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Δηζαγσγή

• Οη παξαδνζηαθέο βηβιηνζήθεο είλαη δύζθνιν λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπο ζε 
ηέηνην βαζκό θαη ζε ηαρύηεηα ζε ζρέζε κε απηέο πνπ δηαζέηνπλ έλα πιήξσο 
κεραλνγξαθεκέλν θαη απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πιηθνύ

• Δπηηαθηηθή αλάγθε ε ύπαξμε ελόο επέιηθηνπ θαη ζύγρξνλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 
πιηθνύ θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ. 

• Η ηερλνινγία ηεο «εμόξπμεο γλώζεο από δεδνκέλα βάζεσλ δεδνκέλσλ» (data mining) 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηή ηε επεμεξγαζία κε ζθνπό ηε ιήςε πιεξνθνξηώλ θαη γλώζεο 
από ηα δεδνκέλα πνπ δηαρεηξίδεηαη έλα ζύζηεκα κεραλνξγάλσζεο, νη νπνίεο δελ είλαη 
εκθαλείο

• Τα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ απνζεθεπκέλα ζε κηα Βηβιηνζήθε πεξηέρνπλ πνιύ 
ρξήζηκε πιεξνθνξία πνπ κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία παξέρνπλ ρξήζηκε γλώζε 
πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο ππεπζύλνπο γηα ηε ράξαμε ζσζηήο θαη 
επνηθνδνκεηηθήο ζηξαηεγηθήο 

• Η «αλαθάιπςε γλώζεο» (knowledge discovery) ζε βάζεηο δεδνκέλσλ δειώλεη ηελ 
νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο «κηθξήο ζεκαζίαο» αξρηθήο πιεξνθνξίαο ζε 
ρξήζηκε πιεξνθνξία θαη γλώζε κε ζθνπό ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 
απνθάζεσλ.



Γνκή – ηόρνη

• Πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί (data mining 
process)

• Πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο επηινγήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 
ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο  επηζπκεηνύο 
ζηόρνπο 

• Πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 
• Παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

αλάιπζε (κειέηε πεξίπησζεο)

 Να δώζεη ηηο γεληθέο θαηεπζύλζεηο ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ 
πξνέξρνληαη από Βηβιηνζήθεο

 Να θαηαδείμεη πώο κπνξεί ε επηζηήκε ηεο «εμόξπμεο πιεξνθνξίαο 
θαη γλώζεο» λα εθαξκνζηεί ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα Βηβιηνζεθώλ

 Να δείμεη πώο κπνξεί λα θαηαλνεζεί θαη λα αμηνινγεζεί ε 
παξαγόκελε πιεξνθνξία θαη γλώζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 
ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ



Η δηαδηθαζία εμεξεύλεζεο γλώζεο θαη ε εθαξκνγή ηεο 
ζε δεδνκέλα Βηβιηνζεθώλ

• 1ν ζηάδην: Δπηινγή δεδνκέλσλ (πνηα δεδνκέλα ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία)

• 2ν ζηάδην: Φηιηξάξηζκα δεδνκέλσλ (π.ρ. ζπκπιήξσζε ή δηαγξαθή ειιηπώλ ζηνηρείσλ)

• 3ν ζηάδην. Δκπινπηηζκόο δεδνκέλσλ

• 4ν ζηάδην. Κσδηθνπνίεζε θαη κεηαζρεκαηηζκόο δεδνκέλσλ (π.ρ. κεηαηξνπή ησλ ηηκώλ 
yes/no ζε 1/0)



• 5ν ζηάδην. Δμεξεύλεζε ησλ δεδνκέλσλ : Δθαξκνγή κνληέισλ θαη ηερληθώλ εμόξπμεο 
γλώζεο γηα ηε ιήςε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε ην ζπζρεηηζκό ησλ δεδνκέλσλ, όπσο:

 Καλόλεο ζπζρέηηζεο (association rules): Π.ρ. «ην 30% ησλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ δελ επηζηξέθεη ην 
δαλεηζκέλν πιηθό εκπξόζεζκα».

 Καηεγνξηνπνίεζε (classification): Π.ρ. «ηαμηλόκεζε ησλ αλαγλσζηώλ βάζεη ηνπ αξηζκνύ ησλ βηβιίσλ 
πνπ έρνπλ δαλεηζηεί»

 Αλάιπζε ηάζεσλ θαη απνθιίζεσλ (trend and deviation analysis): Π.ρ. «Αλαθάιπςε ηνπ πιηθνύ πνπ 
ζεσξείηαη πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν ελδηαθέξνλ από ηνπο ρξήζηεο ηεο Βηβιηνζήθεο»

 Αλάιπζε πξνηύπσλ (pattern analysis): Π.ρ. αλαθάιπςε ησλ πην δεκνθηιώλ κνλνπαηηώλ πνπ 
αθνινπζνύλ νη επηζθέπηεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ (web site) κηαο Βηβιηνζήθεο

Η δηαδηθαζία εμεξεύλεζεο γλώζεο θαη ε εθαξκνγή ηεο ζε 
δεδνκέλα Βηβιηνζεθώλ

• 6ν ζηάδην: Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εμεξεύλεζεο 

(π.ρ. πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ, δηαγξάκκαηα)



Δπηινγή δεδνκέλσλ, επεμεξγαζία θαη ιήςε ρξήζηκεο 
πιεξνθνξίαο

• Καηά ηελ επηινγή ησλ δεδνκέλσλ πξνο επεμεξγαζία, ε κεζνδνινγία  επηθεληξώλεηαη ζηελ 
επηινγή απηώλ πνπ ζα ρξεζηκεύζνπλ ζηε ιήςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ ηειηθά 
αλαδεηνύκε

• Δπηθέληξσζε ζηηο νληόηεηεο πνπ ζέινπκε λα παξαηεξήζνπκε (Π.ρ. αλ ζέινπκε λα δνύκε ηηο 
ζπζρεηίζεηο νκάδσλ ρξεζηώλ σο πξνο ηελ θαηεγνξία  ηνπ πιηθνύ πνπ δαλείδνληαη, ζα πξέπεη 
νπσζδήπνηε λα ζπκπεξηιάβνπκε ζηε δηαδηθαζία δεδνκέλα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ 
νκάδα πνπ αλήθεη ν θάζε ρξήζηεο θαζώο θαη ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθεη ην δαλεηζκέλν πιηθό)

• Σηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ εμεηάδνπκε ζέινπκε λα δνύκε:
 ηε ζρέζε πνπ έρνπλ νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξεζηώλ κε ην είδνο θαη ηελ θαηεγνξία 

ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαη δαλείδνληαη

 ηε ζρέζε πνπ έρνπλ νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξεζηώλ κε ην ρξόλν δαλεηζκνύ ηνπ 
πιηθνύ θαη ην γεγνλόο εκπξόζεζκεο ή εθπξόζεζκεο επηζηξνθήο ηνπ από απηνύο

Με βάζε ην ηη ζέινπκε νπζηαζηηθά λα παξαηεξήζνπκε, επηιέγνπκε ηα 
δεδνκέλα εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηό 



Δπηινγή δεδνκέλσλ, επεμεξγαζία θαη ιήςε ρξήζηκεο 
πιεξνθνξίαο

Πίνακας I. Σηοιτεία τρηζηών (USER_TABLE)

Πεδίο Περιγραθή πεδίοσ

ID Μοναδική ηαςηόηηηα σπήζηη

Dept_code Τμήμα ζηο οποίο ο σπήζηηρ ανήκει

Activity Ιδιόηηηα πος έσει ο σπήζηηρ (Πποπηςσιακόρ,

Μεηαπηςσιακόρ, Διδακηοπικόρ Φοιηηηήρ, Καθηγηηήρ,

Υπάλληλορ, Εξωηεπικόρ σπήζηηρ)

Sex Το θύλο ηος σπήζηη (άνδπαρ, γςναίκα)

Study_Year Το έηορ θοίηηζηρ αν ππόκειηαι για θοιηηηή. Σε άλλη

πεπίπηωζη αθήνεηαι κενό.

Πίνακας ΙΙ. Σηοιτεία Υλικού (MATERIAL_TABLE)

Πεδίο Περιγραθή πεδίοσ

ID Μοναδική ηαςηόηηηα ηος ςλικού

Subject Πεδίο ζηο οποίο ανήκει ηο ςλικό

Πίνακας ΙΙΙ. Σηοιτεία δανειζμών σλικού (LOANS_TABLE)

Πεδίο Περιγραθή πεδίοσ

Material_ID Η μοναδική ηαςηόηηηα ηος ςλικού (πποέπσεηαι από ηον πίνακα ΙΙ)

Person_ID Η μοναδική ηαςηόηηηα ηος σπήζηη πος δανείζηηκε ηο ςλικό

(πποέπσεηαι από ηον πίνακα Ι)

Publish_Year Η ημεπομηνία πος ειζήσθη ζηη ζςλλογή ςλικού ηηρ Βιβλιοθήκηρ

Process_Date Η ημεπομηνία ηος δανειζμού

Hold_Tag Δείσνει αν ηο ςλικό είναι ππορ κπάηηζη

Return_Date Η ημεπομηνία πος ππέπει να επιζηπαθεί ηο ςλικό

No_Loans Ο ζςνολικόρ απιθμόρ δανειζμών ηος



Δπηινγή δεδνκέλσλ, επεμεξγαζία θαη ιήςε ρξήζηκεο 
πιεξνθνξίαο

USER_TABLE LOANS_TABLE

ID Person_ID

Dept_code Material_ID

Activity Publish_Year

Sex Process_Date

Study_Year Hold_Tag

Return_Date

MATERIAL_TABLE No_Loans

ID

Subject

Σπζρεηίζεηο δεδνκέλσλ:

Κάπνηα πεδία κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε 

δηαθνξεηηθέο δεηνύκελεο 
ζπζρεηίζεηο (π.ρ. Υιηθό ζε 

ζρέζε κε ην θύιιν ή ην έηνο 
ηνπ αλαγλώζηε)



Πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ επεμεξγαζίαο

• 1ν ζηάδην: Δπηινγή ησλ θαηάιιεισλ δεδνκέλσλ αλάινγα κε ηνπο ζπζρεηηζκνύο πνπ 

ζέινπκε λα παξαηεξήζνπκε (θαηεγνξία ρξεζηώλ, είδνο πιηθνύ, θαηεγνξία αλαγλσζηώλ, 

ρξόλνο επηζηξνθήο δαλεηζκέλνπ πιηθνύ)

• 2ν ζηάδην: Έιεγρνο, δηόξζσζε ή ζπκπιήξσζε ηηκώλ (π.ρ. ζπκπιήξσζε ηκήκαηνο, 

ηδηόηεηαο ή θύινπ ρξήζηε)

• 3ν ζηάδην: Γελ απαηηήζεθε εκπινπηηζκόο από εμσηεξηθά δεδνκέλα (ζε άιιεο πεξηπηώζεηο 

ίζσο είλαη αλαγθαίν (π.ρ. εξσηεκαηνιόγηα ρξεζηώλ, ζηνηρεία γηα ην θόζηνο απόθηεζεο ηνπ 

πιηθνύ)



Πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ επεμεξγαζίαο

• 4ν ζηάδην: κεηαζρεκαηηζκνί ζε νξηζκέλεο ηηκέο δεδνκέλσλ κε ζθνπό ηε κεηαηξνπή ηνπο 
ζε έλα θνηλό ζρήκα γηα θαιύηεξε επεμεξγαζία (π.ρ. «Άλδξαο / Γπλαίθα» -> «0/1» , ΗΜΜΤ: 
10, ΜΠΓ: 11, ΜΗΥΟΠ: 12, ΜΗΠΔΡ: 13, ΑΡΥ: 14, ΤΠΟΛΟΙΠΑ: 16, Πξνπηπρηαθόο: Π, 
Μεηαπηπρηαθόο: Μ, Γηδαθηνξηθόο Φνηηεηήο: Γ, Καζεγεηήο: Κ, Τπάιιεινο: Τ, Δμσηεξηθόο 
ρξήζηεο: ΔΞ). Σαρύηεξε επεμεξγαζία 

• 5ν ζηάδην: πξόγξακκα (Clementine (SPSS)), νξίζηεθαλ νη επηζπκεηέο ζπζρεηίζεηο

εθαξκόζηεθαλ κνληέια εμόξπμεο γλώζεο ζηα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ (κέζνδνη 

θαηεγνξηνπνίεζεο θαη νκαδνπνίεζεο δεδνκέλσλ)

• 6ν ζηάδην: πίλαθεο ζπζρεηίζεσλ δεδνκέλσλ



Πίλαθεο ζπζρεηίζεσλ δεδνκέλσλ

ΟΜΑΔΑ ΣΥΣΦΕΤΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

Π (πποπηςσιακοί) TECHNICAL

LITERATURE

77%

33%

Μ (μεηαπηςσιακοί) TECHNICAL

LITERATURE

64%

36%

Δ (διδακηοπικοί) TECHNICAL

LITERATURE

82%

18%

Κ (καθηγηηέρ) TECHNICAL

LITERATURE

88%

12%

Υ (ςπάλληλοι) TECHNICAL

LITERATURE

44%

56%

ΕΞ (εξωη.σπήζηερ) TECHNICAL

LITERATURE

38%

62%

ΟΜΑΔΑ ΣΥΣΦΕΤΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

Π (πποπηςσιακοί) Εκππόθεζμοι

Εμππόθεζμοι

37%

63%

Μ (μεηαπηςσιακοί) Εκππόθεζμοι

Εμππόθεζμοι

39%

61%

Δ (διδακηοπικοί) Εκππόθεζμοι

Εμππόθεζμοι

35%

65%

Κ (καθηγηηέρ) Εκππόθεζμοι

Εμππόθεζμοι

83%

17%

Υ (ςπάλληλοι) Εκππόθεζμοι

Εμππόθεζμοι

37%

63%

ΕΞ (εξωη.σπήζηερ) Εκππόθεζμοι

Εμππόθεζμοι

21%

79%

• Παξόκνηνη πίλαθεο ζπζρεηίζεσλ είλαη πνιύ απιό λα παξαρζνύλ από ην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αξθεί λα δεισζνύλ νη αλάινγεο παξάκεηξνη ζε απηό (π.ρ. έηνο θνηηεηή ή 
θύιιν ρξήζηε ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ πιηθνύ πνπ δαλείδνληαη) 

• Σν ζεκαληηθό βήκα νπζηαζηηθά είλαη ε επηινγή ησλ αξρηθώλ δεδνκέλσλ, ν νξηζκόο ησλ επηζπκεηώλ 
ζπζρεηίζεσλ θαη ν νξηζκόο ηνπ είδνπο ησλ ηειηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζέινπκε λα ιάβνπκε.



Γεκηνπξγία θαη ρξεζηκνπνίεζε δεηθηώλ

Σπλίζηαηαη ε ρξεζηκνπνίεζε δεδνκέλσλ κε ζθνπό ηνλ νξηζκό δεηθηώλ ηθαλώλ λα δώζνπλ 
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδνληαη ζε κηα Βηβιηνζήθε. 

Οη δείθηεο απηνί, κε θαηάιιειεο ζπζρεηίζεηο είλαη ζε ζέζε λα δώζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 
ηόζν γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πιηθνύ όζν θαη γηα ηελ πνηόηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηώλ ζε 
κηα Βηβιηνζήθε.

Π.ρ. από ηελ αλάιπζε «δεδνκέλσλ δαλεηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξεζηώλ θαη 
δεδνκέλσλ ρξήζεο πιηθνύ (έληππνπ ή ειεθηξνληθνύ)» -> πζρεηηζκνί 

κεηαμύ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ αξηζκό θξαηήζεσλ θαη 
δαλεηζκνύ ελόο ηίηινπ : 

«Σπληειεζηήο θξαηήζεσλ ζε ζρέζε κε ην πιήζνο ησλ δαλεηζκώλ ελόο ηίηινπ γηα κηα 
πεξίνδν» : δείρλεη ην πνζνζηό άκεζεο δηαζεζηκόηεηαο ηνπ ηίηινπ απηνύ. 

Γείθηεο Άκεζεο Γηαζεζηκόηεηαο (ΓΑΓ) = (αξηζκόο αηηήζεσλ γηα θξάηεζε) / 
(αξηζκόο δαλεηζκώλ)

Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν δείθηεο απηόο ζεκαίλεη όηη ε δήηεζε ηνπ ηίηινπ είλαη 
απμεκέλε



πκπεξάζκαηα

• Δπηθεληξώζεθε ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ην ρώξν ησλ 
Βηβιηνζεθώλ θαη ηα νπνία παξάγνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε

• Πεξηέγξαςε κηα γεληθή κεζνδνινγία ζηεξηδόκελε ζε δηαδηθαζίεο «εμεξεύλεζεο 
θαη εμόξπμεο γλώζεο από δεδνκέλα» (data mining) 

• Φξεζηκνπνίεζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη αλαιύνληάο ηα κε βάζε ηηο ηερληθέο 
θαη ηηο κεζόδνπο «Δμόξπμεο γλώζεο» (data mining methods) εμήγαγε ρξήζηκα 
ζπκπεξάζκαηα ζπζρεηίζεσλ αξρηθώλ δεδνκέλσλ, νη νπνίεο ήηαλ αδύλαην λα 
εμαρζνύλ δίρσο ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία απηή. 

• Έδσζε ηηο γεληθέο αξρέο κε βάζε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε επηινγή ησλ 
δεδνκέλσλ πξνο επεμεξγαζία 

• Τόληζε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη απηά ηα δεδνκέλα

Απώηεξνο ζθνπόο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε πιεξνθνξία πνπ ζα πξνθύςεη 
από ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ηνπο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεζεί, λα 
αμηνινγεζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηέηνην ηξόπν πνπ ζα βνεζήζεη ζηε 

ράξαμε ζηξαηεγηθώλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ κε ζθνπό ηε ζσζηή ιεηηνπξγία, 
νξγάλσζε θαη βειηίσζε ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ κηαο Βηβιηνζήθεο.


