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Πεξίιεςε 

 

Σηηο βηβιηνζήθεο, ην θύξην επξεηήξην/εξγαιείν αλάθηεζεο ησλ 

εγγξαθώλ/ θπζηθώλ πεγώλ είλαη ν Online Public Access 

Catalog (OPAC). Μέρξη ηώξα νη θαηάινγνη απηνί δελ 

παξέρνπλ πνιιέο ππεξεζίεο εθηόο από ηελ αλαδήηεζε 

εγγξαθώλ ηνλ έιεγρν δηαζεζηκόηεηαο θαη ηελ δπλαηόηεηα 

δαλεηζκνύ ηεθκεξίσλ. Οη λένη OPACs, «λέαο γεληάο» 

θαηάινγνη, νλνκαδόκελνη πνιύ ζπρλά social OPAC ή OPAC 

2.0, βαζίδνληαη ζηηο ππεξεζίεο θαη ηηο λέεο δπλαηόηεηεο ηνπ 

"Web 2.0". Τν "Web 2.0" (Ηζηόο [έθδνζε] 2.0)  αλαθέξεηαη ζε 

κηα δεύηεξε/λέα γεληά ππεξεζηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ - όπσο νη 

ηζηόηνπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο (social networking sites), 

wikis, δηάθνξεο εθαξκνγέο θαη εξγαιεία επηθνηλσλίαο - πνπ 

δίλνπλ έκθαζε ζηελ ειεθηξνληθή ζπλέξγεηα θαη αληαιιαγή  

κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ. 

Ζ βηβιηνζήθε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνρώξεζε ζηελ 

αλάπηπμε ελόο λένπ «θνηλσληθνύ θαηαιόγνπ» (OPACIAL) κε 

ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ από ηηο ηερλνινγίεο ηνπ Ηζηνύ 

2.0(http://library.panteion.gr/opacial). Δθηόο όκσο από ηηο 

δπλαηόηεηεο απηέο ν λένο θαηάινγνο έρεη δπλαηόηεηεο 

ελνπνηεκέλεο ζεκαηηθήο αλαδήηεζεο από ηελ ςεθηαθή 

βηβιηνζήθε ΠΑΝΓΖΜΟΣ, θαιύηεξεο πξνβνιήο ησλ εγγξαθώλ 

ζε ζπλνπηηθή θαη εμαληιεηηθή κνξθή, πξνβνιή ησλ ζεκαηηθώλ 

επηθεθαιίδσλ θαζώο θαη ησλ λέσλ εγγξαθώλ, πξνβνιή ζε xml, 

δεκηνπξγία βηβιηνγξαθηθώλ παξαπνκπώλ θ.α. 

Σηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη ε αξρηηεθηνληθή θαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ "OPACIAL", δίλνληαο έκθαζε ζηηο 

δπλαηόηεηεο ζεκαηηθήο πεξηγξαθήο από ηνπο ρξήζηεο κε ζθνπό 

λα απνζεθεύζνπλ, λα αλαδεηήζνπλ αθόκα θαη λα εηζάγνπλ 

ζρόιηα θαη ζεκεηώζεηο ζηελ πιεξνθνξία ηνπ θαηαιόγνπ. 

Δπηπιένλ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα (α) πνηνηηθήο 

αμηνιόγεζεο ηνπ λένπ θαηαιόγνπ κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ 

θαη δνκεκέλσλ ζπλεληεύμεσλ ζε νκάδα ρξεζηώλ – εξεπλεηώλ 

θαη (β) αμηνιόγεζεο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δηαηεξήζεθαλ 



ζηα αξρεία θαηαγξαθήο (log files) ηνπ ζπζηήκαηνο.  Τα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ απνδνρή από ηνπο ρξήζηεο ησλ λέσλ 

ιεηηνπξγηώλ ηνπ OPACIAL. Αθόκα, κηα ζεηξά γόληκεο θαη 

επηηπρείο παξαηεξήζεηο έδσζαλ ώζεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Λέξειρ κλειδιά: Χπηζηοκενηπική αξιολόγηζη, ποιοηική έπεςνα, 

καηάλογοι βιβλιοθηκών, Ιζηόρ 2.0, κοινωνικέρ επιζημειώζειρ 

 

Abstract 

 

The main index/retrieval tool for records of physical objects 

inside a library is the Online Public Access Catalog (OPAC). 

Until now, the services that OPAC catalogues offer are item 

retrieval, availability status and loan services. The new 

generation OPAC, exploits the new Web 2.0 technologies 

(Web 2.0 refers to a second/new generation of Internet 

services) such as social networking sites, blogs, wikis, and 

various collaboration and annotation tools which emphasize on 

the user’s collaboration. 

The Library of Panteion University has developed a new social 

catalogue (OPACIAL) which has been enriched with Web 2.0 

technologies (http://library.panteion.gr/opacial). Apart from 

these new features, this new catalogue can retrieve similar 

records from the digital library by exploiting the unified 

subject headings policy set by the library in all its resources. 

Moreover, OPACIAL can better display the records using 

various views (brief, full) and by using a better information 

abstraction schema. It can create a faceted browsing index 

using subject headings, display the record in XML, BibTex 

formats, export the record to various external social networking 

sites, etc. 

Apart from these new functions, the users can thematically 

annotate each record using social tags, are able to 

browse/search for information using their own perspective and 

to insert their own comments and notes. All these new services 

have been evaluated using questionnaires and interviews by a 

group of users-researchers. The results of this evaluation and 

the analysis of the OPACIAL’s logging subsystem showed 

high acceptance levels, enthusiasm regarding the new services 

and provided the library with a set of remarks that will help 

improve the next generation OPAC. 

 

Keywords User-centered evaluation, library’s opac, social 

tagging, information integration  



1. Δηζαγσγή 

Τν "Web 2.0" (Ιζηόρ [έκδοζη] 2.0), είλαη κηα θξάζε πνπ εθεπξέζεθε από ηελ 

O'Reilly Media ην 2004 θαη αλαθέξεηαη ζε κηα δεύηεξε γεληά ππεξεζηώλ βαζηζκέλσλ 

ζην Γηαδίθηπν - όπσο νη ηζηόηνπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο (social networking sites), ηα 

wikis, δηάθνξεο εθαξκνγέο θαη εξγαιεία επηθνηλσλίαο - πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

ειεθηξνληθή ζπλέξγεηα θαη αληαιιαγή κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ. Ο όξνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο ηίηινο ζε κηα ζεηξά από ζπλέδξηα, θαη από πνιιά κέιε ηερληθώλ 

ππεξεζηώλ θαη κέιε δηαδηθηπαθώλ θνηλνηήησλ πνπ ηνλ πηνζέηεζαλ. Ηζηόηνπνη 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο (social networking sites), δειαδή ηζηόηνπνη πνπ απεπζύλνληαη 

ζε δηάθνξεο θνηλόηεηεο ρξεζηώλ θαη απνηεινύλ ρώξν ζύλαςεο θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, 

κεηαμύ αλζξώπσλ κε όκνξα ελδηαθέξνληα, ζρεκαηίδνπλ θνηλσληθά δίθηπα. O όξνο 

«θνηλσληθά δίθηπα» δελ είλαη θαηλνύξγηνο, πξνέξρεηαη από ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, 

πνπ νξίδεη ηα λνεηά δίθηπα πνπ ζρεκαηίδνληαη από θνηλσληθέο ζρέζεηο 

(νηθνγελεηαθέο, πνιηηηθέο, θηιηθέο) πνπ ζπλάπηνληαη αλάκεζα ζηα άηνκα, 

δηαηεξνύληαη θαη δπλακώλνπλ ή ην αληίζεην κε βάζε ηελ ειεύζεξε βνύιεζε θαη 

επηινγή ησλ (Mika, P., 2007). 

Σηνπο ηζηόηνπνπο θνηλσληθήο δηθηύσζεο νη ζπλδέζεηο θαη ε αξρεηνζέηεζε ηνπο 

ζπλδπάδνληαη κε ζρόιηα, πνπ είλαη κηα κνξθή αδόκεηεο αιιά ξεηήο δεκηνπξγίαο 

κεηαδεδνκέλσλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

είλαη ην ιεγόκελν «social tagging». Τν «social tagging» ή αιιηώο ην «collaborative 

tagging» είλαη έλα ζρεηηθά λέν θαηλόκελν, είλαη κηα κνξθή νξγάλσζεο γλώζεο θαη 

ηξόπνο αλαθάιπςεο  πιεξνθνξηαθώλ πόξσλ, πνπ επηηξέπεη ζηνλ θαζέλα λα 

δεκηνπξγεί ζειηδνδείθηεο (bookmarks) ή επηζεκεηώζεηο (tags) γηα λα νξγαλώζεη θαη 

λα απνζεθεύζεη, ζε έλα απηόλνκν ζύζηεκα αξρεηνζέηεζεο, ηελ πιεξνθνξία 

(Macgregor and McCulloch, 2006). Μέρξη εδώ, δελ ζα είρε θακηά δηαθνξά κε άιια 

ζπζηήκαηα νξγάλσζεο ηεο αηνκηθήο έξεπλαο θαη βηβιηνγξαθίαο. Ζ δηαθνξά ηνπ, πνπ 

πεγάδεη από  ηε ζπλνιηθή θηινζνθία ησλ εθαξκνγώλ απηώλ, όηη δειαδή νη 

«επηζεκεηώζεηο»  απηέο είλαη θνηλέο, κπνξνύλ όινη νη ρξήζηεο λα ηηο δηακνηξαζηνύλ 

θαη λα πξνζζέζνπλ λέεο.  

Ηζηόηνπνη, όπσο ην Del.icio.us ή ην CiteUlike, ή αθόκα ην Connotea, επηηξέπνπλ 

ζηνπο ρξήζηεο λα κνηξάδνληαη  απηνύο ηνπο ζεκαηηθνύο όξνπο, γηα λα αλαθαιύςνπλ 

λένπο πόξνπο ζην δηαδίθηπν κέζα από απηνύο. Οη παξαπάλσ ηζηόηνπνη αλαπηύρζεθαλ 

γηα ηνλ ρώξν ηεο αθαδεκατθήο δεκνζίεπζεο (Golder, S. and Huberman, B., 2006)  Τν 

απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία folksonomy, δειαδή κηαο 

ηαμνλνκίαο κε «ιατθνύο» (folks) όξνπο, όπσο απνδόζεθε από ηνλ Thomas Vander 

Wal (Vander Wal, 2004). 

Ζ δεκνηηθόηεηα ησλ επηζεκεηώζεσλ θαζνξίδεηαη από ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπο θαη 

ζπρλά απεηθνλίδνληαη ζπλνιηθά ζε «ζύλλεθα από επηζεκεηώζεηο» (tag clouds), πνπ νη 

πην δεκνθηιείο θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηεκέλνη όξνη έρνπλ ππνδεηρζεί κε κεγαιύηεξα θαη 

πην έληνλα γξάκκαηα. Απηό είλαη θαη ην επξεηήξην πνπ εκθαλίδεηαη ζηνπο ρξήζηεο, 

ζε κηα επίπεδε ζπλέρεηα, ρσξίο ηεξαξρία, δνκή θαη πιαίζην. 

Σηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη ε αξρηηεθηνληθή θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

"OPACIAL", ελόο λένπ ζπζηήκαηνο δεκόζηνπ θαηαιόγνπ βηβιηνζεθώλ (OPAC) πνπ 

αλαπηύρζεθε από ηε Βηβιηνζήθε θαη Υπεξεζία Πιεξνθόξεζεο ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, ην νπνίν ελζσκαηώλεη θαη αμηνπνηεί ηηο ηερλνινγίεο ησλ θνηλσληθώλ  

επηζεκεηώζεσλ. Τν ζύζηεκα παξέρεη δπλαηόηεηεο ζεκαηηθήο πεξηγξαθήο από ηνπο 

ρξήζηεο κε ζθνπό λα απνζεθεύζνπλ, λα αλαδεηήζνπλ αθόκα θαη λα εηζάγνπλ ζρόιηα 

θαη ζεκεηώζεηο ζηελ πιεξνθνξία ηνπ θαηαιόγνπ. Δπηπιένλ παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ λένπ θαηαιόγνπ κε ρξήζε 



εξσηεκαηνινγίσλ θαη δνκεκέλσλ ζπλεληεύμεσλ ζε νκάδα ρξεζηώλ – εξεπλεηώλ θαη 

(β) αμηνιόγεζεο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δηαηεξήζεθαλ ζηα αξρεία θαηαγξαθήο (log 

files) ηνπ ζπζηήκαηνο. 

2. Δθαξκνγέο ζπζηεκάησλ  «θνηλσληθήο επηζεκείσζεο» ζηηο βηβιηνζήθεο 

Τα ηειεπηαία ρξόληα εκθαλίδνληαη κηα ζεηξά από βηβιηνζήθεο πνπ δεηνύλ ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ ηνπο, ηόζν ζηελ αμηνιόγεζε θαη ππόδεημε ησλ ηεθκεξίσλ 

ησλ θαηαιόγσλ ηνπο αιιά θαη ησλ ειεθηξνληθώλ πεγώλ ησλ πνπ δηαζέηνπλ. 

Αλαπηύζζνπλ ζπζηήκαηα ζρνιηαζκώλ ή ζεκεηώζεσλ (annotations), αιιά θαη 

θνηλσληθώλ επηζεκεηώζεσλ (social tagging) κε ζθνπό ηελ ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ 

ζε κηα ελαιιαθηηθή κνξθή επξεηεξίαζεο αιιά θαη άκεζεο αηνκηθήο νξγάλσζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Γηα παξάδεηγκα, νη βηβιηνζεθνλόκνη ηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ ηεο Πελζπιβάληαο
1
 αλέπηπμαλ έλα θνηλσληθό εξγαιείν 

ζειηδνζήκαλζεο κε ζθνπό ηνλ εληνπηζκό, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ δηακνηξαζκό ησλ 

πεγώλ ηνπ δηαδηθηύνπ. Με απηό ηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο κπνξνύλ 

λα ζπιιέγνπλ θαη λα δηαηεξνύλ δηαδηθηπαθά ηα «αγαπεκέλα» ηνπο URLs, είηε είλαη 

εγγξαθέο ζηνπο δηάθνξνπο θαηαιόγνπο ηεο βηβιηνζήθεο, είηε είλαη ζύλδεζκνη ζε 

άξζξα πεξηνδηθώλ. Τν πξσηνπνξηαθό ηνπο πείξακα έδεημε ηελ επηηπρία ησλ 

ηζηνηόπσλ απηώλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε βηβιηνζήθεο (Lorcan, D., 2006). 

Σεκαληηθή παξνπζία έρνπλ θαηάινγνη δεκνζίσλ βηβιηνζεθώλ όπσο ε Ann Arbor 

District Library (AADL) πνπ έρεη ελζσκαηώζεη ζηνλ θαηάινγν ηεο έλα ζύζηεκα 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο απνθαινύκελν SOPAC, ην νπνίν πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο 

δπλαηόηεηεο γηα επηζεκεηώζεηο θαη ζρνιηαζκνύο αιιά θαη αμηνιόγεζεο κε θιίκαθα 

πάλσ ζηηο εγγξαθέο ησλ ηεθκεξίσλ (Spiteri, 2007). Ο αξηζκόο ησλ επηζεκεηώζεσλ 

θαη ησλ ζρνιίσλ είλαη ζεκαληηθόο θαη νινέλα απμάλεηαη, πνπ δείρλεη ηελ απνδνρή 

ησλ ρξεζηώλ ηεο βηβιηνζήθεο ηέηνησλ εξγαιείσλ ζπλέξγηαο θη επηθνηλσλίαο (Waytt, 

2007). Αληίζηνηρεο ηέηνηεο αμηόινγεο πξνζπάζεηεο βξίζθνπκε από δεκόζηεο 

βηβιηνζήθεο ζηε Γαιιία κε αλάπηπμε ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ θώδηθα, όπσο είλαη ην 

AFI-OPAC 2.02, πνπ δεκηνπξγεί κηα πύιε ρξεζηώλ γύξσ από ηε ζπιινγή ηεο 

βηβιηνζήθεο κε ελζσκαησκέλεο ηερλνινγίεο ηνπ Ηζηνύ 2.0, όπσο είλαη ην RSS, 

θνηλσληθέο επηζεκεηώζεηο θαη γλώκεο ησλ αλαγλσζηώλ. 

Αμηόινγα εξγαιεία αλνηθηνύ θώδηθα γηα ηελ αλάπηπμε παξόκνησλ πιαηθνξκώλ - 

ζύκθσλα κε κηα αξρηθή αμηνιόγεζε πνπ έγηλε ζε κηα ζεηξά από απηά γηα ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρνπλ (Gavrilis et al., 2008) απνηεινύλ ηα: 

VuFind
3
, έλα ειεύζεξα δηαζέζηκν ινγηζκηθό αλάπηπμεο θαηαιόγνπ κε 

ελζσκαησκέλεο δπλαηόηεηεο θνηλσληθώλ επηζεκεηώζεσλ θαη θνηλσληθνύ 

ζρνιηαζκνύ. Παξόκνην θαη ην Scriblio
4
 πνπ αλαπηύρζεθε ζην παλεπηζηήκην ηνπ 

Plymouth, πνπ παξέρεη πνιπεδξηθή (θαζεηηθή) αλαδήηεζε, νη εγγξαθέο εκθαλίδνληαη 

σο αλαξηήζεηο ηζηνινγίσλ, από ηηο πξώηεο βηβιηνζήθεο πνπ αμηνπνίεζαλ ηηο 

δπλαηόηεηεο πνπ έδσζε ε εθαξκνγή ηεο Google γηα ελζσκάησζε ηεο αλαδήηεζεο ηνπ 

θαηαιόγνπ κε ηελ API ηεο Google Book Search (Bisson C., 2006). Σεκαληηθή 

παξνπζία ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ θάλεη θαη ηα εκπνξηθά πξντόληα: Primo (Ex-

Libris) θαη Aquabrowser (Synthetic Solutions), νη λέαο γεληάο θαηάινγνη όπσο 

                                                
1 http://tags.library.upenn.edu/ 
2 http://afi.opac.2.0.free.fr/ 
3 http://www.vufind.org/ 
4 http://about.scriblio.net/ 



αλαθέξνληαη, κε ελζσκαησκέλεο αξθεηέο από ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο (Breeding, 

2007). 

3. Οη λέεο ππεξεζίεο ηνπ OPACIAL 

Σηηο βηβιηνζήθεο o  OPAC είλαη ν Online Public Access Catalog, δειαδή απιά ν 

ειεθηξνληθόο θαηάινγνο, ην επξεηήξην ησλ εγγξαθώλ πνπ παξνπζηάδεη ηα 

πεξηγξαθηθά θαη ζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηεθκεξίσλ πνπ θηινμελεί (π.ρ. ηίηιν, 

ζπγγξαθείο, ζέκα θ.α). Μέρξη ηώξα νη θαηάινγνη απηνί δελ παξέρνπλ πνιιέο 

ππεξεζίεο εθηόο από ηελ αλαδήηεζε εγγξαθώλ ηνλ έιεγρν δηαζεζηκόηεηαο θαη ηελ 

δπλαηόηεηα δαλεηζκνύ ηεθκεξίσλ. Ο OPAC δελ πξέπεη λα εμηζώλεηαη κε ην 

Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα  κηαο βηβιηνζήθεο, ην ινγηζκηθό απηνκαηνπνίεζεο ηνπ 

ζπλόινπ ησλ ππεξεζηώλ ηεο: δαλεηζκόο, πξνζθηήζεηο, παξαθνινύζεζε πεξηνδηθώλ, 

θαηαινγνγξάθεζε. Οη λένη OPACs, «λέαο γεληάο» θαηάινγνη, νλνκαδόκελνη πνιύ 

ζπρλά social OPAC ή OPAC 2.0, βαζίδνληαη ζηηο ππεξεζίεο θαη ηηο λέεο δπλαηόηεηεο 

ηνπ "Web 2.0" (Ιζηόρ [έκδοζη] 2.0). 

Οη λέεο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην OPACIAL είλαη: 

 έγθπξε αλαδήηεζε, κε ηε ρξήζε απνθνπήο, ζύλζεηεο αλαδήηεζεο θ.α.  

 Πξνβνιή ησλ Θεκάησλ (ζεκαηηθώλ επηθεθαιίδσλ) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 

εγγξαθέο ησλ ηεθκεξίσλ πνπ πξνβάιινληαη κεηά από θάζε αλαδήηεζε κε 

νπνηνδήπνηε όξν.  

 Πνιπεδξηθή (θαζεηηθή) αλαδήηεζε κε βάζε ην έηνο θαη ην είδνο ηνπ πιηθνύ 

(π.ρ. βηβιίν (κνλνγξαθία), πεξηνδηθό, βίληεν, ερεηηθό πιηθό). 

 Δλνπνηεκέλε αλαδήηεζε ησλ ζρεηηθώλ ηεθκεξίσλ από ηελ ςεθηαθή 

Βηβιηνζήθε ΠΑΝΓΖΜΟΣ, κε βάζε ηηο θνηλέο ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο. 

 Γπλαηόηεηα ζεκαηηθήο πεξηγξαθήο  από ηνπο αλαγλώζηεο θάζε ηεθκεξίνπ κε 

ιέμεηο θιεηδηά ηεο αξεζθείαο ηνπο (θνηλσληθέο επηζεκεηώζεηο - social tags) θαη 

αλαδήηεζεο ησλ ηεθκεξίσλ κε απηέο ηηο λέεο ιέμεηο. 

 Γηαζύλδεζε ησλ ηεθκεξίσλ κε ηηο ίδηεο ή ζρεηηθέο επηζεκεηώζεηο θαζώο θαη 

θπιινκέηξεζε ησλ επηζεκεηώζεσλ απηώλ (ζύλλεθν επηζεκεηώζεσλ). 

 Γπλαηόηεηα αθόκα  γηα εηζαγσγή ζρνιηαζκώλ σλ από ηνπο ρξήζηεο γηα θάζε 

ηεθκήξην ηνπ θαηαιόγνπ, αιιά θαη αμηνιόγεζεο. 

 Πξνβνιή ησλ λέσλ βηβιίσλ θαη ηεθκεξίσλ γεληθόηεξα κε εηδηθή έλδεημε ζε 

θάζε   εγγξαθή.     

 Γηαζύλδεζε κε ηζηόηνπνπο, όπσο ην Del.icio.us ή ην CiteUlike, κέζσ ηνπ 

socializer
5
 έλα ηζηόηνπν ζπλάζξνηζεο ησλ παξαπάλσ εθαξκνγώλ. 

 Γεκηνπξγία βηβιηνγξαθηθώλ παξαπνκπώλ ησλ εγγξαθώλ κε ην BibTex. 

 Οζόλε πξνβνιήο ησλ βηβιηνγξαθηθώλ εγγξαθώλ ζε MARC θαη ζε XML. 

3.1. Απσιηεκηονική ηος ζςζηήμαηορ  

Τν ζύζηεκα OPACIAL νινθιεξώλεη έλα ζύλνιν ππεξεζηώλ νη βαζηθόηεξεο ησλ 

νπνίσλ είλαη: α) νη εγγξαθέο ησλ βηβιίσλ νη νπνίεο παξέρνληαη από ην Ε39.50 server 

ηεο βηβιηνζήθεο.  β) ε γθξίδα βηβιηνγξαθία πνπ παξέρεηαη από ηελ ςεθηαθή 

                                                
5 http://ekstreme.com/socializer 



βηβιηνζήθε (ζηελ παξνύζα πινπνίεζε ην ζύζηεκα DSpace). γ) νη επηζεκεηώζεηο θαη 

ηα ζρόιηα ησλ ρξεζηώλ. Ζ θάζε ππεξεζία ρξεζηκνπνηεί θαη δηαθνξεηηθή βάζε 

δεδνκέλσλ: Advance γηα ην Z39.50 server, PostgreSQL γηα ην DSpace θαη MySQL 

γηα ηηο επηζεκεηώζεηο.  

Οη δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο παξέρνπλ εηεξνγελή πιεξνθνξία ε νπνία έρεη θαη 

δηαθνξεηηθή θσδηθνπνίεζε. Οη εγγξαθέο πνπ παξέρνληαη από ηνλ Z39.50 server 

έρνπλ θσδηθνπνίεζε UNIMARC, ελώ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ςεθηαθή βηβιηνζήθε θαη ηηο επηζεκεηώζεηο θσδηθνπνηνύληαη ζε Unicode. Γηα 

παξνπζηαζηνύλ κε ελνπνηεκέλν ηξόπν νη πιεξνθνξίεο απηέο, θαηά ηελ αλάθηεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ από ηνλ Z39.50 server, νη εγγξαθέο κεηαηξέπνληαη ζε XML κε 

θσδηθνπνίεζε Unicode. Οη πιεξνθνξίεο αλαθηώληαη από ηα XML έγγξαθα κέζσ 

XPath Queries θαη κεηαηξέπνληαη ζε HTML κνξθή, κέζσ ελόο XSLT style sheet, 

πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζζνύλ ζην ρξήζηε. 

Αληίζεηα κε άιιεο πινπνηήζεηο, ν OPACIAL ρξεζηκνπνηεί ηελ αξρή ηεο 

αθαηξεηηθόηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο (information abstraction) γηα λα παξνπζηάζεη ηηο 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζην ρξήζηε. Ζ παξνπζίαζε απηή γίλεηαη κε έλα 

πνιπδηάζηαην ηξόπν: 

1. Δκθάληζε ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ησλ εγγξαθώλ πνπ αλαθηήζεθαλ. 

2. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα holdings ηεο εγγξαθήο θαζώο θαη ηελ ηνπνζεζία ηεο 

εγγξαθήο ζην ρώξν.  

3. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ραξαθηεξηζκό ηεο εγγξαθήο από ηνπο ρξήζηεο 

(επηζεκεηώζεηο, απόςεηο).  

4. Παξνπζίαζε παξάιιεισλ πιεξνθνξηώλ γηα ηηο εγγξαθέο (facets) όπσο είλαη ηα 

δηαθξηηά: ζέκαηα, έηε, ηύπνο πιηθνύ, επηζεκεηώζεηο. 



 

Δηθόλα 1. Μηα ζειίδα απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο 

Έλα ζεκαληηθό ππνζύζηεκα ηνπ OPACIAL είλαη απηό ηεο θαηαγξαθήο (logging) ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηώλ κε ην ζύζηεκα. Με βάζε απηό ην ππνζύζηεκα 

εμάγνληαη ζηαηηζηηθά γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηα νπνία κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ. Τν ζύζηεκα θαηαγξάθεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο 

ησλ ρξεζηώλ καδί κε ηα queries ηα νπνία ππνβάιινπλ (ηα νπνία θσδηθνπνηνύληαη ζε 

θάζε URL). 

3.2. Σενάπιο σπήζηρ  

Έλα ζελάξην ρξήζεο έρεη σο εμήο: ν ρξήζηεο αθνύ επηιέμεη ηνλ θαηάινγν ζηνλ νπνίν 

ζέιεη λα ζπλδεζεί (θύξην, νπηηθναθνπζηηθό πιηθό, δηαηξηβέο, θ.η.ι.) πιεθηξνινγεί ηα 

ζηνηρεία ηεο αλαδήηεζεο ηνπ ζην αληίζηνηρν πεδίν, επηιέγεη  ην εύξνο ηεο 

αλαδήηεζεο (νπνπδήπνηε, ηίηινο, ζπγγξαθέαο, ISBN, θ.η.ι.) θαη επηιέγεη ην θνπκπί 

«Αλαδήηεζε». Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ζειίδα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 



αλαδήηεζεο (Δηθόλα 1). Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ απνηειείηαη από έλα θύξην 

πιαίζην (θέληξν) ζην νπνίν εκθαλίδνληαη ζπλνπηηθά θαη κε ιεηηνπξγηθό ηξόπν ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο (εμώθπιιν, ηίηινο, ζπγγξαθείο, ηαμ. Αξηζκόο , 

δηαζεζηκόηεηα) θαη από έλα ζύλνιν βνεζεηηθώλ πιαηζίσλ (δεμηά) ηα νπνία πεξηέρνπλ 

βνεζεηηθέο πιεξνθνξίεο. Τα βνεζεηηθά πιαίζηα δξνπλ σο έδξεο αλαδήηεζεο 

(θαζέηεο) θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ αλαδήηεζε ηνπ ρξεζηκνπνηώληαο 

ηα. Τα πιαίζηα απηά είλαη ηα εμήο: 

 Σύλλεθν επηζεκεηώζεσλ: εκθαλίδνληαη νη αληίζηνηρεο επηζεκεηώζεηο ησλ 

εγγξαθώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. Ο ρξήζηεο 

κπνξεί λα πινεγεζεί ρξεζηκνπνηώληαο ηηο επηζεκεηώζεηο επηιέγνληαο 

δηαθξηηέο επηζεκεηώζεηο από ην θνπηί απηό.  

 Δίδνο ηεθκεξίνπ: εκθαλίδνληαη ηα είδε ηεθκεξίσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα 

απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. Ζ επηινγή ελόο είδνπο ηεθκεξίνπ ιεηηνπξγεί σο 

θίιηξν ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. 

 Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο: εκθαλίδνληαη νη δηαθξηηέο εκεξνκελίεο 

δεκνζίεπζεο γηα ησλ ηεθκεξίσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα απνηειέζκαηα 

αλαδήηεζεο. Ζ επηινγή κηαο εκεξνκελίαο ιεηηνπξγεί σο θίιηξν ζηα 

απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. 

 

Δηθόλα 2. Πιεξνθνξίεο ηεθκεξίνπ 

Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη κηα εγγξαθή (επηιέγνληαο ζηνλ ηίηιν ηεο εγγξαθήο ή ζην 

εηθνλίδην) εκθαλίδεηαη ε ζειίδα κε ηηο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ηεο εγγξαθήο. Ζ 

παξάζηαζε ησλ πιεξνθνξηώλ ηεο εγγξαθήο είλαη νξηδόληηα. Σε έλα ζύλνιν από ηξεηο 

όςεηο (νξηδόληηα tabs) εκθαλίδνληαη (Δηθόλα 2): 

 Γεληθέο πιεξνθνξίεο: εκθαλίδνληαη νη γεληθέο πιεξνθνξίεο ηεο εγγξαθήο. 

Τα πεδία, ν ηξόπνο θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη, ξπζκίδνληαη από 

ηνλ βηβιηνζεθνλόκν κέζα από ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηνπ OPACIAL ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηεί έλα web interface. 



 Πιεξνθνξίεο πξόζθηεζεο: εκθαλίδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο πξνζθηήζεηο ηεο εγγξαθήο. Δπηπιένλ, εκθαλίδεηαη ν ράξηεο (θάηνςε) ηνπ 

ρώξνπ ηεο βηβιηνζήθεο ζηνλ νπνίν είλαη ζεκεησκέλν κε θόθθηλν ην ξάθη ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ην βηβιίν.  

 Δπηζεκεηώζεηο & απόςεηο ρξεζηώλ: εκθαλίδνληαη νη επηζεκεηώζεηο ησλ 

ρξεζηώλ γηα ηελ εγγξαθή θαζώο θαη νη απόςεηο ηνπο. Σε απηή ηελ νζόλε ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ηηο δηθέο ηνπ επηζεκεηώζεηο / απόςεηο.  

Τν ζύζηεκα OPACIAL αλνηθηνύ θώδηθα θαη είλαη δηαζέζηκν από ηε δηεύζπλζε: 

http://opacial.sourceforge.net. 

4. Αμηνιόγεζε 

Ζ αλάπηπμε ηνπ OPACIAL έγηλε από κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ 

Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ωζηόζν πξηλ ην ζύζηεκα αλαθνηλσζεί θαη δνζεί ζε ρξήζε 

ζην επξύηεξν θνηλό ηεο Βηβιηνζήθεο, δηεμήρζε κηα πνηνηηθή αμηνιόγεζε από έλα 

κηθξό αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ρξεζηώλ. 

Ζ έξεπλα γηα ηελ απνδνρή από ηνπο ρξήζηεο ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηώλ 

πνπ παξέρεη ν OPACIAL, αθνινύζεζε έλα ρξεζην-θεληξηθό κνληέιν αμηνιόγεζεο. 

Με βαζηθνύο άμνλεο ηελ ρξεζηκόηεηα θαη ηελ επρξεζηία ησλ λέσλ ππεξεζηώλ ηνπ, 

δύν βαζηθέο έλλνηεο ηνπ κνληέινπ αμηνιόγεζεο (Fuhr N., et al., 2006), νξίζακε ηα 

εξεπλεηηθά καο δεηνύκελα: (Ε1) πόζν ζεκαληηθέο είλαη νη λέεο ππεξεζίεο όπσο απηή 

ησλ θνηλσληθώλ επηζεκεηώζεσλ γηα ηνπο ρξήζηεο, (Ε2) πνηα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα 

ζηε ρξήζε ησλ επηζεκεηώζεσλ θαη ζηε ρξήζε ησλ ζεκαηηθώλ επηθεθαιίδσλ γηα ηελ 

αλάθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη (Ε3) πόζν εύρξεζηεο ήηαλ νη λέεο 

απηέο ππεξεζίεο. 

Σπλδπάδνληαο βαζηθνύο παξακέηξνπο γηα ηελ ρξεζηκόηεηα θαη ηελ επρξεζηία ηνπ 

ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο (Tsakonas θαη Papatheodorou, 2006), νξίζακε αξρηθά ην 

κνληέιν καο, κε βαζηθά θξηηήξηα: 

 Σπλάθεηα: πόζν ζπλαθή είλαη ηα ηεθκήξηα πνπ αλαθηά ν ρξήζηεο κε ηε ρξήζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθώλ επηζεκεηώζεσλ.   

 Αμηνπηζηία: θαηά πόζν ζα κπνξνύζαλ νη επηζεκεηώζεηο λα θαζνδεγήζνπλ ηα 

εξσηήκαηα ησλ ρξεζηώλ   

 Μνξθή: είλαη ρξήζηκε  ε ελνπνίεζε ησλ εγγξαθώλ από ηνλ  OPAC κε ηα 

αληηζηνίρνπ ζέκαηνο ηεθκήξηα από ηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε «Πάλδεκνο» πνπ 

ιεηηνπξγεί ζην Πάληεην Παλ/κην. 

 Δπηθαηξόηεηα: εμεηάδνληαο ηελ ελεκεξόηεηα ησλ ελλνηώλ ζηηο επηζεκεηώζεηο  

 Ηθαλόηεηα εθκάζεζεο: πόζν εύθνια έκαζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ  ηηο λέεο 

ππεξεζίεο νη ρξήζηεο 

 Πινήγεζε: πόζν εύθνιε είλαη ε πινήγεζε κε ηε ρξήζε ηνπ ζύλλεθνπ 

επηζεκεηώζεσλ θαζώο θαη ε δηεπαθή ζπλνιηθά. 

 Αξρηηεθηνληθή πιεξνθνξηώλ: πόζν εύρξεζηα είλαη ηα πιαίζηα (frames) ζηελ 

νζόλε ησλ ρξεζηώλ.   

 Αηζζεηηθή:  ε άπνςε ρξεζηώλ ζρεηηθά κε ηελ αηζζεηηθή ηεο δηεπαθήο.  

Τα πξώηα ηέζζεξα θξηηήξηα αληηζηνηρνύλ ζηελ έλλνηα ρξεζηκόηεηαο, ελώ ηα 

ππόινηπα αληηζηνηρνύλ ζηελ επρξεζηία ηνπ ζπζηήκαηνο.  



4.1.  Πεπιγπαθή πειπαμαηικήρ διαδικαζίαρ 

Τν OPACIAL παξνπζηάζηεθε ζε 19 κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο πνπ 

επηιέρηεθαλ κε κνλαδηθό θξηηήξην ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο 

βηβιηνζήθεο, θαζώο επίζεο θαη ε ζπρλόηεηα ρξήζεο θαη εμνηθείσζεο ηνπο κε ην 

δηαδίθηπν. 

Αξρηθά δεκηνπξγήζεθε έλα πξνθίι γηα θάζε έλα ρξήζηε πνπ ζπκκεηείρε ζηε 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία βαζηζκέλν ζηα δεκνγξαθηθά θαη εθπαηδεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, αιιά θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ από ηα απνηειέζκαηα πνπ 

ιακβάλεη αλαδεηώληαο ζεκαηηθά ζηνλ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο. Αθόκα ζηνηρεία γηα 

ην πξνθίι ηνπ ήηαλ ε εμνηθείσζε ηνπ κε ηηο ηερλνινγίεο ηνπ web 2.0, θαζώο θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ρξήζε ζπζηεκάησλ θνηλσληθώλ επηζεκεηώζεσλ θαη ζρνιηαζκνύ. 

Μεηά ηελ επίδεημε ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ OPACIAL ζηνλ θάζε ρξήζηε 

ρσξηζηά, δόζεθε έλα ζελάξην ρξήζεο πνπ πεξηειάκβαλε ηα εμήο: Πινήγεζε ζηνλ 

OPACIAL, αλαδήηεζε κε ζεκαηηθό όξν από ηελ αλαδήηεζε κε ΘΔΜΑ ή 

ΟΠΟΥΓΖΠΟΤΔ θαη έιεγρν/ρξήζε ησλ ζεκαηηθώλ επηθεθαιίδσλ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηε δεμηά πιεπξά ηεο νζόλεο, θαζώο θαη έιεγρν ησλ ζρεηηθώλ ηεθκεξίσλ ζηνλ 

ΠΑΝΓΖΜΟ, πνπ εκθαλίδνληαη ζην πιαίζην θάησ από ηηο ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο. 

Αθόκα ηνπο δεηήζεθε ζηηο εγγξαθέο πνπ κπνξνύζαλ, λα εηζάγνπλ επηζεκεηώζεηο 

(tags), δειαδή ιέμεηο θιεηδηά πνπ ζα ηηο αλαδεηνύζαλ  νη ίδηνη ή άιινη ρξήζηεο θαη 

καδί κε απηέο θαη έλα ζρνιηαζκό (ηε γλώκε ζαο) ζε βηβιίν ή άιιν ηεθκήξην. 

Πεξαηηέξσ λα γλσξίζνπλ, γηα όζνπο δελ γλώξηδαλ κέρξη ζήκεξα, ηνπο ηζηόηνπνπο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο Delicious ή CiteUlike θαη λα πινεγεζνύλ κε ην «ζύλλεθν ησλ 

επηζεκεηώζεσλ» ή λα θάλνπλ  αλαδήηεζε κε επηζεκεηώζεηο. 

Μεηά από 5 κέξεο θαηά κέζν όξν πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη ρξήζηεο λα 

δηεμάγνπλ ην ζελάξην ρξήζεο  ηνπο, ζπκκεηείραλ ζε εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο, 

δηάξθεηαο 20-25 ιεπηώλ πεξίπνπ, κε ζθνπό λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο ειεύζεξα 

αιιά θαη ρσξίο λα ραζεί ν έιεγρνο ηεο ζπδήηεζεο. Με ηελ κέζνδν απηή αμηνπνηήζεθε 

ε δπλαηόηεηα πνπ δίλνπλ νη  αλνηθηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο, γηα λα παξνπζηάζνπλ πην 

νινθιεξσκέλα θαη άλεηα ηελ άπνςε ηνπο γηα ηηο λέεο ππεξεζίεο θαη παξάιιεια, νη 

θιεηζηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο λα δώζνπλ πην μεθάζαξα ηε ζηάζε ηνπο νη εξσηώκελνη σο 

πξνο ηελ ρξεζηκόηεηα, ηελ επρξεζηία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο από ηηο λέεο 

ππεξεζίεο. Απηέο νη ζηάζεηο αμηνινγήζεθαλ ζε κηα επηαβάζκηα θιίκαθα ηνπ Likert 

θαη γηα ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθό SPSS . 

4.2. Αποηελέζμαηα  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε πεηξακαηηθή καο δηαδηθαζία πξνέξρνληαλ πεξίπνπ από όια ηα 

Τκήκαηα ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη όπσο ήηαλ ζηα πξναπαηηνύκελα καο, νη 

πεξηζζόηεξνη ήηαλ ζπρλνί (θαζεκεξηλνί) ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη θάπνηνη από 

απηνύο ήηαλ γλώζηεο ηερλνινγηώλ ηνπ Ηζηνύ 2.0. Σπγθεθξηκέλα από ην πξνθίι ησλ 

ρξεζηώλ έρνπκε: 

 37% γπλαίθεο θαη 53% άλδξεο 

 7 (37%) κέιε ΓΔΠ, 3 (16%) κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο (ΜΔΤ), 7 (37)% 

ππνςήθηνη δηδάθηνξεο (ΥΓ) θαη 2 (10%) πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο  

 50% από απηνύο αλαδεηνύλ θύξηα κε ιέμε ζέκαηνο, 18% από απηνύο κε ιέμε 

από ην ηίηιν ή ην ζπγγξαθέα θαη ην 32% αλαδεηά ζηνλ θαηάινγν 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζύλζεηε αλαδήηεζε κε ζπλδπαζκνύο από ην ζέκα θαη ην 

ηίηιν ή ζπγγξαθέα. 



Σηελ εξώηεζή καο θαηά πόζν είλαη επραξηζηεκέλνη από ηνλ ππάξρσλ θαηάινγν ηεο 

βηβιηνζήθεο ζε ζρέζε κε ηελ αλαδήηεζή ηνπο, αλ θαη απάληεζαλ ζεηηθά, είραλ όινη 

θάπνηεο παξαηεξήζεηο γηα ηελ αλαδήηεζε ζηηο ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο θαη ηηο 

παξαπνκπέο, αιιά θαη ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαη δελ βξίζθνπλ απαληήζεηο, 

ελώ λνκίδνπλ όηη γηα ηα αληίζηνηρα ζέκαηα ε βηβιηνζήθε έρεη ηεθκήξηα. Οη ιηγόηεξν 

επραξηζηεκέλνη από ηελ αλαδήηεζε είλαη νη θαζεγεηέο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, 

ελώ πεξηζζόηεξν είλαη  νη  κεηαπηπρηαθνί θαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο (ΥΓ 4,43, ΓΔΠ 

4,86, ΜΔΤ 5,33, ζηελ επηαβάζκηα θιίκαθα Likert). Οη πεξηζζόηεξνη από απηνύο 

γλώξηδαλ, είηε από ζεκηλάξηα ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο ή από βνήζεηα 

βηβιηνζεθνλόκνπ ή θαη από πξνζσπηθή ηνπο αλαδήηεζε, ηηο δπζθνιίεο αλαδήηεζεο 

πνπ ππάξρεη ζηνλ ζύζηεκα ηεο βηβιηνζήθεο γηα ηελ πξνβνιή θαη ζπλέρεηα ηεο 

αλαδήηεζεο κέζσ ησλ παξαπνκπώλ θαζώο θαη ηεο ελαιιαθηηθήο βνήζεηαο ηεο 

θπιινκέηξεζεο (browse search). Παξόια απηά βξίζθνπλ όηη ν ππάξρσλ θαηάινγνο 

είλαη εύρξεζηνο κε κέζε ηηκή 6,0 θαη είλαη εμνηθεησκέλνη ζηελ αλαδήηεζή ηνπ. 

Από ηα ζεκαληηθά εξσηήκαηα πξηλ αθόκα ην ζελάξην ρξήζεο ήηαλ ην εξώηεκα γηα 

ηελ πηζαλή ρξήζε ζπζηήκαηνο θνηλσληθώλ επηζεκεηώζεσλ. Σην ζύλνιν ηνπο νη 

εξσηώκελνη έδσζαλ ζηελ απάληεζε απηή  θαηά κέζε ηηκή 5,47, όκσο  κεηά ην 

ζελάξην ρξήζεο ε κέζε ηηκή απμήζεθε ζε 6,37, θαζώο θαη νη πην επηθπιαθηηθνί 

ππνζηεξηθηέο ησλ λέσλ ππεξεζηώλ αλαγλώξηζαλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο ζε κεγαιύηεξν 

βαζκό ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο. Καηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία είραλ εηζαρζεί ζην 

ζύζηεκα πεξίπνπ 440 επηζεκεηώζεηο (tags). Σηε ζπλέληεπμε νη πεξηζζόηεξνη 

επηζήκαλαλ ηελ πξνηίκεζε ηνπο ζηε παξάιιειε ρξήζε ησλ δύν ζπζηεκάησλ: ησλ 

ζεκαηηθώλ επηθεθαιίδσλ θαη ησλ επηζεκεηώζεσλ. Δηδηθόηεξα ε γλώκε ηνπο είλαη όηη 

νη επηζεκεηώζεηο παίδνπλ έλα ζπκπιεξσκαηηθό ξόιν ζην ππάξρνλ ζύζηεκα 

ζεκαηηθήο επξεηεξίαζεο. Σπγθεθξηκέλα, ρσξίο λα έρεη γίλεη αλαιπηηθή έξεπλα γηα ηελ 

εηζαγσγή ησλ επηζεκεηώζεσλ, πνιιέο από απηέο έρνπλ ηελ πξόζεζε λα πξνζζέζνπλ 

πιεξνθνξία κε πην αθξηβή θαη εμεηδηθεπκέλε έλλνηα γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

ηεθκεξίσλ, ελώ άιιεο έρνπλ ηελ πξόζεζε λα δηνξζώζνπλ κηα ιάζνο ζεκαηηθή 

απόδνζε. Αθόκα πηζηεύνπλ όηη ε δπλαηόηεηα γηα εηζαγσγή επηζεκεηώζεσλ από ηνπο 

ρξήζηεο θαη ηδηαίηεξα από εηδηθνύο δηαθόξσλ ζεκαηηθώλ πεξηνρώλ είλαη δπλαηόλ λα 

δεκηνπξγήζεη folksonomies θαζώο θαη λα πξνηείλεη έκκεζα βηβιηνγξαθίεο γηα 

θνηλόηεηεο ρξεζηώλ. Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 

1, νη ρξήζηεο απάληεζαλ ζεηηθά ζηα εξεπλεηηθά δεηνύκελα (Ε1), (Ε2) θαη (Ε3).  

Δθηόο από ην ζύζηεκα ησλ θνηλσληθώλ επηζεκεηώζεσλ, νη ρξήζηεο έδεημαλ ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεκέλνη από ην λέν θαηάινγν,  όπσο δείρλεη θαη ν παξαπάλσ πίλαθαο, ηόζν 

από ηελ αλάδεημε ησλ ζρεηηθώλ ηεθκεξίσλ από ηνλ Πάλδεκν αιιά θαη ηηο ζεκαηηθέο 

επηθεθαιίδεο ησλ αλαθηεκέλσλ εγγξαθώλ. Ληγόηεξν ρξήζηκε βξήθαλ ηε ρξήζε 

ζεκεηώζεσλ θαη ζρνιηαζκνύ ζηηο εγγξαθέο νη ρξήζηεο (θπξίσο νη θαζεγεηέο) θαη 

πξόηεηλαλ ε ππεξεζία απηή λα αλαπηπρζεί καδί κε ηηο πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο 

πνπ ζην κέιινλ ζα αλαπηύμεη ε βηβιηνζήθε. Αθόκα επηθπιαθηηθνί ζηάζεθαλ ζε 

ζρέζε κε ηελ αλαδήηεζε ζην ζύλλεθν επηζεκεηώζεσλ, θνβνύκελνη ην κειινληηθό 

ηνπ κέγεζνο. Βαζηζκέλνη ζε απηή ηε παξαηήξεζή ηνπο πξνρσξήζακε ζηε πξνζζήθε 

κηαο δπλαηόηεηαο αλαδήηεζεο κε ιέμε κέζα ζην ζύλλεθν. 



 

 

Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα κέζεο ηηκήο ζηελ επηαβάζκηα θιίκαθα Likert 

 Χρηζιμόηηηα Χρηζηικόηηηα Γενική 

ικανοποίηζη 

 
ΜΔΤ ΥΓ ΓΔΠ ΜΔΤ ΥΓ ΓΔΠ ΜΔΤ ΥΓ ΓΔΠ 

Σύνδεζη με ηη 

ψηθιακή βιβ/κη 6,33 6,71 6,71 7,00 6,63 6,57 6,67 5,86 6,14 

Εμθάνιζη 

Θεμαηικών 

επικ/δων 

6,67 6,57 6,86 7,00 6,29 6,71 6,67 5,86 6,57 

Χρήζη 

ζημειώζεων 5,33 5,71 4,14 6,67 6,43 6,14 6,67 6,14 5,86 

Σύννεθο 

επιζημειώζεων 5,67 5,00 5,57 6,00 5,57 5,86 6,67 5,71 5,86 

Χρήζη ηων 

επιζημειώζεων 5,00 5,43 5,43 6,33 6,71 6,29 6,67 6,14 6,00 

Σύνολα 

 
6,67 6,43 6,57 6,33 5,57 6,00 6,67 6,57 6,71 

5. Σπκπεξάζκαηα  

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα από ηελ αμηνιόγεζή καο ν OPACIAL βειηηώζεθε θαη 

απηέο ηηο κέξεο βγήθε ζην δηαδίθηπν ή δεύηεξε έθδνζή ηνπ. Ωζηόζν ε αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ θνηλσληθώλ επηζεκεηώζεσλ είλαη δήηεκα αιιαγήο θνπιηνύξαο ησλ 

βηβιηνζεθώλ θαη ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ θαη ζπλνιηθά νη αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε 

αλάπηπμε ηεο Βηβιηνζήθεο 2.0. Ζ αλάπηπμε ησλ θαηαιόγσλ ησλ βηβιηνζεθώλ λέαο 

γεληάο όπσο νλνκάδνληαη είλαη γεγνλόο θαη νη βηβιηνζήθεο βξίζθνληαη κπξνζηά ζε 

λέεο πξνζθιήζεηο. 
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