалыќ жабдыќтардыњ ќалай к‰йіне
келтірілгендігіне байланысты, сіздіњ Apache-ніњ, httpd.conf конфигурациялыќ
файлына жол ќосуыњызѓа тура келеді.

    ServerName localhost

Егер б±л жол енгізілмесе онда ж‰йе сіздіњ серверіњіздіњ атын табуѓа
тырысады. Солай бола т±рса да Windows-тыњ кейбір жасалымдарында ж‰йеге
оныњ атын аныќтауѓа м‰мкіндік бермейтін ќателер болады. Б±л жаѓдайда,
іске ќосылѓаннан кейін Apache бірден жабылады. Ќате туралы хабарламасы
бар терезе пайда болады, біраќ ол сол сєтте жоќ болып кетеді, сіз оны енді
м‰лде кµрмеуіњіз м‰мкін.

Greenstone-ніњ cgi-bin директориясын к‰йіне келтіру

Cgi-bin директориясынан желілік сервер ќ±жаттар мен орындалатын
программалар (executable programs) сияќтыларды пайдаланады. Script Alias
директивасы cgi-bin директориясын жасау ‰шін ќолданылады. Ескеріњіз, б±л
директива кез-келген директорияны cgi орындалатын директорияѓа
айналдыруѓа ќабілетті - директорияныњ cgi-bin деп аталуы міндетті емес!
Жєне керісінше cgi-bin директориясы, Script Alias-ты оѓан ќолданѓан сєтке
дейін ерекшеленеді.

Инсталляцияланѓаннан кейін, Apache-ніњ cgi-bin директориі C:\Program
Files\Apache Group\Apache\cgi-bin-де болады. Б±л егер http://localhost/cgi-bin/
hello URL адресін енгізсењіз, желілік сервер директориядан hello деп аталатын
файлды жіберіп кµреді дегенді білдіреді.

Желілік сервер кµмегімен іске ќосылатын library.exe  деп аталатын Greenstone
программасы бар; ¤з кезегінде ол Greenstone-ніњ орналасу орныныњ
конфигурациялыќ файлы деп аталатын файлды немесе дєл сол директорияда
орналасќан “gsdlsite.cfg”  файлын оќиды.

Орындаудыњ ењ жаќсы тєсілі ол Script Alias директивасын, cgi-bin жања
директориясын жасау ‰шін ќолдану. Мынау Apache конфигурациялыќ файлы
httpd.conf-тіњ C:\Program Files\gsdl\cgi-bin-ді ќосымша cgi-bin директориясы
ретінде ќосатын бµлігі:
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ScriptAlias /gsdl/cgi-bin/ “C:/Program Files/gsdl/cgi-bin/”
<Directory C:/Program Files/gsdl/cgi-bin>
Options None
AllowOverride None
</Directory>

(Ќызыќ фактілердіњ бірі Apache-ніњ конфигурациялыќ файлы /-ті Windows-
ќа стандартты \-ныњ орнына ќолданатындыѓы).

http://localhost/gsdl/cgi-bin… сияќты кез келген URL адрес C:\Program
Files\gsdl\cgi-bin  директориінде орналасып жєне желілік сервермен іске
ќосылады деген сµз. Мысалы желілік сервер http://local host/gsdl/cgi-bin//hello
URL мен кездескенде C:\Program Files\gsdl\cgi-bin\hello файлын алып оны
іске ќосуѓа тырысады. Сонда-да, URL  http://localhost/cgi-bin/hello Apache-
ніњ єдеттегі cgi-bin директориясынан C:\Program Files\Apache
Group\Apache\cgi-bin\hello  файлын іздейді жєне оны б±рынѓыдай іске ќосады.

Ќ±жаттыњ т‰пкі директориясы

Ќ±жаттыњ т‰пкі директориясы сіздіњ директорияњыздыњ ќ±рылымыныњ
т‰пбі болып табылады. Орнатудан кейін, Apache C:\Program Files\Apache
Group\Apache\htdocs-те т‰пкі ќ±жат жасайды. Б±л желілік серверге URL http:/
/localhost/hello.html ті енгізсе, онда ол hello.html деп аталатын файлды сол
директориядан шыѓарып алуѓа єрекет жасайды деген сµз.

Greenstone-де бірнеше файл желілік сервер арќылы оќылатын болуы керек.
Б±ны орындаудыњ ењ ќарапайым жолы, б±л Alias директивасын пайдалану,
ол тура Script Alias сияќты, тек оныњ cgi скриптермен емес, жєй WWW
беттермен ж±мыс істейтіндігі болмаса.

Осы жолдарды Apache конфигурациялыќ файлына, Script Alias
директивасынан кейін енгізіњіз, ол C:\Program Files\gsdl-ды ќ±жаттарды
іздеудіњ ќосымша орнына айналдырады.

Alias /gsdl/ “C:/Program Files/gsdl/”
<Directory C:/Program Files/gsdl>
Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

Ол Alias-тыњ (gsdl) бірінші аргументімен дєл келетін кез келген URL екінші
аргументке сєйкес келетін файлдар ролінде ізделінеді. Басќа сµзбен айтќанда,
URL-діњ http://localhost/gsdl... т‰рлері C:\Program Files\gsdl\hello.html
директориясындаѓы файлдар ретінде ізделінеді. Мысалы, URL http://localhost/
gsdl/hello.html мен кездескенде, сервер C:\Program Files\gsdl\hello.html.
файлын шыѓарып алуѓа єрекет жасайды. Сонда да, URL http://localhost/
hello.html  файлды жєй htdocs директориясынан
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C:\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs\hello.html файлын б±рынѓыдай
іздейді.

Script Alias директориясынан кейін Alias директориясын ќосуды ±мытпањыз.
Apache-ге alias/gsdl-ді gsdl/cgi-bin, URL/gsdl/cgi-bin/library мен тура келгенге
дейін кµрсеткенде, Script Alias-тан гµрі Alias-ќа дейін ол ќ±жатќа с±раным
ретінде танылады. Нєтижесінде бинарлыќ программалыќ файл  оны
орындалуѓа жіберудіњ орнына Интернет-браузер терезесіне “шыѓарылып,
кµрсетілуі” керек.

Ќауіпсіздік

Егер Интернет-кітапхана жоѓарыда сипатталѓан жолмен орнатылатын болса,
єркімніњ gsdl директориясыныњ жасалымынан кез келген файлды ж‰ктей
алатынын сіз білуіњіз керек. Б±л индекстік файлдармен кез келген дайын
коллекцияныњ бастапќы ќ±жаттары, ќолданушыныњ мєліметтер базасы,
ќолданылатын тіркеуші файлда (logs) т.т. т±рады.

Б±л мєлімет ќ±нды болса, сіз ќауіпсіздікті к‰шейту ‰шін сервердіњ
конфигурациялыќ файлына жоѓарыда кµрсетілген жолдардыњ орнына келесі
жолдарды енгізіњіз.
Alias /gsdl/ “C:/Program Files/gsdl/”
<Directory “C:/Program Files/gsdl”>
Order allow,deny
Deny from all
<FilesMatch
“\.(gif|jpe?g|png|css|mov|mpeg|ps|pdf|doc|rtf|jar|class)$”>
Order allow,deny
Allow from all
</FilesMatch>
</Directory>

Б±л тек р±ќсаттары regular expression мен FilesMatch жолында сєйкес келген
файлдар ѓана ж‰ктелетіндігін білдіреді.

4.2 PWS, IIS Желілік серверлері

PWS пен IIS екеуі де ‰нсіздік бойынша Windows ж‰йесіне орнатылмаса да,
оларды басќару панеліндегі “Удалить/Добавить/программы” мєзірін
ќолданып оњай орнатуѓа болады. Егер олар компакт-дискіде болмаса, онда
оны Microsoft (www.mircosoft.com) сайтынан ж‰ктеуге болады.

Екі программаныњ да инсталляциялау процессі бірдей.
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Personal Web Manager-ді іске ќосып келесі амалдарды орындањыз:

1. Advanced Options (Кењейтілген м‰мкіндіктер) терезесін шыѓару ‰шін
Advanced-ті (кењейтілген) тањдањыз.

2. Home (Басы) тањдап Add-ті (Ќосу) басыњыз. Алањдарды келесі т‰рде
толтырыњыз:

 Директория алањында: C:\Program Files\gsdl

 Alias алањына: gsdl

Access permissions( р±ќсат етілген ену) алањына: Read (оќу)

Application permissions алањына: None

OK басыњыз.

Осындай к‰йге келтіргеннен кейін Greenstone файлдарына сервер ќол жеткізе
алады.
3.  Advanced Options-ќа оралып, gsdl-ді тањдањыз да Add-ні шаќырыњыз.
Келесі алањдарды толтырыњыз:

Directory field: C:\Program Files\gsdl\cgi-bin
Alias field: cgi-bin
Access permissions: None
Application permissions: Execute
OK-ді басыњыз

Осыдан кейін Greenstone-ныњ library.exe программасы веб-серверде
орындалады.

4. URL-діњ http://localhost/gsdl/cgi-bin/library.exe  адресін енгізіњіз.

   Ескерту: PWS, IIS-ті ќолданѓанда сіздіњ .exe кењейтілімін толыќтырып
жазуыњыз керек.
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Орналасу орнын к‰йіне келтіру
Greenstone-ніњ толыќ ќанды ж±мыс істеуі ‰шін, access permissions-ты бірнеше
файлдарѓа арнап к‰йіне келтіру керек. Б±ѓан ќосымша Greenstone-ніњ єрбір
орналасу орнымен байланысќан конфигурациялыќ файл бар. Орнату ‰рдісі
кезінде осы процедуралар кезіндегі сіздіњ к‰йіне келтірулеріњізге негізделетін
базалыќ конфигурациялыќ файл жасалады; сондай бола т±рса да б±л файлдыњ
ќ±рамын єрт‰рлі жаѓдайларда ж±мыс істеуді оптимизациялау ‰шін т‰зетуге
болады. Б±л бµлімде екі жаѓдайда сипатталѓан.

5.1 Ќамсыздандыру файлдары

Windows 95/98 ќолданушылары, б±л жасалымдар  иелерін тани
алмайтындыќтан б±л бµлімді тастап кетуіне болады.

Windows NT, 2000, Unix-те cgi скриптер ќалыпты ќолданушылар ретінде
істей алмайды, себебі ќолданушыларды WWW арќылы идентификациялауѓа
болмайды. Б±ныњ орнына cgi script желілік серверді жіберген ќолданушы
ретінде (Windows-та) немесе жеке ќолданушы ретінде (Unix-те кµбіне nobody
(ешкім) деп аталатын) ж±мыс істейді.

Осыѓан байланысты, C:\Program Files\gsdl-дегі барлыќ файлдармен
директориялар кµпшіліктіњ еніп оќуына болатын болуы керек (немесе
ењболмаса “nobody” сияќты cgi-script юзерлерініњ оќи алатын болуы керек).
File permissions-тыњ д±рыс орнатылѓандыѓын тексеру ‰шін командалыќ
жолдан library.exe программасын жіберіњіз. Егер файлдар керекті орында
болса, біраќ access permissions д±рыс орнатылмаѓан болса программа
командалыќ жолдан сіз оны жібергенде іске ќосылады - біраќ браузерден
емес, nobody оны жіберуге тырысќанда.

Сыртќы ќолданушылардыњ браузер арќылы ж±мыс істеуі ‰шін Greenstone-
ніњ барлыќ директориялары оќуѓа болатын болуы керек. Сондай-аќ,
C:\Program Files\gsdl\etc директориясымен б‰кіл оныњ ішіндегілердіњ бєрі
жалпыѓа бірдей µзгертуге, жазуѓа болатын болуы керек. Б±л директорияѓа
кітапханалыќ программа барлыќ ќолданылатын логтарды, ќателер мен
инициялизациялыќ логтар жєне ќолданушылардыњ єрт‰рлі мєліметтер
базалары жазылады. Ал егер сіз кµпшіліктіњ µзгертуін шектегіњіз келсе, онда
сіз тек initout.txt, key.db, users.db, history.db, usage.txt лерге cgi юзерлерініњ
µзгерістер енгізуіне р±ќсат ете аласыз.
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Егер C:\Program Files\gsdl\etc ‰шін file premissions д±рыс орнатылмаса,
сіз идентификациялау функциясы мен search history-діњ істемейтіндігін
жєне программаныњ usage log (usage.txt)-ні жасамайтындыѓын байќањыз.

5.2 gsdlsite.cfg конфигурациялыќ файлы

Орнату ‰рдісі кезінде сіздіњ осы процедура кезіндегі к‰йіне
келтірулеріњізге негізделген базалыќ конфигурациялыќ файлы жасалады.
Б±л файл C:\Program Files\gsdl\cgi-bin\gsdlsite.cfg деп аталады жєне міне
оныњ ќ±рамы:

# Site configuration file for Greenstone.
# Lines begining with
# are comments.
# This file should be placed in the same directory as your library
# executable file. it should be edited to suit your site.
# points to the GSDLHOME directory
gsdlhome “C:/Program Files/gsdl”
# this is the http address of GSDLHOME
# if your webservers DocumentRoot is set to $GSDLHOME
# then httpprefix can be commented out
httpprefix /gsdl
# this is the http address of the directory which
# contains the images for the interface.
httpimg /gsdl/images
# should contain the http address of this cgi script. This
# is not needed if the http server sets the environment variable
# SCRIPT_NAME
#gwcgi /cgi-bin/library
# maxrequests is the most requests a fastcgi process
# will serve before it exits. This can be set to a
# low figure (like 1) while debugging and then set
# to a high figure (like 10000) when everything is
# working well.

#maxrequests 10000

Сіз б‰кіл конфигурацияларды осы файлды т‰зету жолымен к‰йіне келтіре
аласыз, кµбіне б±л сізге ќажет болмайды.

Gsdlhome жолы C:\Program Files\gsdl директориін кµрсетеді.

Httpprefix Greenstone орнатылѓан директориясыныњ WWW-адресі болып
табылады.

Б±дан б±рын біз http://localhost/gsdl… типті интернет адрестерді іздеу
C:\Program Files\gsdl директориясында ж‰ргізілетіндей етіп alias-ты
жасауды сипаттаѓанбыз. Gsdlsite конфигурациялыќ файлына httpprefix
/gsdl  жолын енгізу Greenstone программалыќ жабдыѓы ‰шін сол баяѓы
жаѓдайларды орнатады.

Httpimg C:\Program Files\gsdl\images директориініњ интернет- адресі, онда
интерфейсте ќолданылатын gif форматындаѓы барлыќ бейнелер бар.
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Greenstone-ніњ кез келген стандартты инсталляциясында б±л ылѓи
httpprefix/images болады жєне файлдаѓы жолды µзгертпеседе болады.

Gwcgi, cgi кітапханалыќ программасыныњ интернет-адресі. Б±л жол
серверлердіњ кµпшілігіне керегі жоќ (Apache-ні ќоса), оны бастапќы
к‰йінде ќалдыру керек.

 Maxrequests, “fast-cgi” опцияларын ќолданумен компиляцияланѓан
Greenstone кітапханалар жасалымдары ќолданылады. Желілік
серверлердіњ бєрі бірдей б±л опцияны ќолдамайды, сондыќтанда
стандартты бинарлыќ дистрибутивте б±л опция жоќ.  Fastcgi main
executable-діњ бар болуыныњ арќасында cgi-діњ орындалуын, жадыда
программаныњ invocations пен веб-бет с±ралатын єр кезде, дискіден
т±раќты ж‰ктелудіњ ќажеттілігі жоќ болуы арасында жылдамдатады.
Trade off ќолданылатын жадыныњ кµлемі, ол соњынан артып ±лѓаюы
м‰мкін.
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Базалыќ бетті к‰йіне келтіру
Greenstone-ді орнатып баптаѓаннан кейін, ењ алдымен сіз Greenstone-ніњ
базалыќ бетін к‰йіне келтіргіњіз келеді. Б±л бетке жауап беретін файл
home.dm  деп аталып, Greenstone орнатылѓан директроиіндегі (‰нсіздік
бойынша орнатылѓанда б±л C:\Program Files\gsdl) macros ішкі
директориінде орналасќан. Б±л файл, сіз жања базалыќ бетті жасау ‰шін
т‰зете алатын, бос мєтіндік файл. Home.dm  -ді µзгертудіњ орнына, біз
жања файл, мысалы, yourhome.dm-ді жасањыз деп кењес береміз. Ол
home.dm -ге ±ќсас, біраќ “package home” ќолданылады. Б±л бµлік, барлыќ
ж±мысќа, аздап басќаша жауап береді.

Жеке базалыќ бетті жасаѓанда, оны цифрлы кітапханамен ќосу керек.
Greenstone ±сынатын шешімдер “макростарды’ ќолданудан
(макроэлементтер, макрокомандалар) т±рады. Сондыќтан да бастапќы
базалыќ беттіњ “.dm” ал “.html” емес кењейтілімі бар. Macro файлы, жєй
HTML файлынан ‰лкен. Ќам жемењіз: макро-файлда жєй HTML жєне
тµменде сипатталѓан бірнеше ќосымшалар бар. Макро тіл ќуатты ќ±рал
жєне оныњ тек азѓана бµлігі тµменде сипатталѓан - кµбірек мєлімет алу
‰шін жасаушыѓа арналѓан басшылыќты ќарањыз.

6.1 Мысал

3-суретте жасалѓан кітапхананыњ базалыќ бетініњ мысалы кµрсетілген.
“click here” (басыњыз) сілтемелерініњ єрќайсысы сізді Greenstone-ніњ
сєйкес ќ±ралдарына алып келеді. Б±л бет 4-суретте кµрсетілген
yourhome.dm файлымен жасалѓан.

Сіз суретті µзіњіздіњ базалыќ беттеріњізді Greenstone-де жасау ‰шін негіз
ретінде ќолдана аласыз. Б±л файлда барлыѓы, content (ќ±рамы) деп
аталатын макросты аныќтауѓа кеп тіреледі.
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Сурет 3
Сіздіњ жеке
Greenstone ‰й
бетіњіз

Сурет 4
3-суретті жасау‰шін
ќолданылѓан yourhome.dm
                                                                         package home

_content_ {
<h2>Your own Greenstone home page</h2>
<ul>
<table>
<tr valign=top><td>Search page for the demo collection<br></td>
<td><a href=”_httpquery_&c=demo”>Click here</a></td></tr>
<tr><td>”About” page for the demo collection</td>
<td><a href=”_httppageabout_&c=demo”>Click here</a></td></tr>
<tr><td>Preferences page for the demo collection</td>
<td><a href=”_httppagepref_&c=demo”>Click here</a></td></tr>
<tr><td>Home page</td>
<td><a href=”_httppagehome_”>Click here</a></td></tr>
<tr><td>Help page</td>
<td><a href=”_httppagehelp_”>Click here</a></td></tr>
<tr><td>Administration page</td>
<td><a href=”_httppagestatus_”>Click here</a></td></tr>
<tr><td>The Collector</td>
<td><a href=”_httppagecollector_”>Click here</a></td></tr>
</table>
</ul> }
# if you hate the squirly green bar down the left-hand side of the
# page, uncomment these lines:
# _header_ {
# }

Сізге осы бетке орналастыруѓа ќажеттілердіњ барлыѓына арналѓан кез
келген HTML форматтыњ командаларын ќоса аласыз. Сіз ендіретін мєтін,
ол жєй HTML; егер сіз ќаласањыз, гиперсілтемелерді ќосып, HTML
беретін басќада м‰мкіндіктерді ќолдана аласыз.
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¤зіњіздіњ жања базалыќ бетіњізді кітапхананыњ басќа беттерімен
байланыстыру ‰шін сіздіњ белгілі бір “н±сќау” ќолдануыњыз ќажет
болады.  Макростар тілінде олар екі жаѓынан арнайы белгілермен
белгіленген сµздер. Сіз оларды 4-суреттен кµре аласыз. Мысалы,
_httpagehome_ базалыќ бетке ќайтарады, _httppagehelp Аныќтамалар
бетіне алып келеді жєне т.т. Кей жаѓдайда сізге коллекция атын кµрсету
ќажет болады. Мысалы, httpquery_&c=demo іздеу бетін Демо-коллекцияѓа
арнап к‰йіне келтіреді; басќа коллекциялар ‰шін сіз demo-ны
коллекциялардыњ атына сєйкесінше ауыстыруыњыз керек.

_Content_ макроаныќтамаларында ешќандай таќырыптар мен тµменгі
колонтитулдары болмайды. Егер сіз µзіњіздіњ базалыќ беттеріњіздегі
таќырыптар мен тµменгі колонтитулдарды µзгерткіњіз келсе, онда оларды
yourhome.dm файлына келесі т‰рде ќосып, макростарды _header_ жєне/
немесе _footer_ деп белгілеуіњіз керек:

_macroname_ {
...
}

Мысалы, созылѓан жасыл сурет, беттіњ сол жаѓында орналасќан, макроста
_header_ деп белгіленген, жєне осы макростыњ ішіндегілерін µшіргенде,
сурет алып тасталынады.

6.2 Барлыѓы ж±мыс істеу ‰шін, не істеу керек

Сіздіњ yourhome.dm файлыњыз ж±мыс істей бастауы ‰шін сіз оны
main.cfg басты конфигурациялыќ файлында кµрсетуіњіз керек, себебі
программа сонда кµрсетілген макрофайлдарды оќиды.

Сонымен, программа сіздіњ бастапќы беттіњ орнына жасаѓан базалыќ
бетті ќолдана бастауы ‰шін, сіз  yourhome.dm-ді 4-ші суреттегідей macros
директориіне орналастыруыњыз керек. Содан кейін программаны
жіберген кезде ж‰ктелу керек макрос файлдарыныњ тізімінде main.cfg
конфигурациялыќ файлындаѓы home.dm -ді yourhome.dm-ге
ауыстырыњыз.

6.3 URL-ді Greenstone-ѓа ќайта адрестеу

Cgi программасына арналѓан адрестер ‰шін сіз ењ ыњѓайлы ќайта
адрестеу жасай аласыз (ењ ќысќа жєне ыќшамдалѓан форма).  Мысалы,
http://nzdl.org URL адресі (ќысќаша т‰рі http://nzdl.org/index.html)
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http://nzdl.org/cgi-bin/library  адресіне ќайта адрестеледі. Apache желілік
сервері б±ны Redirect директивасыныњ кµмегімен орындайды. Басќада
директивалар сияќты ол C:\Program Files\Apache
Group\Apache\conf\httpd.conf -те орналасќан.  URL http://
www.yourserver.com-ды http://www.yourserver.com/cgi-bin/library  -ге
ќайта адрестеу ‰шін б±ны httpd.conf: конфигурациялыќ файлына енгізіњіз:

 Redirect /index.html http://www.yourserver.com/cgi–bin/library

Сонымен сіз  http://www.yourserver.com адресі арќылы кітапханаѓа тікелей
ене аласыз. Егер сіз http://www.yourserver.com/greenstone сізді http://
www.yourserver.com/cgi-bin/library адресіне алып келсін десењіз
конфигурациялыќ файлѓа тµмендегіні енгізіњіз:

Redirect /greenstone  http://www.yourserver.com/cgi–bin/library

Егер сіздіњ серверіњіздіњ ( www.yourserver.com сияќты) домендік аты
болмаса, онда жєй www.yourserver.com атауын жоѓарыда кµрсетілген
жолдарда localhost-ќа ауыстырыњыз. Б±лда сондай нєтиже береді.

Ќайта адрестеу директиваларын http.conf файлына орналастырудыњ
орнына, сіз оны µзіњіздіњ серверіњіздіњ т‰пкі директориінде орналасќан
htaccess файлына орналастыра аласыз. Htaccess файлына µзгерістер
енгізгенде олар бірден к‰шіне енеді, ал httpd.conf µзгертілген файлымен
ж±мыс істеуді бастау ‰шін Apache-ні ќайта жіберу ќажет. Екіншіден,
httpd.conf-ты Unix ж‰йесінде µзгерту ‰шін сіздіњ “т‰пкі” ќолданушы
болуыњыз керек, ал Windows-та кез келген ќолданушы htaccess-ті µзгерте
алады.



greenstone.org      

                          Ќосымша

Ќажетті программалыќ
жабдыќ

А.1 Apache желілік сервері

Greenstone-ніњ жергілікті кітапханасынан басќа кез келген жасалымымен
ж±мыс істеуі ‰шін сізге желілік сервер ќажет. Цифрлы кітапханалардыњ
кµпшілігі, єсіресе кµлемділерініњ, µз ішінде орнатылѓан серверлері бар.
www.apache.org  сайтынан тез арада жєне тегін Apache серверін ж‰ктеуге
болады.

А.2 Perl

Greenstone коллекцияларын жасау ‰шін Perl программалау тілін
пайдаланады, Greenstone-ныњ Windows-ќа арналѓан жасалымында Perl
тілі бар. Unix ж‰йесініњ кµпшілігінде сондай-аќ Perl бар, ал егер ол
орнатылмаѓан болса, онда сіз б±л программаныњ бастапќы жєне
бинарлыќ кодын Unix-тіњ єр т‰рлі жасалымдары  ‰шін тегін
www.perl.com  сайтынан ж‰ктей аласыз. Сізге Perl 5.0 немесе одан да
жоѓары жасалымы ќажет.

А.3 GCC

Greenstone-ніњ Unix-ке арналып GnuC-Compiler (GCC) кµмегімен
компиляцияланатын жасалымы. Greenstone стандартты шаблондыќ C++
кітапханасын ќолданады(біз оныњ GCC-ніњ ескі жасалымдарымен
істемейтіндігін аныќтадыќ; егер сізде б±л жµнінен мєселелер туындаса
бізге хабарлањыз). Greenstone-ныњ б±л жасалымы GCC 3.0-де
компиляцияланбайтындыѓын ескеріњіз.

А.4 GDBM

Greenstone-ныњ барлыќ жасалымдары Gnu Database Manager, GDBM-ді
ќолданады. Ол Greenstone-ныњ Windows-ќа арналѓан барлыќ
жасалымдары мен таратылып, орнату ‰рдісі кезінде автоматты т‰рде
орнатылады. Linux жасалымдарыныњ кµпшілігінде GDBM бар,
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сондыќтан да ол Linux-ке арналѓан Greenstone-ныњ дискісіне енгізілмеген.
Біраќ, сізге GDBM ќажет болса, онда сіз оны  www.gnu.org сайтынан
ж‰ктей аласыз.


