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Η βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

ζηα πιαίζηα έξγνπ «Πινεγίο: Από ηελ 

Πιεξνθνξία ζηε Γλώζε» αλέπηπμε ηε Θεκαηηθή 

Πύιε Θύξα. Σν έξγν ηεο Θύξα νινθιεξώζεθε 

ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2007.



Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2007 πεξηειάκβαλε 311 

ζπλδξνκεηηθέο θαη ειεύζεξα πξνζβάζηκεο 

βάζεηο δεδνκέλσλ

ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2008 ν αξηζκόο ησλ πεγώλ 

απηώλ αλήιζε ζηηο 455

ην ζύλνιν ηνπ πιηθνύ απνηειείηαη πιένλ εθηόο 

από βάζεηο δεδνκέλσλ θαη από άιιεο κνξθέο 

ειεθηξνληθνύ πιηθνύ παξνρήο πιεξνθόξεζεο, 

όπσο ζπιινγέο δηαζεηώλ ειεθηξνληθώλ 

πεξηνδηθώλ, ειεθηξνληθά βηβιία, ηζηνζειίδεο 

θνξέσλ θαη νξγαληζκώλ



Άμνλαο 1: πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά

• ηήξεζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ρξήζεο 

ηεο, γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθώλ κε ηελ απνδνηηθόηεηά ηεο ζε 

πνζνηηθό επίπεδν - Google analytics

(ζηνηρεία: Ιαλνπάξηνο 2007-Αύγνπζηνο 2008)

Άμνλεο αμηνιόγεζεο ηεο Θύξαο



Άμνλαο 2:  ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πύιεο 

ρξήζε ζύληνκνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο πνπ ζα αμηνινγνύζαλ ηε 

Θύξα σο πξνο θάπνηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο

Άμνλεο αμηνιόγεζεο ηεο Θύξαο



πλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη: 

• πεξηερόκελν (νξγάλσζε, αμηνπηζηία, 

ρξεζηκόηεηα, ελνπνίεζε πεγώλ)

• ζρεδηαζκόο (αξρηηεθηνληθή ησλ πιεξνθνξηώλ, 

ρξεζηηθόηεηα, γξαθηθά, ηερληθή επάξθεηα)

• θνηλόηεηεο (επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία-

ζπλεξγαηηθόηεηα)

Άμνλεο αμηνιόγεζεο ηεο Θύξαο



Από ηηο ζπλνιηθά 27.257 επηζθέςεηο πνπ δέρζεθε ην ζύζηεκα 

ν αξηζκόο ησλ κνλαδηθώλ επηζθεπηώλ (unique visitors) 

αλέξρεηαη ζε 15.078 κνλαδηθά IΡs, πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 55, 

28% 



Αλαθνξηθά κε ηελ επαλάιεςε ησλ επηζθέςεσλ ησλ ρξεζηώλ 

θαη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο ζην ζύζηεκα παξαηεξνύκε όηη ην 

17, 94% ησλ επηζθεπηώλ έρεη ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα πάλσ 

από 10 θνξέο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 18 κελώλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ



ε ζύλνιν 27.257 επηζθέςεσλ, ν ζπλνιηθόο 

αξηζκόο ησλ ρσξώλ από ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη 

επηζθέπηεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλέξρεηαη ζηηο 53 



Αλαθνξηθά κε ην ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

επηζθέςεσλ ζηελ πύιε  νη κήλεο Μάξηηνο, Απξίιηνο, 

Οθηώβξηνο θαη Ννέκβξηνο είλαη εθείλνη θαηά ηνπο νπνίνπο 

ην ζύζηεκα δέρεηαη ηηο πεξηζζόηεξεο επηζθέςεηο



Μεηά ηε κειέηε ησλ ζηαηηζηηθώλ ε νκάδα 

ζρεδηαζκνύ ηεο Θύξαο θαηέιεμε ζηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 

α) ε κεγάιε επηζθεςηκόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηθαηνινγεί ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη εμέιημε 

ηνπ ζπζηήκαηνο, 

β) ε κεγάιε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ε νπνία 

παξνπζηάδεη ε επηζθεςηκόηεηα ζην ζύζηεκα 

απνδίδεηαη ζηελ ύπαξμε ηνπ αγγιηθνύ 

πεξηβάιινληνο δηεπαθήο πνπ δηαζέηεη (ηαπηόρξνλα 

κε ην ειιεληθό) γεγνλόο ην νπνίν ην θαζηζηά έλα 

ζύζηεκα ην νπνίν απεπζύλεηαη ζε δηεζλέο θνηλό,



γ) ην ζύζηεκα πξέπεη λα πξνβιεζεί πεξαηηέξσ γηα 

λα απμεζνύλ ηα πνζνζηά «επαλεπηζθεςηκόηεηαο» 

(loyalty) ησλ ρξεζηώλ ηνπ. Απηό κπνξεί λα 

επηηεπρζεί είηε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λένπ πιηθνύ 

πξνώζεζήο ηνπ ζηνπο ρξήζηεο ηεο Βηβιηνζήθεο 

είηε κέζσ πεξαηηέξσ  δηάδνζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζηελ επξύηεξε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, 

δ) ζεσξείηαη πιένλ επηβεβιεκέλε ε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξηλ ηηο όπνηεο πξνζζήθεο, 

δηνξζώζεηο, αιιαγέο.     


