
Αζξνηζηηθή Αμηνιόγεζε Θεκαηηθώλ Ππιώλ: Μειέηε Πεξίπησζεο 

 

Μαξία Μνλόπσιε
1
, Άλλα Μάζηνξα

2 

 
1
 Βηβιηνζήθε, Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, Παλεπηζηεκίνπ 21, 102 50, Αζήλα – Βηβιηνζήθε, 

Γεωπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ιεξά Οδόο 75, 118 55, Αζήλα 

2 
Δξγαζηήξην Χεθηαθώλ Βηβιηνζεθώλ θαη Ηιεθηξνληθήο Γεκνζίεπζεο, Τκήκα Αξρεηνλνκίαο – 

Βηβιηνζεθνλνκίαο, Ιόλην Παλεπηζηήκην, Ιωάλλνπ Θενηόθε 72, 49100, Κέξθπξα 

mmonopoli@bankofgreece.gr, mastora@ionio.gr 

Πεξίιεςε  

Ζ παξνύζα εξγαζία έρεη ζηόρν ηελ αμηνιόγεζε ηεο Θεκαηηθήο 

Πύιεο ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Αθαδεκατθά 

κέιε, θνηηεηέο θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

θιήζεθαλ λα δηαηππώζνπλ ηελ θξίζε ηνπο γηα ηε ζεκαηηθή 

πύιε κε ηίηιν ‘Θεκαηηθή Πύιε Γεωπνληθώλ Δπηζηεκώλ: ν 

αμηόπηζηνο θαηάινγνο ηωλ γεωπνληθώλ επηζηεκώλ’ 

πξνζθέξνληαο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα. Γηα ηελ 

αμηνιόγεζε επηιέμακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο αξρέο θαη ηηο 

κεζόδνπο ηεο αζξνηζηηθήο αμηνιόγεζεο. Σπγθεθξηκέλα, κέζσ 

ελόο ειεθηξνληθνύ εξσηεκαηνινγίνπ νη ρξήζηεο-αμηνινγεηέο 

θαινύληαλ λα παξέρνπλ νξηζκέλεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο 

θαη λα πξνζδηνξίζνπλ πόζεο θνξέο είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε πύιε ζην παξειζόλ. Σηε ζπλέρεηα δεηήζεθε 

από ηνπο ρξήζηεο λα απνηηκήζνπλ ηε ρξεζηκόηεηα θαη 

ρξεζηηθόηεηα ηεο ζεκαηηθήο πύιεο σο πξνο ηηο πιεξνθνξίεο 

θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη.  

Με ζθνπό λα εμαζθαιηζηεί ε κειινληηθή ρξήζε ηεο πύιεο, νη 

ρξήζηεο ξσηήζεθαλ εάλ ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ ζην κέιινλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή πύιε θαη εάλ κπνξνύζαλ λα 

εληνπίζνπλ ιόγνπο νη νπνίνη ζα ηνπο απέηξεπαλ από ην λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απηήλ ή/θαη αλάινγεο πύιεο γεληθόηεξα. 



Τέινο, δεηήζεθε από ηνπο ρξήζηεο λα πξνζδηνξίζνπλ πώο ζα 

ραξαθηήξηδαλ ηελ ASIG. 

Λέμεηο-θιεηδηά: Έξεπλα Φξεζηώλ, Αζξνηζηηθή Αμηνιόγεζε, 

Αμηνιόγεζε Χεθηαθώλ Βηβιηνζεθώλ, Θεκαηηθέο Πύιεο 

Abstract  

This study aims at evaluating the Subject Based Information 

Gateway hosted by the Agricultural University of Athens. 

Members of the Agricultural University of Athens were asked 

to express their opinion on the gateway “Agriculture Science 

Information Gateway: your guide to the best of the Web for 

Agriculture Science (ASIG)” offering both quantitative and 

qualitative data. For the evaluation we decided to use the 

principles and methods of summative evaluation. Specifically, 

through an electronically available questionnaire users-

evaluators were asked to offer personal information and to 

define how many times they had used this gateway in the past. 

Then, they were asked to comment on the use and usefulness 

of the gateway in general.  

Finally, in the attempt to measure -with the intent to ensure- 

the future use of the gateway, users were asked whether they 

would return to it with new information needs and whether 

they could identify any reasons which would discourage them 

from using this or similar gateways again. Finally, they were 

asked to reveal how they would characterise the ASIG. 

Keywords: User study, Summative Evaluation, Digital Library 

Evaluation, Subject Based Information Gateways 

1. Εηζαγσγή – Σηόρνη  

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζηνρεύεη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ζεκαηηθήο πύιεο ηνπ Γεσπνληθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Γ.Π.Α.). Μέιε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηε 

ζεκαηηθή πύιε ‘Θεκαηηθή Πύιε Γεωπνληθώλ Δπηζηεκώλ: ν αμηόπηζηνο θαηάινγνο ηωλ 

γεωπνληθώλ επηζηεκώλ’ (ASIG) (http://asig.aua.gr/). Οη εξσηεζέληεο θαινύληαλ λα 

απνηηκήζνπλ ηε ρξεζηκόηεηα θαη ρξεζηηθόηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πύιεο. Σηελ αξρή νη 

ρξήζηεο-αμηνινγεηέο έπξεπε λα παξέρνπλ νξηζκέλεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, όπσο θύιν, 

ειηθία, εηδηθόηεηα θαη ηκήκα/εξγαζηήξην ζην νπνίν αλήθαλ. Δπηπιένλ, έπξεπε λα 

πξνζδηνξίζνπλ πόζεο θνξέο είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε πύιε ζην παξειζόλ. Σην 

ζεκείν απηό αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε θαηαγξαθή ηεο ζπρλόηεηαο ρξήζεο ηεο πύιεο δελ 

απνηέιεζε θξηηήξην αμηνιόγεζεο ηεο ρξεζηκόηεηάο ηεο αιιά ηεο ρξεζηηθόηεηάο ηεο, όπσο 

http://asig.aua.gr/


επίζεο γηα λα εληνπίζνπλ πηζαλέο δηαθνξέο ή/ θαη νκνηόηεηεο κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ ηεο 

πξώηεο θνξάο θαη απηώλ πνπ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πύιε θαη ζην παξειζόλ.  Τέινο, νη 

ρξήζηεο ξσηήζεθαλ εάλ ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ ζην κέιινλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή πύιε, 

πώο ζα ηε ραξαθηήξηδαλ θαη εάλ κπνξνύζαλ λα εληνπίζνπλ ιόγνπο νη νπνίνη ζα ηνπο 

απέηξεπαλ από ην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηήλ ή/θαη αλάινγεο πύιεο γεληθόηεξα. Ζ από 

κέξνπο καο αμηνιόγεζε ησλ ζρεηηθώλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηώλ-αμηνινγεηώλ ζην παξαπάλσ 

εξσηεκαηνιόγην απέβιεπε ζε αλαγθαίεο ζπκπιεξώζεηο-βειηηώζεηο ησλ ππεξεζηώλ ηεο 

ζεκαηηθήο πύιεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ζην κέιινλ ε ρξεζηκόηεηα θαη ρξεζηηθόηεηά 

ηεο.  

2. Σύληνκε πεξηγξαθή ηεο Θεκαηηθήο Πύιεο Γεσπνληθώλ Επηζηήκσλ (ASIG) 

Ζ ASIG είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία πεξηέρεη ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ηηο γεσπνληθέο 

θαη ζπλαθείο επηζηήκεο, όπσο: γεσξγία, θηελνηξνθία, αιηεία, γαιαθηνθνκία, ηερλνινγία 

ηξνθίκσλ, νηλνινγία, γεσξγηθή θαη πνιηηηθή νηθνλνκία, νηθνινγία, θπζηθή, ρεκεία, 

καζεκαηηθά, πιεξνθνξηθή, γεσινγία, βηνινγία, βηνηερλνινγία, κηθξνβηνινγία, 

θπηνπαζνινγία θ.ά. Ζ ρξεζηκόηεηα ηεο ζεκαηηθήο πύιεο επηθεληξώλεηαη ζην γεγνλόο όηη νη 

ελδηαθεξόκελνη έρνπλ γξήγνξε θαη άκεζε πξόζβαζε ζε πεγέο πιεξνθόξεζεο πνπ 

βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν. Οη πξνζθεξόκελεο πεγέο έρνπλ επηιεγεί, νξγαλσζεί θαη 

θαηαινγνγξαθεζεί. Σπγθεθξηκέλα, ν ζηόρνο ηεο πύιεο είλαη λα εληνπίδεη ηζηνζειίδεο ζην 

δηαδίθηπν, νη νπνίεο λα θαιύπηνπλ ηηο επηζηεκνληθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ηνπ 

Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη λα νξγαλώλεη θαη απνζεθεύεη ηηο παξαπάλσ 

πιεξνθνξίεο, έηζη ώζηε λα είλαη πξνζβάζηκεο γηα κειινληηθή ρξήζε. Ζ ASIG απνζθνπεί λα 

ππνζηεξίδεη ηνλ εξεπλεηηθό θαη εθπαηδεπηηθό ξόιν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ πξόζβαζε ζηελ 

πύιε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ (Internet) ρσξίο ηε ρξήζε θσδηθνύ ρξήζηε θαη 

θσδηθνύ πξόζβαζεο. Απώηεξνο ζηόρνο είλαη ε ASIG λα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν 

πιεξνθνξηώλ ζε νπνηνδήπνηε ελδηαθεξόκελν ζε γεσπνληθά θαη ζπλαθή ζέκαηα ζε εζληθό θαη 

δηεζλέο επίπεδν. 

3. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

3.1.  Οξηζκνί  

3.1.1  Αζξνηζηηθή αμηνιόγεζε 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε επηιέμακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο αξρέο θαη ηηο κεζόδνπο ηεο 

αζξνηζηηθήο αμηνιόγεζεο. Με ηνλ όξν αζξνηζηηθή αμηνιόγεζε (summative evaluation) λνείηαη 

ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο πνπ ιακβάλεη ρώξα ζηα ηειηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ελόο 

ζπζηήκαηνο ή κεηά από ηελ αξρηθή ηνπ δηάζεζε κε ζθνπό ηε κέηξεζε ησλ επηδόζεώλ ηνπ ζε 

πξαγκαηηθέο ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο (Fuhr et al., 2007). Τν όθεινο ηεο αζξνηζηηθήο κεζόδνπ 

είλαη όηη απνζθνπεί λα δηεξεπλήζεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ελόο πιεξνθνξηαθνύ 

ζπζηήκαηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμήο ηνπ. Έλαο ηξόπνο κειέηεο ηεο επίηεπμεο ή 

κε ησλ ζηόρσλ είλαη λα εληνπηζηνύλ θαη λα θαηαγξαθνύλ νη απόςεηο θαη νη παξαηεξήζεηο 

ησλ αηόκσλ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα. Ζ θξηηηθή ηνπο 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηνλ 

εληνπηζκό πηζαλώλ ζεκείσλ πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε. 



3.1.2 Χξεζηηθόηεηα  

Ζ έλλνηα ηεο ρξεζηηθόηεηαο ζην πεξηβάιινλ πνπ κειεηάκε απνδίδεηαη κε ην βαζκό επθνιίαο 

θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηελ εύξεζε πιεξνθνξηώλ από ηνπο ρξήζηεο (Dillon, 1994). Σηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δεηήζεθε από ηνπο ρξήζηεο-αμηνινγεηέο λα ζρνιηάζνπλ ηε 

ρξεζηηθόηεηα ηεο πύιεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο 

αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ πξνζδηνξίδνληαο ηνλ ηξόπν ή ηνπο ηξόπνπο αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηώλ πνπ πξνηηκνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ θαη λα δειώζνπλ εάλ είλαη επραξηζηεκέλνη 

κε ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο. Δπίζεο, ηνπο δεηήζεθε λα 

εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα επθνιία-δπζθνιία ρξήζεο όισλ ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 

(απιή αλαδήηεζε, ζύλζεηε αλαδήηεζε, ζάξσζε, πξόζθαηεο ηζηνζειίδεο, πξνηείλεηε 

ηζηνζειίδεο, ε γλώκε ζαο, ζεζαπξόο θαη ειεθηξνληθή βνήζεηα) πνπ πξνζθέξεη ε πύιε θαη λα 

δειώζνπλ εάλ ήηαλ εύθνιν γηα ηνπο ρξήζηεο λα κάζνπλ λα ηε ρξεζηκνπνηνύλ. Σην άξζξν ηνπ 

Blandford et al. (2004) αλαθέξεηαη όηη ζην πιαίζην δεκηνπξγίαο θαη παξνρήο λέσλ θαη 

εμειηγκέλσλ ππεξεζηώλ από ηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κε 

ρξεζηκνπνηεζνύλ απηέο νη ππεξεζίεο από ηνπο ρξήζηεο εμαηηίαο πηζαλώο ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίαο ζηελ εθκάζεζή ηνπο από εθείλνπο, δπζθνιίεο ζηελ εθκάζεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ 

ηνπο θαη ζπλεπώο ζηε ρξήζε ηνπο. 

3.1.3 Χξεζηκόηεηα  

Σύκθσλα κε ηνλ T.D. Wilson (αλαθέξεηαη ζην Tsakonas, G. and Papatheodorou, C., 2006, 

p.402) ε ρξεζηκόηεηα νξίδεηαη σο ν βαζκόο ζηνλ νπνίνλ θαιύπηεηαη ε πιεξνθνξηαθή αλάγθε 

ηνπ ρξήζηε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλέθηεζε θαηά ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο. Σηελ παξνύζα 

έξεπλα νη ρξήζηεο-αμηνινγεηέο θαινύληαλ λα εθθξάζνπλ ηε γλώκε ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ 

αξηζκό θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αλέθηεζαλ θαη θαηά πόζν ζεώξεζαλ όηη 

θέξδηζαλ ρξόλν θαηά ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαηάιιειεο γηα απηνύο πιεξνθνξίαο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζεκαηηθή πύιε. Δπίζεο, θξίζεθε ζεκαληηθό λα απνθαλζνύλ γηα ηε 

ρξεζηκόηεηα ζπγθεθξηκέλσλ δπλαηνηήησλ αλαδήηεζεο θαη πινήγεζεο (ζάξσζεο) θαη ησλ 

παξερόκελσλ ππεξεζηώλ (απιή αλαδήηεζε, ζύλζεηε αλαδήηεζε, ζάξσζε, πξόζθαηεο 

ηζηνζειίδεο, πξνηείλεηε ηζηνζειίδεο, ε γλώκε ζαο, ζεζαπξόο θαη ειεθηξνληθή βνήζεηα) πνπ 

πξνζθέξεη ε πύιε θαη λα δειώζνπλ εάλ ζα επηζπκνύζαλ θάπνηα λέα ππεξεζία. 

3.2.  Δξωηεζέληεο 

Οη ρξήζηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ αθαδεκατθά κέιε, θνηηεηέο θαη 

δηνηθεηηθό πξνζσπηθό ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Γ.Π.Α.). Σπγθεθξηκέλα, ε 

αμηνιόγεζε βαζίζηεθε ζηηο πξνζσπηθέο απόςεηο ηνπ εξεπλεηηθνύ θαη δηδαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ, ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ.  

 

3.3.  Δξωηεκαηνιόγην 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ειεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην δηαζέζηκν 

ζην δηαδίθηπν γηα πεξίνδν ελόο (1) κήλα. Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρσξίζηεθαλ ζε 

ηέζζεξηο (4) ελόηεηεο κε ηνπο αθόινπζνπο ηίηινπο: γεληθέο πιεξνθνξίεο, ζπρλόηεηα ρξήζεο, 

αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ θαη αμηνιόγεζε ζεκαηηθήο πύιεο. Αλαθνξηθά κε ηηο γεληθέο 

πιεξνθνξίεο, νη εξσηεζέληεο έπξεπε λα δειώζνπλ ην γέλνο, ηελ ειηθία, ηελ ηδηόηεηα θαη ην 

ηκήκα/εξγαζηήξην ζην νπνίν αλήθαλ. Σηελ ελόηεηα κε ηίηιν ζπρλόηεηα ρξήζεο νη 



εξσηεζέληεο πξνζδηόξηδαλ ηε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππεξεζία 

ζην παξειζόλ. Σηελ ελόηεηα αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ, νη ρξήζηεο θαινύληαλ λα απαληήζνπλ 

εάλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνλ αξηζκό θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ εληόπηζαλ, 

θαη εάλ πηζηεύνπλ όηη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πύιε θέξδηζαλ ρξόλν γηα ηνλ εληνπηζκό 

πιεξνθνξηώλ. Τέινο, ζηελ ελόηεηα αμηνιόγεζε ζεκαηηθήο πύιεο νη εξσηεζέληεο έπξεπε λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηξόπν ή ηνπο ηξόπνπο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ πνπ πξνηηκνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ, λα βαζκνινγήζνπλ ηελ επθνιία ρξήζεο θαη ηε ρξεζηκόηεηα ησλ 

παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, λα πξνζδηνξίζνπλ εάλ ζα επηζπκνύζαλ λα παξέρεηαη από ηελ ASIG 

θάπνηα λέα ππεξεζία, λα ζρνιηάζνπλ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαδεηήζεσλ 

θαη ην θαηά πόζν ήηαλ εύθνιν λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ΑSIG, λα πξνζδηνξίζνπλ ηε 

ρξεζηκόηεηα ζπγθεθξηκέλσλ κεζόδσλ αλαδήηεζεο θαη πινήγεζεο (ζάξσζεο), λα 

ραξαθηεξίζνπλ ηελ ASIG, λα αλαθέξνπλ αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο ζηε ρξήζε ησλ 

ζεκαηηθώλ ππιώλ θαη λα δειώζνπλ εάλ ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ ASIG ζην κέιινλ. 

Σπλνιηθά ην εξσηεκαηνιόγην απνηειείην από είθνζη-ηξεηο (23) εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο ήηαλ 

πνιιαπιώλ επηινγώλ (θιεηζηέο), πνιιαπιώλ επηινγώλ κε ειεύζεξε έθθξαζε ηνπ 

εξσηώκελνπ (αλνηθηέο), ειεύζεξεο έθθξαζεο (αλνηθηέο) θαη πεληαβάζκηαο θιίκαθαο 

(θιεηζηέο). Ζ ρξήζε ησλ αλνηθηώλ εξσηήζεσλ απνζθνπνύζε ζηελ αύμεζε ησλ πηζαλνηήησλ 

γηα πεξηζζόηεξα πνηνηηθά απνηειέζκαηα, δειαδή απνηειέζκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ θξηηηθή 

ησλ ίδησλ ησλ αηόκσλ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ κειινληηθά ηελ πύιε. Οη 

εξσηεζέληεο είραλ ηε δπλαηόηεηα κέζσ ησλ αλνηθηώλ εξσηήζεσλ λα πξνζζέζνπλ 

νπνηνδήπνηε ζρόιην ή λα δώζνπλ ηε δηθή ηνπο απάληεζε ε νπνία δελ πεξηιακβαλόηαλ ζηηο 

επηινγέο πνπ παξείρε ην εξσηεκαηνιόγην.  

4. Απνηειέζκαηα 

4.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Γεθαελλέα (19) άηνκα αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα, από ηνπο νπνίνπο ην 57,9% ήηαλ άλδξεο 

θαη ην 42,1% γπλαίθεο. Αλαθνξηθά κε ηελ ηδηόηεηα ησλ εξσηεζέλησλ ην 47,4% ήηαλ 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, ην 31,6% δηδαθηηθό πξνζσπηθό (ΓΔΠ) θαη ην 21,1% δηνηθεηηθό 

πξνζσπηθό. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ αλήθε ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 25-34 (63,2%), 

ην 15,8% ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ νκάδα 35-44, ην 10,5% ζηελ νκάδα 45-54 θαη ην 10,5% 

ζηελ νκάδα 55-64. Τέινο, ην 26,3% ησλ εξσηεζέλησλ πξνεξρόηαλ από ηε Γηνίθεζε, ην 

15,8% από ηε Φπηηθή Παξαγσγή, ην 15,8% από ηε Εσηθή Παξαγσγή, ην 15,8% από ηε 

Γεσπνληθή Βηνηερλνινγία, ην 15,8% από ηελ Αγξνηηθή Οηθνλνκία θαη Αλάπηπμε, ην 5,3% 

από ηελ Αμηνπνίεζε Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο θαη ην 5,3% από ην Γεληθό 

Τκήκα.  

4.2. Σπρλόηεηα ρξήζεο 

Σρεδόλ ηα δύν ηξίηα ησλ εξσηεζέλησλ (63,2%) ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ππεξεζία γηα πξώηε 

θνξά πξνηνύ ηνπο δεηεζεί λα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην. Τν 21,1% ησλ 

εξσηεζέλησλ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πύιε 1-2 θνξέο θαη ην 15,8% 2-5 θνξέο. Αλαινγηθά, 

πεξηζζόηεξνη άλδξεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ππεξεζία 1-2 ή 2-5 θνξέο ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο, κε αληίζηνηρα πνζνζηά 45,4% θαη 25%. Τν δηδαθηηθό πξνζσπηθό ήηαλ νη ρξήζηεο 

κε ην πςειόηεξν πνζνζηό ρξήζεο (1-2 ή 2-5 θνξέο).  



4.3. Φξεζηκόηεηα Πιεξνθνξηώλ θαη Υπεξεζηώλ  

4.3.1 Αξηζκόο θαη αμηνπηζηία πιεξνθνξηώλ  

Όπσο ήηαλ αλακελόκελν, επεηδή ηελ πεξίνδν πνπ δηεμάρζεθε ε έξεπλα δελ είρε νινθιεξσζεί 

ν εκπινπηηζκόο ηεο πύιεο κε πιεξνθνξίεο, ην 47,4% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε όηη δελ 

εληόπηζαλ ηθαλνπνηεηηθό αξηζκό ηζηνζειίδσλ γηα ην ζέκα πνπ ηνπο ελδηέθεξε. Τν 15,8% 

επηζήκαλε όηη πξάγκαηη δελ ηνπο θάιπςε ν αξηζκόο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ εληόπηζαλ αιιά 

δελ πίζηεπαλ όηη γηα ην ζέκα πνπ έςαρλαλ ζα κπνξνύζαλ λα βξνπλ πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν (Internet). Απόιπηα ηθαλνπνηεκέλν κε ην πνζνζηό ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ αλαθηήζεθε ήηαλ ην 31,6% ησλ εξσηεζέλησλ, ελώ ην 5,3% δήισζε 

αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν. Σρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηώλ, δεηήζεθε από ηνπο 

ρξήζηεο λα ηελ αμηνινγήζνπλ ζε θιίκαθα από ην 1 (έλα) έσο ην 5 (πέληε), όπνπ ην 1 δήιωλε 

όηη ν ρξήζηεο είλαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνο/ε θαη ην 5 θαζόινπ ηθαλνπνηεκέλνο/ε. Δπηπιένλ, νη 

ρξήζηεο είραλ ηε δπλαηόηεηα ηεο επηινγήο Γελ μέξω/δελ απαληώ. Τν 36,8% ησλ εξσηεζέλησλ 

έκεηλε πνιύ ή ζρεδόλ πνιύ ηθαλνπνηεκέλν επηιέγνληαο 1 ή 2, ελώ ην 26,3% δήισζε ιηγόηεξν 

ηθαλνπνηεκέλν επηιέγνληαο 3. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην 21,5% δελ έδσζε θάπνηα απάληεζε 

(Πίλαθαο 1).  
 

Πίλαθαο: 1 – Αμηνπηζηία πιεξνθνξηώλ (%) 

 

 

Αμηνπηζηία Πιεξνθνξηώλ 

1 10.5 

2 26.3 

3 26.3 

4 15.8 

5 0.0 

Γελ μέξσ/δελ απαληώ 21.1 

 

4.3.2 Κέξδνο ρξόλνπ  

Σηελ εξώηεζε εάλ νη ρξήζηεο πηζηεύνπλ όηη ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζεκαηηθή πύιε θεξδίδνπλ 

ρξόλν γηα ηνλ εληνπηζκό πιεξνθνξηώλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, ην 15,8% δήισζε απόιπηα όηη 

θεξδίδεη ρξόλν επηιέγνληαο ην 1 θαη ην 36,8% ην 2. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 2) 

θαίλνληαη αλαιπηηθά νη απαληήζεηο ησλ ρξεζηώλ ζε θιίκαθα από ην 1 (έλα) έσο ην 5 (πέληε), 

όπνπ ην 1 δειώλεη όηη νη ρξήζηεο θεξδίδνπλ απόιπηα ρξόλν θαη ην 5 όηη δελ θεξδίδνπλ ρξόλν.  
 

Πίλαθαο: 2 – Αμηνπηζηία πιεξνθνξηώλ (%) 

 

 

Αμηνπηζηία Πιεξνθνξηώλ 

1 15,8 

2 36,8 

3 10,5 

4 21,1 

5 5,26 

Γελ μέξσ/δελ απαληώ 10,5 

 



4.3.3 Χξεζηκόηεηα κεζόδσλ αλαδήηεζεο θαη πινήγεζεο (ζάξσζεο) 

Σηελ πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνύλ νη κέζνδνη αλαδήηεζεο θαη πινήγεζεο πνπ πξνηηκνύλ νη 

ρξήζηεο, ηνπο δόζεθε κηα ιίζηα κε πηζαλνύο ηξόπνπο αλαδήηεζεο θαη πινήγεζεο θαη ηνπο 

δεηήζεθε λα ηε ζρνιηάζνπλ. Γηα ηε βαζκνλόκεζε ηεο θξίζεο ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ θιίκαθα 

από ην 1 (έλα) έσο ην πέληε (5), όπνπ κε ην έλα (1) ε κέζνδνο ραξαθηεξηδόηαλ σο πνιύ 

ρξήζηκε θαη κε ην πέληε (5) σο θαζόινπ ρξήζηκε. Από ηηο απαληήζεηο θαίλεηαη όηη νη 

εξσηεζέληεο έδεημαλ ελδηαθέξνλ ζε όιεο ηηο κεζόδνπο πνπ ηνπο δόζεθαλ. Ωζηόζν, ε 

αλαδήηεζε ή πινήγεζε κε βάζε ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα ή ηηο ιέμεηο-θιεηδηά απνηέιεζαλ ηηο 

πην δεκνθηιείο κεζόδνπο. Τν 94,8% θαη 94,7% ησλ ρξεζηώλ επέιεμε αληίζηνηρα απηέο ηηο 

κεζόδνπο δίλνληαο ηνλ αξηζκό 1 ή 2. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζεκαληηθόο αξηζκόο από 

ηνπο εξσηεζέληεο επέιεμε ηελ αλαδήηεζε ή πινήγεζε κε βάζε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά θαη ηνπο 

ηειεζηέο ηεο Boolean ινγηθήο (and, or, not), ηηο ιέμεηο-θιεηδηά αιιά ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο θαη όρη ζε όιεο ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ θαιύπηεη ε ζεκαηηθή πύιε, θαη ην 

όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα αιιά ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη όρη ζε όιεο ηηο ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο πνπ θαιύπηεη ε ζεκαηηθή πύιε. Ζ ιηγόηεξν πξνηηκώκελε κέζνδνο ήηαλ ε 

αλαδήηεζε ή πινήγεζε κε βάζε ηελ εκεξνκελία έθδνζεο κηαο ηζηνζειίδαο (Πίλαθαο 3).   
 

Πίλαθαο: 3 – Φξεζηκόηεηα κεζόδσλ αλαδήηεζεο θαη πινήγεζεο (%) 

 

 

Φξεζηκόηεηα Μεζόδσλ Αλαδήηεζεο θαη Πινήγεζεο   1 2 3 4 5 Γελ μέξσ / 

Γελ απαληώ 

Με βάζε ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα 73,7 21,1 0,0 0,0 0,0 5,3 

Με βάζε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά 78,9 15,8 0,0 0,0 0,0 5,3 

Με βάζε ηελ εκεξνκελία έθδνζεο κηαο ηζηνζειίδαο 31,6 10,5 31,6 10,5 5,3 10,5 

Με βάζε ηνλ ηύπν (άξζξν πεξηνδηθνύ, ηζηνζειίδα 

νξγαληζκνύ, πξαθηηθά ζπλεδξίνπ, θ.ά.) ηνπ πιηθνύ 36,8 36,8 15,8 0,0 0,0 10,5 

Με βάζε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά θαη ηνπο ηειεζηέο ηεο 

Boolean ινγηθήο (and, or, not) 57,9 21,1 10,5 5,3 0,0 5,3 

Με βάζε ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, αιιά ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη όρη ζε όιεο 

ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ θαιύπηεη ε ζεκαηηθή 

πύιε 63,2 10,5 10,5 0,0 0,0 15,8 

Με βάζε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά, αιιά ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη όρη ζε όιεο ηηο ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο πνπ θαιύπηεη ε ζεκαηηθή πύιε 52,6 26,3 5,3 0,0 0,0 15,8 

Με βάζε ηελ εκεξνκελία έθδνζεο κηαο ηζηνζειίδαο, 

αιιά ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη όρη 
ζε όιεο ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ θαιύπηεη ε 

ζεκαηηθή πύιε 36,8 10,5 21,1 15,8 0,0 15,8 

Με βάζε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά θαη ηνπο ηειεζηέο ηεο 

Boolean ινγηθήο, αιιά ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο θαη όρη ζε όιεο ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο 

πνπ θαιύπηεη ε ζεκαηηθή πύιε 52,6 10,5 21,1 0,0 0,0 15,8 

Με βάζε ηνλ ηύπν ηνπ πιηθνύ (άξζξν πεξηνδηθνύ, 

ηζηνζειίδα νξγαληζκνύ, πξαθηηθά ζπλεδξίνπ, θ.ά.), 

αιιά ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη όρη 

ζε όιεο ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ θαιύπηεη ε 

ζεκαηηθή πύιε 52,6 10,5 21,1 5,3 0,0 15,8 

Άιινο ηξόπνο – Παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε: 57,9 0,0 0,0 0,0 0,0 42,1 

 

 



4.3.4 Χξεζηκόηεηα παξερόκελσλ ππεξεζηώλ  

Οη εξσηεζέληεο έπξεπε λα δηαηππώζνπλ ηελ θξίζε ηνπο γηα ηηο αθόινπζεο παξερόκελεο 

ππεξεζίεο: Απιή αλαδήηεζε, Σύλζεηε αλαδήηεζε, Σάξωζε (Πινήγεζε), Πξόζθαηεο 

ηζηνζειίδεο, Πξνηείλεηε ηζηνζειίδεο, Η γλώκε ζαο, Θεζαπξόο θαη Ηιεθηξνληθή βνήζεηα. Σε 

θιίκαθα από ην 1 (έλα) έσο ην 5 (πέληε), όπνπ ην 1 ραξαθηήξηδε κηα ππεξεζία σο πνιύ 

ρξήζηκε θαη ην 5 σο θαζόινπ ρξήζηκε, ε Απιή αλαδήηεζε ζεσξήζεθε ε πην ρξήζηκε 

ππεξεζία όπνπ ην 89,5% ησλ εξσηεζέλησλ επέιεμε ην 1. Αθνινπζνύλ επίζεο σο πνιύ 

ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ε Σύλζεηε αλαδήηεζε θαη ε Πξόζθαηεο ηζηνζειίδεο. Ληγόηεξν ρξήζηκεο 

εκθαλίδνληαη, κε ζεηξά θζίλνπζαο βαζκνινγίαο, νη ππεξεζίεο: Σάξωζε, Πξνηείλεηε 

ηζηνζειίδεο, Η γλώκε ζαο, Ηιεθηξνληθή βνήζεηα θαη Θεζαπξόο (Πίλαθαο 4). Τόζν νη 

εξσηεζέληεο πνπ είραλ επηζθεθηεί ηελ πύιε πξνηνύ ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην όζν 

θαη νη ρξήζηεο πνπ ηε ρξεζηκνπνίεζαλ γηα πξώηε θνξά, ζεώξεζαλ ηελ ππεξεζία Απιή 

αλαδήηεζε σο ηελ πην ρξήζηκε ππεξεζία όπνπ επέιεμαλ ην 1 ζε πνζνζηό 100,0% θαη 83,3% 

αληίζηνηρα. Παξάιιεια πνιύ ζεκαληηθή ππεξεζία γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ είραλ 

μαλαρξεζηκνπνηήζεη ηελ ASIG θαίλεηαη λα είλαη ε Σάξωζε κε πνζνζηό 100,0%. Αλαθνξηθά 

κε ηε Σύλζεηε αλαδήηεζε κεγαιύηεξε πξνηίκεζε έδεημαλ νη ρξήζηεο πνπ ηελ είραλ 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζην παξειζόλ κε πνζνζηό 85,7%. Δπίζεο, ε ίδηα νκάδα εμέθξαζε 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηηο ππεξεζίεο Πξόζθαηεο ηζηνζειίδεο θαη Πξνηείλεηε ηζηνζειίδεο όπνπ 

ην 85,7% θαη 71,4% ησλ ρξεζηώλ ηε βαζκνιόγεζε αληίζηνηρα κε ην 1.  
 

Πίλαθαο: 4 – Φξεζηκόηεηα  ππεξεζηώλ (%) 

 

 

Φξεζηκόηεηα Υπεξεζηώλ  1 2 3 4 5 Γελ μέξσ / 

Γελ απαληώ 

Απιή Αλαδήηεζε (Simple Search) 89,5 5,3 0,0 5,3 0,0 0,0 

Σύλζεηε Αλαδήηεζε (Advanced Search) 73,7 15,8 5,3 0,0 0,0 5,3 

Σάξσζε (Browse) 63,2 21,1 10,5 0,0 0,0 5,3 

Πξόζθαηεο ηζηνζειίδεο (What’s new) 68,4 21,1 0,0 5,3 0,0 5,3 

Πξνηείλεηε ηζηνζειίδεο (Suggest a resource) 57,9 15,8 21,1 57,9 0,0 0,0 

Ζ γλώκε ζαο (Give your opinion) 52,6 10,5 26,3 0,0 0,0 10,5 

Θεζαπξόο (AGROVOC Thesaurus) 47,4 15,8 26,3 10,5 0,0 0,0 

Ζιεθηξνληθή βνήζεηα (Help) 52,6 15,8 15,8 0,0 0,0 15,8 

 

Σηελ εξώηεζε εάλ νη ρξήζηεο ζα επηζπκνύζαλ θάπνηα λέα ππεξεζία, ην 84,2% απάληεζε 

αξλεηηθά θαη κόιηο ην 15,8% δήισζε θαηαθαηηθά. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνηάζεθαλ ήηαλ α) ε 

δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ κέζσ ηεο πύιεο, β) ε ζπκβνπιή ρξήζεο 

θάπνηνπ ζεζαπξνύ ζρεηηθνύ κε ηνλ επηζηεκνληθό ρώξν πνπ θαιύπηεη ε ASIG - πηζαλόηαηα ν 

ρξήζηεο δελ είρε θαηαιάβεη όηη ρξεζηκνπνηνύληαλ ήδε ν ζεζαπξόο AGROVOC - θαη γ) ε 

δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ αλαδήηεζεο ζηα απνηειέζκαηα (hits) κε ζθνπό λα πεξηνξηζηεί ν 

αξηζκόο ησλ αλαθηεκέλσλ πιεξνθνξηώλ.  

4.4. Φξεζηηθόηεηα Υπεξεζηώλ  

4.4.1 Μέζνδνη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ  

Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη νη εξσηεζέληεο επέιεμαλ όιεο ηηο κεζόδνπο αλαδήηεζεο. 

Παξόια απηά, ε πην δεκνθηιήο κέζνδνο αλαδήηεζεο ήηαλ ε Απιή αλαδήηεζε όπνπ ην 47,4% 

ησλ ζπκκεηερόλησλ επέιεμε απηήλ ηε κέζνδν. Ζ δεύηεξε ζε πξνηίκεζε επηινγή ήηαλ ε 

Σύλζεηε αλαδήηεζε (31,6%). Ζ ιηγόηεξν πξνηηκώκελε κέζνδνο ήηαλ ε Σάξωζε (15,8%). Τν 



5,3% ησλ ρξεζηώλ δελ απάληεζε ζε απηή ηελ εξώηεζε. Σρεηηθά κε ηηο κεζόδνπο αλαδήηεζεο 

κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα πξώηε θνξά ηελ πύιε πξνηνύ ζπκπιεξώζνπλ 

ην εξσηεκαηνιόγην θαη απηώλ πνπ ηελ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζην παξειζόλ, ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη νη εξσηεζέληεο ηεο πξώηεο θαηεγνξίαο πξνηηκνύλ κε πνζνζηό 

58,3% ηελ Απιή αλαδήηεζε, ην 25,0% ηε Σύλζεηε αλαδήηεζε θαη ην 8,3% ηε Σάξωζε. 

Αληίζεηα νη εξσηεζέληεο πνπ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πύιε θαη ζην παξειζόλ θάλεθαλ λα 

δείρλνπλ πξνηίκεζε ζε πνζνζηό 42,9% ζηε Σύλζεηε αλαδήηεζε ελώ, ε Απιή αλαδήηεζε θαη ε 

Σάξωζε πξνηηκήζεθαλ εμίζνπ ζε πνζνζηό 28,6%.  

4.4.2 Επθνιία εθκάζεζεο θαη ρξήζεο 

Σε ό,ηη αθνξά ηελ επθνιία εθκάζεζεο ρξήζεο ηεο ASIG, ε άπνςε ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ 

ζεηηθή. Σε αξηζκεηηθή θιίκαθα από ην 1 (έλα) έσο ην 5 (πέληε), όπνπ ην 1 δήισλε όηη ε πύιε 

είλαη πνιύ εύθνιε θαη ην 5 όηη δελ είλαη θαζόινπ εύθνιε ζηε ρξήζε, ην 73,7% ησλ 

εξσηεζέλησλ επέιεμε ην 1 θαη ην ππόινηπν 26,3% ην 2. Οη ρξήζηεο πνπ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη 

ηελ πύιε θαη ζην παξειζόλ δήισζαλ όηη ήηαλ πην εύθνιν λα κάζνπλ λα ηε ρξεζηκνπνηνύλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο πνπ ηελ επηζθέθηεθαλ γηα πξώηε θνξά - ζε πνζνζηό 85,7% θαη 

66,7% ησλ ρξεζηώλ επέιεμε αληίζηνηρα ην 1. Σηε ζπλέρεηα, ζε ίδηα θιίκαθα νη εξσηεζέληεο 

θαινύληαλ λα βαζκνινγήζνπλ ηελ επθνιία ρξήζεο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Σηνλ 

Πίλαθα 5 εκθαλίδνληαη νη βαζκνινγήζεηο ησλ ρξεζηώλ ζε ζρέζε κε ηελ επθνιία ρξήζεο ησλ 

ππεξεζηώλ. Σύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο θαίλεηαη όηη νη ππεξεζίεο Απιή αλαδήηεζε θαη Η 

Γλώκε ζαο ραξαθηεξίζηεθαλ νη επθνιόηεξεο ζηε ρξήζε – ην 63,2% θαη ην 57,9% ησλ 

ρξεζηώλ επέιεμε αληίζηνηρα ην 1. Αθνινπζνύλ κε ζεηξά θζίλνπζαο βαζκνινγίαο νη 

ππεξεζίεο Πξόζθαηεο ηζηνζειίδεο θαη Ηιεθηξνληθή βνήζεηα κε ην ίδην πνζνζηό επθνιίαο 

(42,1%) θαη επίζεο νη ππεξεζίεο Σάξωζε, Σύλζεηε αλαδήηεζε, Θεζαπξόο θαη Πξνηείλεηε 

ηζηνζειίδεο κε πνζνζηό 31,6%. Αζξνίδνληαο ηα πνζνζηά ησλ αξηζκώλ 1 θαη 2, ηα 

απνηειέζκαηα είλαη ιίγν δηαθνξεηηθά. Ζ Απιή αλαδήηεζε θαη Η Γλώκε ζαο εμαθνινπζνύλ λα 

είλαη νη ππεξεζίεο πνπ εθηηκώληαη σο νη πην εύθνιεο ζηε ρξήζε - ην 94,8% θαη ην 79% ησλ 

ζπκκεηερόλησλ επέιεμε αληίζηνηρα ηνπο αξηζκνύο 1 θαη 2. Όκσο, αθνινπζνύλ κε ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο ε Σύλζεηε αλαδήηεζε (73,7%), ε Πξνηείλεηε ηζηνζειίδεο (68,4%), ε 

Πξόζθαηεο ηζηνζειίδεο (63,2%), ε Σάξωζε (57,9%) θαη ε Ηιεθηξνληθή βνήζεηα (52,6%). Ζ 

ιηγόηεξν εύρξεζηε ππεξεζία ήηαλ ν Θεζαπξόο. Σρεηηθά κε ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

ηελ πύιε γηα πξώηε θνξά θαη απηά πνπ είραλ πξνγελέζηεξε ζρεηηθή εκπεηξία, ε έξεπλα 

έδεημε όηη ε Απιή αλαδήηεζε απνηειεί ηελ πην εύρξεζηε ππεξεζία θαη γηα ηηο δύν νκάδεο 

αηόκσλ.  

 
Πίλαθαο: 5 – Δπθνιία ρξήζεο ππεξεζηώλ (%)   

 

 

Δπθνιία Φξήζεο Υπεξεζηώλ  1 2 3 4 5 Γελ μέξσ / 

Γελ απαληώ 

Απιή Αλαδήηεζε (Simple Search) 63,2 31,6 5,3 0,0 0,0 0,0 

Σύλζεηε Αλαδήηεζε (Advanced Search) 31,6 42,1 10,5 0,0 5,3 10,5 

Σάξσζε (Browse) 31,6 26,3 10,5 0,0 0,0 31,6 

Πξόζθαηεο ηζηνζειίδεο (What’s new) 42,1 21,1 5,3 0,0 0,0 31,6 

Πξνηείλεηε ηζηνζειίδεο (Suggest a resource) 31,6 36,8 15,8 0,0 0,0 15,8 

Ζ γλώκε ζαο (Give your opinion) 57,9 21,1 5,3 0,0 0,0 15,8 

Θεζαπξόο (AGROVOC Thesaurus) 31,6 15,8 10,5 0,0 5,3 36,8 

Ζιεθηξνληθή βνήζεηα (Help) 42,1 10,5 0,0 0,0 0,0 47,4 



4.4.3 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ  

Σηελ εξώηεζε εάλ είλαη απνδεθηόο ν ηξόπνο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αλαδήηεζεο, νη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο θαίλνληαη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη. Οη εξσηεζέληεο 

θαινύληαλ λα βαζκνινγήζνπλ ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηώληαο 

κηα θιίκαθα από ην 1 (έλα) έσο ην 5 (πέληε), όπνπ ην 1 δήισλε πνιύ απνδεθηόο θαη ην 5 

θαζόινπ απνδεθηόο. Σπγθεθξηκέλα, ην 57,9% ησλ ρξεζηώλ ηνλ ραξαθηήξηζε πνιύ απνδεθηό 

κε ην 1 θαη ην 26,3% ιηγόηεξν απνδεθηό κε ην 2. Οη εξσηεζέληεο πνπ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη 

ηελ πύιε θαη ζην παξειζόλ θάλεθαλ πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ ηελ επηζθέθηεθαλ γηα πξώηε θνξά. Τα πνζνζηά ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ επέιεμαλ ην 1 είλαη αληηζηνίρσο 85,7% θαη 41,7% θαη ηα πνζνζηά ηνπ 1 

θαη 2 είλαη 100,0% θαη 75%.  
 

4.5. Μειινληηθή Φξήζε 

Σρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ νη ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη ηελ ASIG, ην 5,3% ησλ εξσηεζέλησλ 

ραξαθηήξηζε ηελ πύιε σο κηα ρξήζηκε ππεξεζία εληνπηζκνύ ηζηνζειίδσλ, ελώ νη ππόινηπνη 

ππήξμαλ πεξηζζόηεξν επεμεγεκαηηθνί πξνζδηνξίδνληαο πηζαλέο αιιαγέο ζηηο πξνζθεξόκελεο 

ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο. Σπγθεθξηκέλα, ην 36,8% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε όηη ε ASIG 

είλαη κηα ρξήζηκε ππεξεζία αιιά ζα πξέπεη λα εκπινπηηζηεί κε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. 

To 36,8% επηζήκαλε όηη απνηειεί κηα ρξήζηκε ππεξεζία αιιά, ζα πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο 

αιιαγέο. Όηαλ ηνπο δεηήζεθε λα πξνζδηνξίζνπλ απηέο ηηο αιιαγέο, ηα ζρόιηα αθνξνύζαλ α) 

ην ζπζηεκαηηθό εκπινπηηζκό ηεο πύιεο γεληθόηεξα ή ζε ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό ρώξν, 

β) ηε δπλαηόηεηα εληνπηζκνύ ειιεληθώλ ηζηνζειίδσλ θαη γ) ηε βειηίσζε ζηε δνκή ηεο 

ζύλζεηεο αλαδήηεζεο. Δπίζεο, ηo 10,5% δήισζε όηη είλαη κηα ρξήζηκε ππεξεζία αιιά, ζα 

πξέπεη λα εκπινπηηζηεί κε πνηνηηθόηεξεο ηζηνζειίδεο θαη ην 10,5% όηη δελ πξνζθέξεη θάηη 

πεξηζζόηεξν από ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ηνπ δηαδηθηύνπ.  

 

Δλζαξξπληηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ζηελ εξώηεζε εάλ ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ πύιε ζην 

κέιινλ, ην 89,5% ησλ ρξεζηώλ έδσζε ζεηηθή απάληεζε. Οη εξσηεζέληεο πνπ δήισζαλ όηη 

δελ ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ πύιε ζην κέιινλ ην αηηηνιόγεζαλ κε ηα αθόινπζα ζρόιηα: δελ 

θαίλεηαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ εθπιήξωζε ηνπ δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ θαη δελ πξνζθέξεη θάηη 

πεξηζζόηεξν από κηα κεραλή αλαδήηεζεο. Δπίζεο νη ζπγθεθξηκέλνη ρξήζηεο αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ ρξεζηώλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ πύιε γηα πξώηε θνξά πξνηνύ 

ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην – ην 83,3% ησλ ρξεζηώλ δήισζε όηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηελ πύιε ζην κέιινλ, ελώ ην 16,7% εκθαλίδεηαη αξλεηηθό γηα κειινληηθή ρξήζε. Τέινο, 

δεηήζεθε από ηνπο εξσηεζέληεο λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο ιόγνπο πνπ ζα ηνπο απέηξεπαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απηήλ ή/θαη αλάινγεο πύιεο γεληθόηεξα ζην κέιινλ. Γηα ην ζθνπό απηό, 

ηνπο δόζεθε κηα ιίζηα από πηζαλνύο ιόγνπο θαη ηνπο δεηήζεθε λα επηιέμνπλ απηνύο νη νπνίνη 

ζα ηνπο εκπόδηδαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πύιε ζην κέιινλ. Οη επηινγέο ησλ αλαζηαιηηθώλ 

ιόγσλ ήηαλ νη αθόινπζεο: ν πεξηνξηζκέλνο όγθνο πιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ελδηαθέξνληόο ηνπο, ε θαζπζηέξεζε ζηελ ηαρύηεηα ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν (Internet), ε 

ειιηπήο γλώζε ζηνλ ηξόπν αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ, ε δπζθνιία ζηνλ ηξόπν αλαδήηεζεο 

θαη πινήγεζεο ή ε κε παξνρή ιεηηνπξγηώλ (αλαδήηεζεο ή ζάξσζεο) πνπ ζα επηζπκνύζαλ, ε 

ειιηπήο γλώζε ζηνλ ηξόπν πινήγεζεο γεληθόηεξα ζηε ζεκαηηθή πύιε, ε έιιεηςε 

ειεθηξνληθήο βνήζεηαο, ε έιιεηςε δπλαηόηεηαο 24ώξεο πξόζβαζεο ζηε ζεκαηηθή πύιε, ε 

έιιεηςε πξόζβαζεο από ρώξνπο εθηόο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ε δπζθνιία ζηελ πινήγεζε ηεο 

ζεκαηηθήο πύιεο, ε ηαθηηθή αδπλακία ζύλδεζεο κε θάπνηεο ηζηνζειίδεο, ε απνκλεκόλεπζε 

θσδηθνύ ρξήζηε (username) θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο (password) θαη θαλέλαο ιόγνο. Δπίζεο, 



κπνξνύζαλ λα πξνζζέζνπλ θάπνην δηθό ηνπο ιόγν. Τν 42,1% ησλ ρξεζηώλ δήισζε σο θύξην 

παξάγνληα ηελ ηαθηηθή αδπλακία ζύλδεζεο κε θάπνηεο ηζηνζειίδεο, ελώ ν δεύηεξνο πην 

δεκνθηιήο παξάγνληαο ήηαλ ε έιιεηςε πξόζβαζεο από ρώξνπο εθηόο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

(15,8%). Δπίζεο, ην 10,5% ησλ εξσηεζέλησλ επέιεμε σο αλαζηαιηηθό παξάγνληα ηνλ 

πεξηνξηζκέλν όγθν πιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπο, ην 10,5% ηελ έιιεηςε 

24ώξεο πξόζβαζεο, ην 5,3% ηελ αλάγθε απνκλεκόλεπζεο θσδηθνύ ρξήζηε θαη πξόζβαζεο, 

ην 5,3% ηελ ειιηπή γλώζε ζην ηξόπν αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ θαη ην 5,3% ηε δπζθνιία 

ζηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ ή ηελ κε παξνρή κεζόδσλ αλάθηεζεο πνπ επηζπκνύλ.   

5. Σπκπεξάζκαηα 

Σπλνιηθά νη ζπκκεηέρνληεο θαίλνληαη λα απνδέρνληαη ηελ ASIG. Όηαλ ηνπο δεηήζεθε λα 

απαληήζνπλ ζηελ εξώηεζε εάλ ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ πύιε ζην κέιινλ, ην 89,5% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζε ζεηηθά. Δπίζεο, ελζαξξπληηθό είλαη ην γεγνλόο όηη νη ρξήζηεο ηε 

ραξαθηήξηζαλ σο κηα ρξήζηκε ππεξεζία εληνπηζκνύ πιεξνθνξηώλ. Κάπνηνη έγηλαλ 

πεξηζζόηεξν επεμεγεκαηηθνί πξνζδηνξίδνληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ή/θαη αιιαγέο, όπσο 

ην ζπζηεκαηηθό εκπινπηηζκό ηεο πύιεο, ηε δπλαηόηεηα εληνπηζκνύ ειιεληθώλ ηζηνζειίδσλ 

θαη ηε βειηίσζε ηεο δνκήο ηεο ζύλζεηεο αλαδήηεζεο. Τν δεηνύκελν γηα αύμεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ ήηαλ αλακελόκελν απνηέιεζκα αθνύ ε βάζε ηεο ASIG δελ είρε 

πιήξσο εκπινπηηζηεί ηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα. Δπίζεο, νη ρξήζηεο 

ζεσξνύλ σο θπξηόηεξν αλαζηαιηηθό παξάγνληα ρξήζεο κηαο ζεκαηηθήο πύιεο ηελ ηαθηηθή 

αδπλακία ζηε ζύλδεζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκνύλ.   

 

Σε ό,ηη αθνξά ηε ρξεζηκόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη παξόιν πνπ νη 

ρξήζηεο είραλ πξόζβαζε ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκό πιεξνθνξηώλ, ην 36,8% ησλ εξσηεζέλησλ 

έκεηλε πνιύ ή ζρεδόλ πνιύ ηθαλνπνηεκέλν. Δπίζεο, πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο δήισζαλ 

όηη ε ρξήζε ηεο ASIG ζα ηνπο βνεζνύζε λα θεξδίζνπλ ρξόλν γηα ηνλ εληνπηζκό 

πιεξνθνξηώλ. Αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηκόηεηα ησλ ππεξεζηώλ αλαδήηεζεο ή πινήγεζεο 

(ζάξσζεο), ε έξεπλα έδεημε όηη νη ρξήζηεο ραξαθηεξίδνπλ ελδηαθέξνπζεο όιεο ηηο κεζόδνπο 

πνπ ηνπο πξνηάζεθαλ. Όκσο, ε αλαδήηεζε ή πινήγεζε (ζάξσζε) κε βάζε ην όλνκα ηνπ 

ζπγγξαθέα ή ηηο ιέμεηο-θιεηδηά απνηέιεζαλ ηηο πην εύρξεζηεο κεζόδνπο. Δπίζεο, κεγάινο 

αξηζκόο από ηνπο εξσηεζέληεο επέιεμε ηελ αλαδήηεζε ή πινήγεζε κε βάζε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά 

θαη ηνπο ηειεζηέο ηεο Boolean ινγηθήο (and, or, not) θαη ηηο ιέμεηο-θιεηδηά θαη ην όλνκα ηνπ 

ζπγγξαθέα αιιά ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο. Τέινο, ζηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ηε 

ρξεζηκόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ε Απιή αλαδήηεζε, ε Σύλζεηε αλαδήηεζε θαη ε 

Πξόζθαηεο ηζηνζειίδεο θξίζεθαλ σο ρξεζηκόηεξεο.  

 

Σρεηηθά κε ηε ρξεζηηθόηεηα ηεο ASIG ε έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη νη ρξήζηεο 

δελ αληηκεηώπηζαλ δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηεο, αληηζέησο ην 73,7% απηώλ δήισζε όηη ε πύιε 

είλαη πνιύ εύθνιε ζηε ρξήζε. Σπγθεθξηκέλα γηα ηελ επθνιία ρξήζεο ησλ παξερόκελσλ 

ππεξεζηώλ, ε Απιή αλαδήηεζε θαη Η Γλώκε ζαο ραξαθηεξίζηεθαλ σο νη επθνιόηεξεο ζηε 

ρξήζε. Αθνινπζνύλ κε ζεηξά θζίλνπζαο πξνηίκεζεο νη Πξόζθαηεο ηζηνζειίδεο θαη 

Ηιεθηξνληθή βνήζεηα κε ην ίδην πνζνζηό επθνιίαο θαη νη Σάξωζε, Σύλζεηε αλαδήηεζε, 

Θεζαπξόο θαη Πξνηείλεηε ηζηνζειίδεο επίζεο κε ην ίδην πνζνζηό. Δπίζεο ε Απιή αλαδήηεζε 

ζπγθέληξσζε ηηο πεξηζζόηεξεο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηώλ ελώ ε Σύλζεηε αλαδήηεζε θαη ε 

Σάξωζε παξά ην όηη ππνιήθζεθαλ, ζπγθέληξσζαλ αμηόινγν πνζνζηό επηβεβαηώλνληαο έηζη 

ηελ αλαγθαηόηεηά ηνπο ζην ζύζηεκα. Τέινο ζηελ εξώηεζε εάλ είλαη απνδεθηόο ν ηξόπνο 

παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ, νη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο δήισζαλ όηη είλαη πνιύ 

ηθαλνπνηεκέλνη.  



 

Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηηο νκνηόηεηεο ή/θαη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ είραλ επηζθεθηεί 

ηελ πύιε θαη ζην παξειζόλ θαη απηώλ πνπ ηε ρξεζηκνπνίεζαλ πξώηε θνξά, ζύκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο θαηαθάλεθε όηη ε πξώηε νκάδα αηόκσλ είρε κεγαιύηεξε επθνιία ζην λα κάζνπλ 

λα ηε ρξεζηκνπνηνύλ από όηη ε δεύηεξε. Σρεηηθά κε ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο ζηελ αλάθηεζε 

πιεξνθνξηώλ, νη ρξήζηεο πνπ είραλ επηζθεθηεί μαλά ηελ πύιε είραλ κεγαιύηεξε πξνηίκεζε 

ζηε Σύλζεηε αλαδήηεζε από όηη νη εξσηεζέληεο ηεο πξώηεο θνξάο πνπ πξνηηκνύλ ηελ Απιή 

αλαδήηεζε. Δπηπιένλ, ε πξώηε νκάδα ρξεζηώλ θάλεθε πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεκέλε κε ηελ 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηε δεύηεξε. Πηζαλή αηηία δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

δύν νκάδσλ είλαη ε εμνηθείσζε ηεο πξώηεο έλαληη ηεο δεύηεξεο κε ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ 

ηεο ASIG. 

6. Μειινληηθή έξεπλα  

Ζ αξλεηηθή ή/θαη ζεηηθή θξηηηθή ησλ ρξεζηώλ-αμηνινγεηώλ βνήζεζε ζηνλ εληνπηζκό 

ζεκείσλ πνπ ε ASIG ρξεηαδόηαλ βειηίσζε ή πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Με βάζε απηέο ηηο 

παξαηεξήζεηο έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηεο αιιαγέο ελώ, ππάξρνπλ ζεκεία πνπ 

παξέκεηλαλ ηα ίδηα γηαηί απνηεινύλ ζέκαηα πνπ ρξεηάδνληαη εθηελή κειέηε θαη αλάιπζε κε 

πηζαλή κεηαηξνπή ησλ ζηόρσλ ηεο πύιεο.  

 

Ζ αμηνιόγεζε ηεο ASIG εμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ρξεζηώλ πνπ έιαβαλ κέξνο 

ζηελ έξεπλα δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ζηνηρείν γελίθεπζεο γηα ην πώο όια ηα κέιε ηνπ 

Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζα εθηηκνύζαλ ηελ πύιε. Απνηειεί, εληνύηνηο, κηα 

πξώηε πξνζπάζεηα εληνπηζκνύ πηζαλώλ ζεκείσλ πνπ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ή 

δηόξζσζε θαζώο θαη εθηίκεζεο γηα ην πώο ζρνιηάδνπλ ηηο ζεκαηηθέο πύιεο ηα κέιε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Δίλαη ζίγνπξν όηη ζα αθνινπζήζνπλ πεξηζζόηεξεο αμηνινγήζεηο γηα λα 

εθηηκεζεί ηόζν ε γεληθή εηθόλα ηεο πύιεο όζν θαη ζπγθεθξηκέλεο παξερόκελεο ππεξεζίεο. 

Σεκαληηθό απνηέιεζκα απνηειεί ην γεγνλόο όηη ε ρξήζε ηεο πύιεο δηαθέξεη ζε θάπνηα 

ζεκεία κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ πνπ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πύιε θαη ζην παξειζόλ θαη απηώλ 

πνπ ηε ρξεζηκνπνίεζαλ γηα πξώηε θνξά πξνηνύ ηνπο δεηεζεί λα ζπκπιεξώζνπλ ην 

εξσηεκαηνιόγην. Πηζαλόηαηα ζα ρξεηαζηεί πεξαηηέξσ έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηό γηα λα 

εμαθξηβσζεί εάλ απνηειεί έλα ηπραίν γεγνλόο ή κηα γεληθόηεξε εηθόλα ησλ ζεκεξηλώλ 

ρξεζηώλ.  

 

Τέινο, ζηηο κειινληηθέο έξεπλεο ρξεζηώλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη άιιεο κέζνδνη 

αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, όπσο ζπλεληεύμεηο, παξαηεξήζεηο θαη αλαιύζεηο 

ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ρξήζεο ώζηε λα εμαζθαιηζηεί όζν γίλεηαη ε αληηθεηκεληθόηεηα θαη 

αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ.  
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