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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

 

 

Η παρούσα διατριβή στοχεύει: α) στην εξέταση του τρόπου ανάκτησης 
δεδομένων στις βιβλιοθήκες και κυρίως β) στη δημιουργία ενός νέου 
μοντέλου στατιστικής ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων προερχόμενων από 
βιβλιοθήκες. Η διαδικασία γίνεται με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των 
στοιχείων αυτών για τη βελτίωση των παρεχόμενων από τις βιβλιοθήκες 
υπηρεσιών. Παράλληλα, η εφαρμογή στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση 
ποιοτικών βιβλιοθηκονομικών δεδομένων στοχεύει στην ανάδειξη της 
διεπιστημονικότητας των κλάδων και στην ενίσχυση των επιστημονικών 
προσεγγίσεων. 

Αντικειμενικός σκοπός των βιβλιοθηκών ανεξαρτήτως είδους ήταν 
ανέκαθεν η εξυπηρέτηση των χρηστών, η κάλυψη των πληροφοριακών τους 
αναγκών. Η εξυπηρέτηση των χρηστών πραγματοποιείται μέσα από τις 
λειτουργίες της βιβλιοθήκης και συγκεκριμένα: α) τη συγκέντρωση 
πληροφοριακού υλικού ή την εξασφάλιση πρόσβασης σε αυτό (επιλογή, 
πρόσκτηση, συνδρομητική ή άλλη πρόσβαση), β) την οργάνωση του υλικού 
αυτού (βιβλιογραφική και θεματική επεξεργασία, φυσική επεξεργασία και 
διαχείριση), ώστε να επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε αυτό και γ) την 
απόδοσή του στο κοινό (μηχανισμοί ανάκτησης). 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η σύγχρονη 
βιβλιοθηκονομία χρησιμοποιεί μια σειρά ερευνητικών μεθόδων που 
αποσκοπούν στον εντοπισμό των αναγκών των χρηστών, οι λεγόμενες  
έρευνες χρηστών, ώστε να βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Στο πλαίσιο των ερευνών χρηστών, και ακολουθώντας την 
προαναφερθείσα αντικειμενική ανάγκη των βιβλιοθηκών, η παρούσα 
διατριβή επιχειρεί τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στη 
συμπεριφορά χρηστών. Συγκεκριμένα, συγκεντρώνει δεδομένα που 
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προέρχονται  από τις συνδέσεις των χρηστών με τον αυτοματοποιημένο 
κατάλογο μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης. Οι συνδέσεις αυτές είναι σε 
πραγματικό χρόνο και αναδεικνύουν στοιχεία συμπεριφοράς καθώς 
μελετάται ο τρόπος αναζήτησης και η αποδοτικότητα ανάκτησης 
πληροφοριών. 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των 
transaction logs σε συνδυασμό με online ερωτηματολόγιο. Ακολούθησε 
στατιστική επεξεργασία και ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με μεθόδους της 
πολυδιάστατης ανάλυσης δεδομένων. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μέθοδοι 
αυτές χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο σε μια πληθώρα 
επιστημονικών κλάδων. Κατά συνέπεια, η χρήση τους σε βιβλιοθηκονομικές 
εφαρμογές αποτελεί φυσική εξέλιξη τόσο των μεθόδων όσο και της ίδιας της 
βιβλιοθηκονομικής επιστήμης. Από την άποψη αυτή η διατριβή εισάγει  
καινοτόμα στοιχεία και ένα νέο μοντέλο στη διαχείριση ποιοτικών 
βιβλιοθηκονομικών δεδομένων.   

Η στατιστική ως αντικείμενο διδασκαλίας στις σχολές 
βιβλιοθηκονομίας αλλά και ως αντικείμενο ενασχόλησης στο περιβάλλον 
εργασίας των βιβλιοθηκών, έχει παρατηρηθεί ότι αντιμετωπίζεται με 
αρνητική προδιάθεση. Οι λόγοι είναι ότι πολλές φορές οι σπουδαστές 
δυσκολεύονται αισθητά να κατανοήσουν το αντικείμενό της και το πεδίο 
εφαρμογής της. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο οι σπουδαστές όσο και 
οι εργαζόμενοι υπόκεινται στη μαθηματική υπόσταση της στατιστικής, 
περιγραφικής και επαγωγικής, γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα για τους μη κατέχοντες το θεωρητικό υπόβαθρο. Επειδή όμως οι 
βιβλιοθήκες είναι ζωντανοί οργανισμοί με στόχους, αποτελέσματα αλλά και 
αξιολογήσεις, η στατιστική είναι ένα απαραίτητο εργαλείο μέτρησης της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας τους. Έχοντας, λοιπόν, ως 
δεδομένα τη δυσκολία της στατιστικής για τους βιβλιοθηκονόμους και την 
ανάγκη εφαρμογής της στις βιβλιοθήκες, έρχεται η παρούσα διατριβή να 
προτείνει νέες για τα βιβλιοθηκονομικά δεδομένα μεθόδους πολυδιάστατης 
στατιστικής ανάλυσης άμεσα εφαρμόσιμες από ανθρώπους που δεν 
απαιτείται να έχουν υψηλό στατιστικό θεωρητικό υπόβαθρο. 

Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η παρούσα διατριβή 
παρέχει ένα νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση δεδομένων και 
συγκεκριμένα ποιοτικών, που σχετίζονται με τους χρήστες βιβλιοθηκών. Το 
αποδιδόμενο μοντέλο είναι ένα επιστημονικό αλλά απλό εργαλείο με 
αποτελέσματα εύκολα ερμηνεύσιμα. Προτείνεται, λοιπόν, ένας νέος τρόπος 
στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης βιβλιοθηκονομικών δεδομένων, ο 
οποίος λόγω της μορφής του είναι άμεσα αξιοποιήσιμος ακόμη και από 
επιστήμονες που δεν είναι μαθηματικοί ή στατιστικοί, δηλαδή δεν απαιτεί την 
εξειδικευμένη γνώση, αλλά ακολουθώντας κάποιες βασικές και απλές οδηγίες 
δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων. 

 
1. Αντικείμενο της μελέτης 

Η παρούσα διατριβή στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων 
συμπεριφοράς των χρηστών μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης σε σχέση με τον 
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αυτοματοποιημένο κατάλογο της. Παράλληλα, η ανάλυση των στοιχείων 
αυτών με στατιστικές μεθόδους που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί προγενέστερα 
στα βιβλιοθηκονομικά δρώμενα, στοχεύουν στην πλήρη αξιοποίηση τους με 
σκοπό τη χρήση τους για τη βελτίωση των παρεχόμενων από τις βιβλιοθήκες 
υπηρεσιών. 

Συγκεκριμένα, επιχειρεί να μελετήσει τον τρόπο που αναζητούν και 
ανακτούν πληροφορίες οι χρήστες από έναν κατάλογο απευθείας σύνδεσης 
(online) προκειμένου να διαπιστώσει: 

 
1. αν υπάρχουν διαφορές που σχετίζονται με το ακαδημαϊκό επίπεδο τους,  

2. αν ο ίδιος ο κατάλογος μπορεί να παρέχει αξιοποιήσιμες πληροφορίες 
που μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική της βιβλιοθήκης, 

3. το βαθμό γνώσης αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών από τον 
κατάλογο, 

4. τον τρόπο με τον οποίο αναζητούν κατά κύριο λόγο και αν οι προτιμήσεις 
τους φανερώνουν κάποια στοιχεία συμπεριφοράς, 

5. αν αξιοποιούν την απομακρυσμένη σύνδεση, 

6. καθώς και μια σειρά διαφόρων άλλων διαπιστώσεων που αναλύονται στο 
κεφάλαιο 5. 

Αντικείμενο, επίσης, της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η εφαρμογή των 
μεθόδων της πολυδιάστατης ανάλυσης δεδομένων στο χώρο των 
βιβλιοθηκών.  Όπως παρουσιάζεται αναλυτικά και σε σχετικό κεφάλαιο (βλ. 
κεφ. 2.2), οι στατιστικές εφαρμογές σε βιβλιοθηκονομικά δεδομένα 
περιορίζονται κατά κύριο λόγο στη χρήση ποσοτικών κλιμάκων μέτρησης και 
μονοδιάστατης ανάλυσης. Η παρούσα διατριβή έρχεται λοιπόν, να καλύψει 
το κενό της στατιστικής επεξεργασίας και πολυδιάστατης ανάλυσης ποιοτικών 
δεδομένων, που έχει εντοπισθεί στις επιστημονικές βιβλιοθηκονομικές 
εφαρμογές.  

  
2. Επιστημονική υπόθεση 

Έχοντας διατυπώσει τον αντικειμενικό στόχο για την εκπόνηση της 
παρούσας έρευνας, μέσα στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, 
δημιουργούνται στον ερευνητή μια σειρά από επιστημονικές υποθέσεις, 
ερωτήματα που καλείται η έρευνα να απαντήσει. Οι διατυπωθείσες υποθέσεις 
δεν είναι σίγουρο ότι με την ολοκλήρωση της ανάλυσης θα αποδοθούν, καθώς 
υποστηρίζεται σθεναρά ότι τα δεδομένα πρέπει να οδηγήσουν τον ερευνητή/ 
μελετητή σε κάποια συμπεράσματα και όχι ο ίδιος να κατευθύνει ή/ και να 
παρερμηνεύει τα αποτελέσματα προκειμένου να απαντήσει θετικά στα αρχικά 
ερωτήματα που είχαν τεθεί. 

Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτήματα που ανέκυψαν και τα οποία 
συνέβαλαν  στο σχηματισμό των μεταβλητών, είναι τα παρακάτω:  
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1. Το ακαδημαϊκό επίπεδο του χρήστη επηρεάζει το βαθμό 
αποτελεσματικότητας της αναζήτησης; 

2. Το ακαδημαϊκό τμήμα προέλευσης του χρήστη (και κατ΄ επέκταση η 
επιστημονική κατεύθυνση) επηρεάζει τον τρόπο αναζήτησης και την 
αποτελεσματικότητά της; 

3. Μήπως για τα λάθη που εμφανίζονται ευθύνεται τόσο η δομή όσο και η 
παρουσίαση της οθόνης του online καταλόγου;   

4. Σε ποιο βαθμό οι χρήστες της βιβλιοθήκης ανακτούν το υλικό που 
χρειάζονται χρησιμοποιώντας τον αυτοματοποιημένο κατάλογο 
(opac)1 και αν αποτυγχάνουν ποια είναι τα αίτια αυτής της αποτυχίας; 

5. Προτιμάται η «γνωστού-αντικειμένου» (known-item) αναζήτηση ή η 
αναζήτηση με βάση το θέμα; 

6. Κάνουν χρήση όλων ή έστω των περισσοτέρων δυνατοτήτων που τους 
παρέχει το σύστημα του αυτοματοποιημένου καταλόγου; 

7. Η συμπεριφορά των χρηστών, όπως αυτή αναδεικνύεται από τα 
transaction logs2, μπορεί να επηρεάσει την πολιτική της βιβλιοθήκης;  

 
3. Μεθοδολογία 

Οι μέθοδοι έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα εφαρμογών που εξυπηρετούν τις κοινωνικές επιστήμες. Συγκεκριμένα, 
χρησιμοποιήθηκαν: η βιβλιογραφική έρευνα, η μέθοδος των 
ερωτηματολογίων, τεχνικές παρακολούθησης λειτουργιών (transaction logs) 
και στατιστικές μέθοδοι. 

Μελετήθηκε η ελληνική και ξένη βιβλιογραφία σε θέματα 
πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης σε επίπεδο θεωρίας και εφαρμογών. 
Κυριότερα έργα της πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης αποτέλεσαν: «Οι 
Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων» του καθηγητή Γ. Παπαδημητρίου3, «Η 
πολυδιάστατη ανάλυση δεδομένων» του Θ. Μπεχράκη4 και φυσικά τα έργα 
του καθηγητή και δημιουργού Μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων Jean Paul 
Benzécri, που τις διέδωσε στη σύγχρονη επιστημονική μορφή τους. Τα 
συγκεκριμένα βιβλία αποτέλεσαν την κύρια πηγή γνώσης και κατανόησης 
των Μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων τόσο αναλύοντας τη θεωρία και 
μαθηματική υπόσταση των Μεθόδων όσο και παραθέτοντας σειρά 
παραδειγμάτων εφαρμογών. 

Επίσης, μελετήθηκε η βιβλιογραφία που αναφέρεται στο ευρύτερο 
πεδίο της έρευνας χρηστών βιβλιοθηκών με ιδιαίτερη έμφαση στις μελέτες που 
επικεντρώνονταν στους αυτοματοποιημένους καταλόγους. Ενδεικτικά 

                                                           
1 Η έννοια και ο ορισμός των αυτοματοποιημένων καταλόγων δίνεται στο κεφάλαιο 1.2 
2 Η έννοια και ο ορισμός των transaction logs δίνεται στο κεφάλαιο 1.3 
3 Γιάννης Παπαδημητρίου (1994). Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. 
4Θεόδωρος Ε. Μπεχράκης (1999). Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων: μέθοδοι και εφαρμογές. 
Αθήνα: Λιβάνη. 
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αναφέρεται η μελέτη των Jansen5, Spink και Saracevic «Real life, real users, 
and real needs: a study and analysis of user queries on the web» (2000), η 
μελέτη της Macewan6 «Understanding users’ needs and making collections 
choices» (1999) και  η μελέτη του Sridhar7 «OPAC vs card catalogue: a 
comparative study of user behaviour» (2004). Οι συγκεκριμένες έρευνες όπως 
και μια σειρά άλλων που έχουν μελετηθεί, επικεντρώνονται στη συμπεριφορά 
που παρουσιάζει ο χρήστης κατά τη διάρκεια της επαφής του με 
αυτοματοποιημένους καταλόγους εντοπίζοντας προβλήματα που 
σημειώνονται και προτείνοντας λύσεις και πεδία εφαρμογών των 
αποτελεσμάτων τους στις βιβλιοθήκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο 
μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας που αφορά στις έρευνες χρηστών 
αναφέρεται στις εφαρμογές των transaction logs. 

Στο πλαίσιο αυτό, μελετήθηκε η μεθοδολογία που ακολουθείται 
διεθνώς για τη συλλογή βιβλιοθηκονομικών δεδομένων. Μια σειρά από 
άρθρα ασχολούνται με τη χρήση των transaction logs ως μέθοδο για τη 
συλλογή δεδομένων από τους καταλόγους των βιβλιοθηκών. Πιο σημαντικά 
θεωρούνται τα άρθρα του Thomas A. Peters8 (1989/1993), τα οποία θα 
μπορούσαν να χαρακτηρισθούν παρωχημένα εξαιτίας της χρονολογίας 
έκδοσής τους, ωστόσο αποτελούν σημείο αναφοράς για τη χρήση της 
συγκεκριμένης μεθοδολογίας στους online καταλόγους σε πολλά 
μεταγενέστερα άρθρα. Από την αρθρογραφία αυτή ξεχωρίζουμε της Blecic9 το 
«Using transaction log analysis to improve OPAC retrieval results»(1998), της 
Ciliberti10 το «Empty handed ?: a material availability study and transaction 
log analysis verification»(1998), των Mahoui και Cunningham11 το «A 
comparative transaction log analysis of two computing collections» (2000) και 
του Jones12 το «A transaction log analysis of a digital library» (2000), οι οποίοι 
ακολουθούν τις μεθόδους του Peters αξιοποιώντας ωστόσο διαφορετικά 
σημεία των καταλόγων. Δηλαδή, αναλύουν κάθε φορά τα δικά τους 
επιλεγμένα δεδομένα εφαρμόζοντας χωρίς αλλαγές τη μεθοδολογία των 
transaction logs.  
                                                           
5Bernard J. Jansen, Amanda Spink and Tefko Saracevic (2000). “Real life, Real Users, and Real 
Needs: a study and analysis of user queries on the web”. Information Processing & Management 
36 (2), pp 207-227. 
6 Bonnie Macewan (1999). “Understanding Users’ Needs and Making Collections Choices”. 
Library Collections, Acquisitions and Technical Services 23 (3), pp. 315- 320. 
7 M.S. Sridhar (2004). “OPAC vs Card Catalogue: a comparative study of user behaviour”. The 
Electronic Library 22 (2), pp. 175-183. 
8 Thomas A.Peters (1989). When Smart People Fail: an analysis of the transaction log of an 
online public access catalog. The Journal of Academic Librarianship 15(5), pp. 267-273. 
Thomas A Peters (1996). “Using Τransaction Logs Analysis for Library Management 
Information”. Library administration and management 10, pp. 20-25. 
9 Deborah D. Blecic  [et.al] (1998). ”Using Transaction Log Analysis to Improve OPAC 
Retrieval Results”. College & Research Libraries 59(1), pp. 39-50 
10 Anne Ciliberti [et.al] (1998). “Empty Handed ?: a material availability study and transaction 
log analysis verification”. The Journal of Academic Librarianship 24(4), pp. 282-289. 
11 Malika Mahoui and Sally Jo Cunningham (2000). “A Comparative Transaction Log 
Analysis of Two Computing Collections”. Lecture Notes in Computer Science 1293, pp. 418-423. 
12 Steve Jones [et.al.] (2000). “A Transaction Log Analysis of a Digital Library”. Human –
Computer Interaction for DigitalLibraries 3, pp. 152-169. 
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Επίσης, λήφθηκαν υπόψη ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα 
πλαίσια των πανελλήνιων συνεδρίων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σχετικά με 
έρευνες χρηστών και στατιστική ανάλυση βιβλιοθηκονομικών δεδομένων, 
όπως αναφέρονται στη βιβλιογραφία της διατριβής.  

Άλλα θέματα που εξετάσθηκαν στη διατριβή και άντλησαν 
πληροφορίες από τη διεθνή βιβλιογραφία αποτελούν: η διεπιστημονικότητα 
της βιβλιοθηκονομίας και της στατιστικής, η χρήση της στατιστικής σε 
βιβλιοθηκονομικές εφαρμογές στις ελληνικές βιβλιοθήκες αλλά και σε διεθνές 
επίπεδο με κυριότερα έργα: το «Descriptive statistical techniques for 
librarians»(1998) του Hafner13, το «Simple statistics for library and 
information professionals»(1996) των Stephen και Hornby14, καθώς και οι 
σχετικές ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των 
πανελλήνιων συνεδρίων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Από αυτά αντλήθηκαν 
στοιχεία σχετικά με τις πτυχές της στατιστικής επεξεργασίας 
βιβλιοθηκονομικών δεδομένων, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε  και 
οδήγησε στο συμπέρασμα της χρήσης της μονοδιάστατης στατιστικής ή ακόμη 
και σε ελάχιστες περιπτώσεις της δισδιάστατης στατιστικής με τη χρήση 
ποσοτικών μεθόδων. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τη 
βιβλιογραφική μελέτη, αξιοποιήθηκαν ως βάση και ως σημείο αναφοράς για 
την καινοτόμο εφαρμογή της πολυδιάστατης στατιστικής στο πεδίο των 
βιβλιοθηκονομικών δεδομένων, εφαρμογή που προσδίδει και πρωτοτυπία 
στη  διατριβή. 

Μια πληρέστερη εικόνα της βιβλιογραφικής έρευνας δίνεται στη 
«Βιβλιογραφία» της διατριβής. 

 Για τη σύνθεση του ερωτηματολογίου ακολουθήθηκαν ανάλογα 
πρότυπα έρευνας15. Το ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα 1) κρίθηκε ότι θα 
πρέπει να είναι σύντομο, εκτάσεως πέντε ερωτήσεων κλειστού τύπου. Οι λόγοι 
που οδήγησαν στη σύνταξη ενός τόσο μικρού ερωτηματολογίου είναι γιατί α) 
δεν αποτελεί το κύριο μέσο συλλογής δεδομένων αλλά ο ρόλος που επιτελεί 
είναι επικουρικός, β) οι πληροφορίες που έπρεπε επιπρόσθετα να συλλεχθούν, 
περιορίζονταν στην ιδιότητα του χρήστη εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας 
και γ) επειδή τοποθετήθηκε στην εισαγωγική σελίδα του καταλόγου της 
βιβλιοθήκης, έπρεπε να έχει τέτοια δομή που να μην αποτρέπει τον χρήστη 
από τη συμπλήρωσή του. 

Το ερωτηματολόγιο λειτουργώντας επικουρικά στην κύρια μέθοδο 
συλλογής δεδομένων, η οποία είναι αυτή των transaction logs, στοχεύει να 
συμβάλλει στη συλλογή δεδομένων προερχόμενων από χρήστες που δεν 
αναζητούν στον κατάλογο με το γενικό χαρακτηρισμό του «χρήστη 
βιβλιοθήκης» («lib-user») αλλά συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο να 
ταυτίζονται με απρόσωπα στοιχεία που όμως τους ομαδοποιούν. Τα στοιχεία 
αυτά είναι: 

                                                           
13Arthur W. Hafner (1998). Descriptive Statistical Techniques for Librarians. 2nd ed. Chicago: 
American Library Association. 
14 Peter Stephen and Susan Hornby. (1996). Simple Statistics for Library and Information 
Professionals. London: Library Association Publishing. 
15 Γιάννης Παπαδημητρίου (2001). Περιγραφική στατιστική. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. 
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1. η ιδιότητα που έχει ο χρήστης στον πανεπιστημιακό χώρο, 
2. το τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο ανήκει, 
3. το έτος φοίτησης σε περίπτωση που είναι φοιτητής και 
4. τη βαθμίδα στην περίπτωση που ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του 

Πανεπιστημίου. 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ομαδοποιήσεις που προέκυψαν από το 

ερωτηματολόγιο αποτέλεσαν και παραμέτρους της έρευνας. 
Όπως προαναφέρθηκε η κύρια μέθοδος συλλογής δεδομένων είναι 

εκείνη των transaction logs. Τα transaction logs ορίζονται ως οι ηλεκτρονικά 
καταγεγραμμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ online συστημάτων ανάκτησης 
πληροφοριών και ατόμων που ερευνούν για πληροφορίες που βρίσκονται σε 
αυτά τα συστήματα. Πιο συγκεκριμένα, τα αρχεία transaction logs που 
διατηρεί το σύστημα ενός online καταλόγου, περιέχουν τις κινήσεις των 
χρηστών στο πληκτρολόγιο καθώς και τις απαντήσεις του συστήματος. Το 
σύστημα, δηλαδή, καταγράφει την επικοινωνία που υπάρχει με τον χρήστη σε 
συνδυασμό με τις απαντήσεις των χρηστών στο προαναφερθέν 
ερωτηματολόγιο. Επομένως τα στοιχεία που καταγράφονται και τα οποία θα 
αναλυθούν στη συνέχεια στατιστικά, αποτελούνται από τα χαρακτηριστικά 
του χρήστη και από την όλη πορεία της αναζήτησής του στον κατάλογο.  

Η αξιοποίηση των transaction logs έγινε με τεχνικές παρακολούθησης 
των ενεργειών αναζήτησης και της καταγραφής των ενεργειών αυτών ανά 
σύνδεση χρήστη. Όπως αναφέρεται παρακάτω, στο κεφ. 3.1, η καταγραφή 
αυτή έδωσε τη δυνατότητα σύνταξης πινάκων των μεταβλητών που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη στατιστική ανάλυση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 
επεξεργασία των δεδομένων επέβαλλε την κωδικοποίησή τους (βλ. 
Παράρτημα 3, ενδεικτικοί πίνακες).  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη στατιστική επεξεργασία και 
ανάλυση των δεδομένων ανήκει στην Πολυδιάστατη Στατιστική και 
πραγματώνεται μέσα από τις Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων, οι οποίες 
παρέχουν τη δυνατότητα της συνολικής και πλήρους περιγραφής του 
φαινομένου που μελετάται, καθώς γίνεται στατιστική επεξεργασία σε όλες τις 
μεταβλητές ταυτοχρόνως θεωρώντας τις εξίσου σημαντικές χωρίς καμία a 
priori υπόθεση, προσδιορίζοντας τις ποιοτικές σχέσεις που συνδέονται μεταξύ 
τους χωρίς τη χρήση συναρτησιακών εκφράσεων. Πιο αναλυτικά, με τις 
Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων είναι δυνατή η φωτογράφηση ή καλύτερα η 
ακτινογραφία του φαινομένου που μελετάται, δηλαδή του on-line καταλόγου 
της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως αυτό περιγράφεται 
από τον πίνακα δεδομένων που επιλέχθηκε. Οι στατιστικές μέθοδοι της 
Ανάλυσης Δεδομένων είναι ιδανικές και καταλληλότερες οποιονδήποτε 
άλλων στατιστικών μεθόδων για τη σύγχρονη στατιστική μελέτη και ανάλυση 
μεγάλου πλήθους μεταβλητών.  

Από τις προαναφερθείσες μεθόδους στη συγκεκριμένη διατριβή 
ακολουθήθηκαν η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και η Ταξινόμηση 
Κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία. Τόσο η Παραγοντική Ανάλυση όσο και η 
Ταξινόμηση ενδείκνυνται για τη μελέτη ενός πολύπλευρου φαινομένου και 
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συνεπώς ενός φαινομένου το οποίο μπορεί να μελετηθεί και αναλυθεί μέσω 
πολυάριθμων ποιοτικών μεταβλητών με χρήση πινάκων δεδομένων μεγάλων 
διαστάσεων που αναδεικνύουν τις διάφορες πτυχές που ενδιαφέρουν τον 
ερευνητή έχοντας ως κύριο χαρακτηριστικό την απουσία εκ των προτέρων (a 
priori) υποθέσεων. Το αποτέλεσμα της Παραγοντικής Ανάλυσης 
αποτυπώνεται με τη μορφή ενός παραγοντικού επιπέδου και είναι ένας από 
τους πιο βασικούς λόγους που επιλέγεται η εφαρμογή της μεθόδου για την 
ερμηνεία διαφόρων φαινομένων ενώ το αποτέλεσμα της Ταξινόμησης είναι η 
δημιουργία ομάδων αντικειμένων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς 
τις ιδιότητες των μεταβλητών μέσω των οποίων περιγράφονται, συνδέονται 
ιεραρχικά και διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους.  

Επομένως, παραθέτοντας τα κύρια χαρακτηριστικά των παραπάνω 
μεθόδων, δηλαδή την a priori ανάλυση ποιοτικών δεδομένων, τα οποία 
ταυτοχρόνως αποτελούν και τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας, και 
έχοντας ως δεδομένο ότι η βιβλιοθηκονομία κατακλύζεται από ποιοτικά 
δεδομένα, γίνεται φανερός ο λόγος που προτιμήθηκε η συγκεκριμένη 
μεθοδολογία σε συνδυασμό πάντα με το βαθμό πρωτοτυπίας που ενέχει ο 
συγκερασμός των επιστημονικών κλάδων της πολυδιάστατης στατιστικής και 
της βιβλιοθηκονομίας.  

Η διατριβή εισαγάγει ένα νέο τρόπο στατιστικής επεξεργασίας και 
ανάλυσης δεδομένων προερχόμενων από βιβλιοθήκες. Στο παρελθόν έχουν 
γίνει έρευνες στις οποίες σκιαγραφείται το προφίλ των χρηστών μιας 
ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης μέσω στατιστικών στοιχείων τα οποία 
χαρακτηρίζουν μονοδιάστατα το χρήστη. Η στατιστική μεθοδολογία που 
προτείνεται με τη συγκεκριμένη έρευνα παρέχει τη δυνατότητα να 
αναδειχθούν περισσότερα του ενός χαρακτηριστικά ταυτοχρόνως και κατά 
συνέπεια το αντικείμενο της μελέτης να περιγραφεί πολυδιάστατα, να 
ανακαλυφθούν ομοιότητες και να σχηματιστούν ομάδες με κοινά 
γνωρίσματα. Κατά συνέπεια, η στατιστική επεξεργασία δεδομένων 
προερχόμενων από βιβλιοθήκες έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί και να μην 
περιορίζεται μόνο σε αναλύσεις ποσοτικών δεδομένων της τάξεως του πόσοι 
είναι οι χρήστες της βιβλιοθήκης, ποιο είναι το ποσοστό αύξησης των μελών 
κάθε έτος, ποια είναι η δανειστική και διαδανειστική κίνησή της κλπ.  

Επομένως, η συγκεκριμένη διατριβή έχει ως σκοπό να συνεισφέρει 
στην επιστήμη της πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης προσφέροντας ένα 
νέο πεδίο εφαρμογών από το χώρο της βιβλιοθηκονομίας και της επιστήμης 
της πληροφόρησης, ένα χώρο που ανήκει στις κοινωνικές επιστήμες αλλά που 
προς το παρόν δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο παροχής δεδομένων προς 
πολυμεταβλητή ανάλυση. 

 
4. Πεδίο έρευνας – συλλογή δεδομένων 

Πηγή δεδομένων για την εκπόνηση της έρευνας υπήρξε η Βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα ο αυτοματοποιημένος 
κατάλογος της. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει συλλογή, η οποία ανέρχεται στα 50.000 
τεκμήρια και στους 1.168 τίτλους ξενόγλωσσων και ελληνικών περιοδικών και 
επιπλέον, περιέχει κλαδικές μελέτες, εισηγητικές εκθέσεις νόμων, 
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βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων σε cd rom, ηλεκτρονικά κείμενα και τις 
διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο.  

Η Βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών 
Horizon της Ameritech και διαθέτει τον κατάλογό της σε απευθείας σύνδεση 
(on-line) μέσω των ιστοσελίδων της. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στα μέλη 
της πανεπιστημιακής κοινότητας και σε εξωτερικούς χρήστες. Μέσω του 
καταλόγου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν μονογραφίες, 
επιστημονικά περιοδικά, πληροφοριακά φυλλάδια, CD-ROM, βιντεοκασέτες, 
στατιστικές περιοδικές εκδόσεις, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές 
διατριβές και ποικίλο άλλο υλικό. Η αναζήτηση πραγματοποιείται δίνοντας 
λέξεις-κλειδιά στον τίτλο, στη σειρά, στο συγγραφέα, στο θέμα ή στο βασικό 
ευρετήριο ή ακόμη και τον ακριβή αριθμό ISSN/ISBN. Επιπλέον, υπάρχει η 
δυνατότητα επέκτασης της αναζήτησης χρησιμοποιώντας τόσο τους 
παρεχόμενους περιορισμούς, όπως βιβλιοθήκης, συλλογής και ημερομηνίας 
έκδοσης, όσο και τους λογικούς τελεστές Boolean (και, όχι, ή/and, not, or)16.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι η Βιβλιοθήκη στις αρχές του 
έτους 2004 άλλαξε πλήρως τη μορφή εμφάνισης του καταλόγου στο διαδίκτυο 
ακολουθώντας την αναβάθμιση που παρέχει η Ameritech  σε όλους τους 
χρήστες του συστήματος Horizon. Επομένως, η σημερινή μορφή του 
καταλόγου, των δυνατοτήτων αναζήτησης και εμφάνισης των αποτελεσμάτων 
διαφέρει από τη μορφή που είχε ο κατάλογος κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης 
των δεδομένων. Από την άποψη αυτή ενδέχεται η υπόθεση που διατυπώθηκε 
και αφορά στην επίδραση της δομής και παρουσίασης των δεδομένων στον 
online κατάλογο να έχει επηρεαστεί. Απομένει μια νέα και συγκριτική 
εξέταση της συγκεκριμένης μεταβλητής για τη μελέτη νέων αποτελεσμάτων. Η 
συγκριτική μελέτη δεδομένων, εφόσον ήδη υπάρχουν συγκεντρωμένα 
στοιχεία της προηγούμενης κατάστασης, αποτελεί ένα νέο πεδίο εφαρμογής 
της πολυδιάστατης στατιστικής. Αυτό δίνει προοπτική νέων εφαρμογών και 
επέκταση του προτεινόμενου εδώ πεδίου έρευνας. 

 
5. Παράμετροι έρευνας 

Προκειμένου να προσδιοριστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται η 
έρευνα οριοθετήθηκαν παράμετροι. Συγκεκριμένα: 

1. Η όλη καταγραφή των κινήσεων των χρηστών πραγματοποιείται χωρίς 
τη φυσική παρουσία του ερευνητή-μελετητή στο χώρο εργασίας τους, η 
οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ασκεί οποιουδήποτε 
είδους επιρροή στο αντικείμενο μελέτης.  

2. Ως μονάδα καταγραφής θεωρήθηκε η σύνδεση του κάθε χρήστη με τον 
κατάλογο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αναζητήσεων που εκτέλεσε. 

3. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου οργανώθηκε κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να γίνεται άπαξ με την πρώτη σύνδεση του συγκεκριμένου 
χρήστη με το σύστημα της βιβλιοθήκης.  

                                                           
16 Πλήρης αναφορά των δυνατοτήτων αναζήτησης στον ηλεκτρονικό κατάλογο παρατίθεται 
στο παράρτημα 2. 
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4. Οι συνδέσεις/ αναζητήσεις χωρίστηκαν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες 
εφόσον δεν παρουσίαζαν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά ώστε να 
αποτελέσουν ένα ενιαίο αρχείο δεδομένων. Οι Μέθοδοι Ανάλυσης 
εφαρμόστηκαν για κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Οι κατηγορίες που 
διαμορφώθηκαν είναι: α) οι αναζητήσεις στις οποίες αναγράφονταν 
όλα τα στοιχεία που πρόσδιδαν την ιδιότητα του χρήστη, όπως αυτή 
ορίστηκε με την εισαγωγή της σχετικής φόρμας στην ιστοσελίδα της 
Βιβλιοθήκης, β) οι αναζητήσεις με συμπληρωμένα τα πεδία της φόρμας 
με την επιλογή «άλλο» και γ) οι αναζητήσεις χωρίς κανένα από τα 
προηγούμενα στοιχεία. 

 
6.  Παρουσίαση διατριβής – σύνθεση δεδομένων 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να γίνει μια σύντομη 
περιγραφή του κάθε κεφαλαίου της διατριβής.  

Στο κεφάλαιο 1 ο αναγνώστης θα συναντήσει κάποιες από τις βασικές 
έννοιες τόσο της στατιστικής όσο και της βιβλιοθηκονομίας προς κατανόηση 
όσων θα ακολουθήσουν, όπως π.χ. τι είναι στατιστικός πληθυσμός, πως 
διακρίνονται οι μεταβλητές, ποιοι πίνακες δεδομένων υπάρχουν, τι σημαίνει 
αυτοματοποιημένος κατάλογος βιβλιοθήκης, τι είναι ο δελτιοκατάλογος, τι 
σημαίνει ανάκτηση πληροφοριών, κ.ο.κ. Επιπλέον, γίνεται μια προσπάθεια 
παρουσίασης της θεωρίας των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων χωρίς τη χρήση 
μαθηματικών εκφράσεων αλλά με τη παράλληλη χρήση παραδειγμάτων προς 
κατανόηση της όλης πορείας. 

Στο κεφάλαιο 2 της διατριβής παρατίθενται παρεμφερείς εργασίες που 
πραγματοποιήθηκαν στο διεθνή χώρο με θέμα την ανάλυση online 
καταλόγων με τη χρήση των transaction logs. Επίσης, καταβάλλεται μια 
προσπάθεια εντοπισμού και ενδεικτικής παρουσίασης τόσο της χρήσης της 
στατιστικής από τις βιβλιοθήκες σε διεθνές επίπεδο όσο και των ερευνών που 
σημειώθηκαν σε χρήστες των opacs.  

Στο κεφάλαιο 3, που αποτελεί και τον κύριο όγκο της διατριβής, 
παρουσιάζεται η όλη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Γίνεται περιγραφή του 
τρόπου συλλογής των δεδομένων, των στοιχείων που «κρατούσαν» τα 
transaction logs, των τριών επιμέρους αρχείων δεδομένων, των μεταβλητών 
που μελετήθηκαν και αναλύθηκαν οι πίνακες συμπτώσεων και των τριών 
αρχείων και εξήχθησαν τα αντίστοιχα συμπεράσματα.  

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η στατιστική επεξεργασία των 
δεδομένων εφαρμόζοντας τις μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων, A.F.C. και 
C.A.H., και στα τρία επιμέρους αρχεία, παραθέτοντας τη μεθοδολογία βήμα 
προς βήμα με παρουσίαση των σημαντικότερων σχεδιαγραμμάτων για 
κατανόηση της πορείας της και τέλος, σημειώνονται τα συμπεράσματα στα 
οποία οδηγεί η στατιστική επεξεργασία χωρίς την παρέμβαση του 
ανθρώπινου-υποκειμενικού παράγοντα. 

Στο κεφάλαιο 5 παρατίθενται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής των μεθόδων A.F.C. και C.A.H. και τα συμπεράσματα που 
εξήχθησαν με αναφορά τόσο στην εφαρμογή της μεθοδολογίας όσο και στα 
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συμπεράσματα των βιβλιοθηκονομικών δεδομένων, τα οποία αποδίδουν 
στοιχεία για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Στη συνέχεια ακολουθεί η ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και 
αρθρογραφία που μελετήθηκε και μια σειρά από παραρτήματα. Πιο 
συγκεκριμένα, στα παραρτήματα της διατριβής παρατίθενται: 

Στο Παράρτημα 1: η φόρμα/ ερωτηματολόγιο που είχε τοποθετηθεί 
στην ιστοσελίδα του καταλόγου της Βιβλιοθήκης στην ελληνική και στην 
αγγλική γλώσσα. 

Στο Παράρτημα 2: Α. μια λίστα με πλήρη αναφορά όλων των 
δυνατοτήτων για αναζητήσεις στον κατάλογο που παρείχε το σύστημα τόσο 
στην απλή όσο και στη σύνθετη αναζήτηση. Η αναφορά γίνεται προκειμένου 
να καταστεί φανερό το εύρος των δυνατοτήτων που παρέχονταν στο χρήστη 
για τον τρόπο αναζήτησης και η συμβολή αυτών στο διαχωρισμό των 
κλάσεων των μεταβλητών και  

Β. ένα τμήμα από το αρχείο καταγραφής των αναζητήσεων 
(transaction log file) των χρηστών στον κατάλογο κατά τη διάρκεια της 
έρευνας προς ανάδειξη του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των δεδομένων 
στην πρωτογενή μορφή τους. 

Στο Παράρτημα 3 περιέχονται οι εξής πίνακες: 
 

1. ένας πίνακας με την κωδικοποίηση των μεταβλητών που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων, ώστε να 
αποδοθεί η πλήρης εικόνα αυτής της διαδικασίας και σε συνδυασμό με  

2. ένα πίνακα με τις τάξεις στις οποίες διαιρέθηκαν οι μεταβλητές με τον 
αντίστοιχο κάθε φορά συμβολισμό, για να έχει ο αναγνώστης ακριβή 
γνώση της μεθόδου κωδικοποίησης των δεδομένων, 

3. οι γενικευμένοι πίνακες συμπτώσεων απολύτων και σχετικών συχνοτήτων 
και για τα τρία αρχεία δεδομένων, που αποτελούν βασικό εργαλείο για 
την περαιτέρω στατιστική επεξεργασία. Επιπλέον τμήματα αυτών των 
πινάκων αναλύονται στη διατριβή για ανάδειξη των κατανομών των 
μεταβλητών και των κυριότερων χαρακτηριστικών τους, 

4. οι πίνακες που παρήγαγε η στατιστική επεξεργασία με τη μέθοδο της 
A.F.C., δηλαδή τον πίνακα με τις χαρακτηριστικές ρίζες, τις 
συντεταγμένες, τις συμβολές (COR) και τις συνεισφορές (CTR) των 
σημείων, η μελέτη των οποίων οδήγησε στο σχηματισμό των 
παραγοντικών αξόνων, των επιπέδων και ακολούθως των ομάδων που 
δημιουργήθηκαν στα παραγοντικά επίπεδα και τέλος, 

5. οι πίνακες που παρήγαγε η στατιστική επεξεργασία με τη μέθοδο της 
C.A.H., δηλαδή οι πίνακες με την περιγραφή των κλάσεων και των 
κόμβων και εκείνοι οι πίνακες στους οποίους φαίνεται η συμβολή των 
κλάσεων των μεταβλητών τόσο στο χαρακτηρισμό των κόμβων (COR) όσο 
και στη διάσπαση  των κόμβων (COD). Η μελέτη των πινάκων αυτών 
οδήγησε στην περιγραφή της διαδικασία της ταξινόμησης και στο 
αποτέλεσμα αυτής που δεν ήταν άλλο από τις ομάδες με τα ομοειδή 
χαρακτηριστικά. 
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7. Συμπεράσματα – κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας 
Εν κατακλείδι, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η παρούσα διατριβή 

ευελπιστεί να καλύψει μερικώς το κενό που σημειώνεται στις 
βιβλιοθηκονομικές στατιστικές εφαρμογές προτείνοντας νέες μεθόδους 
πολυδιάστατης ανάλυσης ποιοτικών κυρίως δεδομένων συμπληρώνοντας και 
δίνοντας με αυτό τον τρόπο μια νέα διάσταση στην επιστήμη της 
βιβλιοθηκονομίας, καθώς τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή 
βιβλιογραφία τα δημοσιεύματα που ασχολούνται με τη χρήση στατιστικών 
μεθόδων στους χώρους των βιβλιοθηκών κινούνται κατά κύριο λόγο γύρω 
από τις βασικές έννοιες της περιγραφικής στατιστικής δίνοντας ορισμούς 
αυτών και παραδείγματα. 

Παράλληλα όμως μπορεί να επικαλεστεί ότι «ανοίγει» και στις 
Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων ένα νέο πεδίο εφαρμογών διευρύνοντας την 
ήδη υπάρχουσα διεπιστημονικότητα τους. Οι Μέθοδοι έχουν εφαρμοσθεί από 
ένα ευρύ φάσμα επιστημών και επιστημονικών κλάδων σε ελληνικό και σε 
παγκόσμιο επίπεδο, όπως είναι η ιατρική, η ψυχολογία, η γλωσσολογία, η 
παιδαγωγική, η πολιτική επιστήμη, κ.ο.κ. 

Σε επίπεδο βιβλιοθηκονομικών δεδομένων αξίζει να σημειωθούν 
μερικά από τα πιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα: 
 
• Από την επεξεργασία των δεδομένων συνεπάγεται ότι το ακαδημαϊκό 

επίπεδο των χρηστών επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την 
αποτελεσματικότητα. Παρατηρήθηκε ότι το διδακτικό προσωπικό 
προβαίνει σε σύντομες αναζητήσεις «γνωστού- αντικειμένου» επιλέγοντας 
από τα παραγόμενα αποτελέσματα και αποφεύγοντας τόσο την 
επανάληψη των όρων όσο και τα λάθη. Αντίθετα, οι φοιτητές 
επαναλαμβάνονται, κάνουν λάθη και εγκαταλείπουν σχετικά εύκολα και 
γρήγορα την προσπάθεια για ανάκτηση πληροφοριών από τον κατάλογο 
και πολλές φορές χωρίς να σημειώνουν κάποιες επιλογές. Οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές έχοντας μεγαλύτερη εμπειρία από τους 
προπτυχιακούς φοιτητές και μεγαλύτερη συναίσθηση της ανάγκης για 
έρευνα χειρίζονται πιο αποτελεσματικά τον κατάλογο από τους 
προπτυχιακούς. 

 
• Οι χρήστες κατά κύριο λόγο αποτυγχάνουν όταν αναζητούν στον 

κατάλογο χρησιμοποιώντας το θέμα ή το ISBN,  τη σειρά και το βασικό 
ευρετήριο. Οι λόγοι που οδηγούν στη δυσλειτουργία καταρχάς του 
θέματος έγκεινται στην αδυναμία πλήρης ταύτισης των θεμάτων που 
εισαγάγει ο χρήστης στη φυσική γλώσσα και του ελεγχόμενου λεξιλογίου 
του συστήματος, δηλαδή ανάμεσα σε αυτό που σκέφτεται ο χρήστης και 
στο λεξιλόγιο καθιερωμένων όρων17, όπως είναι οι Θεματικές 

                                                           
17 Η Επιστήμη της Βιβλιοθηκονομίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση διεθνών προτύπων, 
τα οποία έχουν διαμορφωθεί και καθιερωθεί με την πάροδο των χρόνων και 
χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Η χρήση προτύπων ενδείκνυται για την ανάπτυξη 
συνεργασιών μεταξύ βιβλιοθηκών και ανταλλαγής βιβλιογραφικών εγγραφών, η περιγραφή 
–βιβλιογραφική και θεματική- των οποίων χαρακτηρίζεται από ομοιομορφία και συνέπεια. 
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Επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH) που είναι 
ενσωματωμένες στον κατάλογο. Η μη ταύτιση των όρων της φυσικής 
γλώσσας και των καθιερωμένων είναι ένα πρόβλημα που εμφανίζεται σε 
συστήματα ανάκτησης πληροφοριών, όταν η παραμετροποίηση του 
συστήματος δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία. Όσον αφορά 
στις αποτυχημένες αναζητήσεις με βάση τους πρότυπους αριθμούς και τη 
σειρά ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η άγνοια των χρηστών για τους 
συγκεκριμένους τρόπους αναζήτησης. Δεν γνωρίζουν ποια είναι ακριβώς 
η χρησιμότητα και η λειτουργικότητα ούτε των πρότυπων αριθμών ούτε 
της σειράς και του βασικού ευρετηρίου. Έχει παρατηρηθεί να εισάγεται 
στο πεδίο του πρότυπου αριθμού ο ταξινομικός αριθμός ή ακόμη και λέξη-
κλειδί ή πρόταση προς αναζήτηση. Ή έννοια της σειράς και του βασικού 
ευρετηρίου είναι πιθανότατα άγνωστες στους χρήστες καθώς αφενός μεν η 
σειρά χρησιμοποιείται ελάχιστα και αφετέρου το βασικό ευρετήριο 
λιγότερο από ότι θα έπρεπε αφού είναι ο μοναδικός τρόπος μέσω του 
οποίου ο όρος που εισάγεται αναζητείται ως λέξη-κλειδί σε όλα τα πεδία. 
Εξάλλου σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί πόσο σχετική είναι η 
έννοια της επιτυχίας και του βαθμού ικανοποίησης του χρήστη, αφού ο 
χρήστης θα είναι σε θέση να αξιολογήσει πλήρως το τεκμήριο που 
ανέκτησε μόνο όταν το εντοπίσει στο βιβλιοστάσιο και το μελετήσει.  

 
• Αναλύοντας τους πίνακες συμπτώσεων των αρχείων δεδομένων, γίνεται 

φανερό ότι οι χρήστες της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης δείχνουν μια σαφή 
προτίμηση στις «γνωστού-αντικειμένου» αναζητήσεις, δηλαδή σε εκείνες 
που πραγματοποιούνται με βάση τον τίτλο ενός τεκμηρίου ή τον 
συγγραφέα, υπεύθυνο πνευματικής παραγωγής του τεκμηρίου. Οι χρήστες 
πιθανότατα θεωρούν αυτούς τους τρόπους αναζήτησης πιο εύκολους και 
πιο «ασφαλείς» καθώς αποφεύγονται τα λάθη και συνήθως σημειώνονται 
περισσότερες επιλογές στα παραγόμενα αποτελέσματα.  
 

• Επιπλέον από το πρώτο κιόλας στάδιο της επεξεργασίας των δεδομένων, 
παρατηρήθηκε ότι οι χρήστες δεν αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες που 
τους παρέχει το σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν σε ποσοστό 
μόλις 2% τους περιορισμούς, δηλαδή τους λογικούς τελεστές Boolean, σε 
ποσοστό 0,1% τους χρονικούς περιορισμούς που σχετίζονται με την 
ημερομηνία έκδοσης, σε ποσοστό 2% τους περιορισμούς της βιβλιοθήκης 
και σε ποσοστό 1% τους αντίστοιχους της συλλογής. Επιπλέον, μόλις το 2% 
των χρηστών συνδυάζει τους όρους που εισαγάγει, αφού δεν επιλέγει κατά 
κύριο λόγο τη σύνθετη αναζήτηση. Η προαναφερθείσα περιορισμένη 
χρήση οδήγησε και στην απομάκρυνση των μεταβλητών που σχετίζονται 
με τις συγκεκριμένες πτυχές του καταλόγου με την ολοκλήρωση της 
αρχικής επεξεργασίας (βλ. κεφ. 3.3). Επίσης, πρέπει να σημειωθεί, όσον 
αφορά στους τρόπους αναζήτησης, η περιορισμένη χρήση του ISBN και 
της σειράς σε ποσοστό 4% και 2% αντίστοιχα18.  
 

                                                           
18 Τα ποσοστά, που παρατίθενται, προέρχονται από το πλήρες αρχείο δεδομένων. 
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• Ολοκληρώνοντας την επεξεργασία των δεδομένων και σκιαγραφώντας τη 
συμπεριφορά των χρηστών στον αυτοματοποιημένο κατάλογο μιας 
ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, αναδεικνύονται στοιχεία που μπορούν να 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην αναδιαμόρφωση της πολιτικής της 
βιβλιοθήκης έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και την εξυπηρέτηση των χρηστών. Αναδείχθηκαν στοιχεία που 
φανερώνουν τις αδυναμίες αφενός μεν του χρήστη να αξιοποιήσει πλήρως 
τον κατάλογο και αφετέρου του συστήματος σε ορισμένες περιπτώσεις να 
υποστηρίξει και να διευκολύνει τον χρήστη. Έχοντας τα συγκεκριμένα 
δεδομένα η πολιτική της βιβλιοθήκης δύναται να επηρεαστεί τόσο στον 
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του λειτουργικού της συστήματος όσο και 
στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του. 

 
Η έλλειψη κατανόησης του τρόπου με τον οποίο πρέπει οι χρήστες να 

αναζητήσουν στον κατάλογο το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει ίσως 
σκιαγραφεί ακόμη μια ανάγκη για βιβλιογραφική εκπαίδευση των χρηστών 
και για κάποια αλλαγή στη δομή του συστήματος. 

Τα transaction logs που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συγκέντρωση των 
προς επεξεργασία δεδομένων φανερώνουν πρότυπα συμπεριφοράς των 
χρηστών, όπως αναδείχθηκε και με την παραπάνω παράθεση των βασικών 
συμπερασμάτων. Αυτή η συμπεριφορά πρέπει να ληφθεί υπόψη από τη 
Βιβλιοθήκη ώστε να επανεξετάσει συγκεκριμένα σημεία των λειτουργιών της, 
όπως είναι ο επαναπροσδιορισμός της βιβλιογραφικής εκπαίδευσης των 
χρηστών, η επανεξέταση της ορολογίας του ελεγχόμενου λεξιλογίου 
ανάκτησης, η αλλαγή στη δομή και παρουσίαση της οθόνης του καταλόγου. 
  Μια πληρέστερη εικόνα των αποτελεσμάτων της έρευνας δίνεται στο 
κεφ. 5. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 
 
 
 

1 Βασικές έννοιες και ορισμοί 
 

Όπως έχει αναφερθεί και στην εισαγωγή, στην παρούσα διατριβή 
γίνεται μια προσπάθεια συγκερασμού δύο διαφορετικών επιστημονικών 
κλάδων, της βιβλιοθηκονομίας και της στατιστικής, χαρακτηριστικό που 
φανερώνει και τη συμβολή της διατριβής στη διερεύνηση βιβλιοθηκονομικών 
θεμάτων με σύγχρονες πολυδιάστατες στατιστικές μεθόδους. Ορμώμενη από 
την προαναφερθείσα κατάσταση, κρίνεται απαραίτητο σε αυτό το κεφάλαιο 
να τονισθεί η διεπιστημονικότητα των δυο κλάδων και επιπρόσθετα να 
δοθούν το αντικείμενο και οι βασικές έννοιες που τους διέπουν προς 
κατανόηση όσων θα ακολουθήσουν. 

Η Βιβλιοθηκονομία και κατ’ επέκταση η Επιστήμη της Πληροφόρησης 
περιλαμβάνοντας όλους τους τομείς της ανθρώπινης γνώσης με όποια μορφή 
κι αν αυτή καταγράφεται, έχει ως αντικείμενό της τη συλλογή, επεξεργασία, 
ανάλυση, διατήρηση και διάδοση αυτής της γνώσης χρησιμοποιώντας όλες τις 
διαθέσιμες μεθόδους προκειμένου να καλυφθούν συγκεκριμένες κάθε φορά 
πληροφοριακές ανάγκες. Επιπλέον, μελετά τα μέσα που χρησιμοποιούνται 
για την αποθήκευσή της, την τεχνολογία, τα κτίρια, τα ιδρύματα που την 
υποστηρίζουν, τους χρήστες για τη διευκόλυνσή τους στον εντοπισμό και 
απόκτηση της πληροφορίας. Γενικότερα, η βιβλιοθηκονομία μελετά τις 
κοινωνικές, πολιτικές, επιστημονικές και οικονομικές επιπτώσεις της κατοχής 
της πληροφορίας και γνώση19. 

                                                           
19 Ο ορισμός αποτελεί επιτομή των απόψεων που διατυπώνονται στην επιστημονική 
αρθρογραφία για τον προσδιορισμό του ερευνητικού και γνωστικού πεδίου της Επιστήμης 
της Πληροφόρησης  και των διεπιστημονικά συνεργαζόμενων κλάδων. Ενδεικτικά 
παρατίθενται οι εξής βιβλιογραφικές πηγές: 
Jean Key Gates (1990). Introduction to Librarianship. 3rd ed. New York: Neal-Schuman 
Publishers. 
Pertti Vakkari and Blaise Cronin eds (1992). Conceptions of Library and Information Science: 
historical, empirical and theoretical perspectives. London: Taylor Graham. 
Αλκμήνη Α. Σκανδάλη (1990). Η Επιστήμη της Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης. Αθήνα: Ι. Γ. 
Βασιλείου.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βιβλιοθηκονομία είναι σχετικά καινούρια 
επιστήμη20, καθώς το έργο που επιτελεί και η καθιέρωσή της ξεκίνησε με την 
παράλληλη και απότομη αύξηση των τεκμηρίων της ανθρώπινης γνώσης. 
Αποτέλεσμα αυτής της αύξησης ήταν η σταδιακή αντικατάσταση των 
ιδιωτικών συλλογών / βιβλιοθηκών, που επικρατούσε κατά την αρχαιότητα, 
με βιβλιοθήκες οργανωμένες που στόχευαν από την πρώιμη ακόμη φάση στην 
οργάνωση της γνώσης, στη διατήρηση και διάδοσή της. 

Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της βιβλιοθηκονομίας και της 
επιστήμης της πληροφόρησης φανερώνεται και πιστοποιείται τόσο μέσα από 
το ίδιο το αντικείμενό της όσο και από μια σειρά μελετών, που συντάχθηκαν 
για αυτό τον σκοπό από τη δεκαετία του ’30 και έκτοτε. Η πιο συνήθης 
τακτική που έχει ακολουθηθεί για τον εντοπισμό των διεπιστημονικών 
σχέσεων είναι η ανάλυση των παραπομπών. 

Απόδειξη της διεπιστημονικότητας της βιβλιοθηκονομίας αποτελεί και 
ο εμπλουτισμός των σχετικών εκπαιδευτικών σχολών σε παγκόσμιο επίπεδο 
με ειδικούς από άλλους επιστημονικούς κλάδους. 

Εξάλλου, η βιβλιοθήκη ως ζωντανός οργανισμός ενταγμένος στην 
κοινωνία επωφελείται στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της από τη 
συμμετοχή όχι μόνο βιβλιοθηκονόμων αλλά και επικοινωνιολόγων, 
παιδαγωγών, οικονομικών διαχειριστών, ειδικών στο marketing, μηχανικών 
υπολογιστών και λοιπών ειδικοτήτων. 

Η βιβλιοθήκη, όπως έχει αποδειχθεί είναι ένας από τους πιο 
αντιπροσωπευτικούς χώρους διεπιστημονικής εργασίας μέσω της μελέτης της 
πληροφορίας, της παροχής αυτής σε ένα ευρύ και ποικίλο κοινό και της 
χρήσης της τεχνολογίας προς υποστήριξη των υπηρεσιών της και των 
πληροφοριακών αναγκών. 

Ένας από τους επιστημονικούς κλάδους που συμβάλλουν στο 
διεπιστημονικό χαρακτήρα της βιβλιοθηκονομίας είναι και εκείνος της 
στατιστικής, που η παρούσα διατριβή επιχειρεί αφενός μεν να εντοπίσει και 
αφετέρου να εμπλουτίσει προτείνοντας νέες στατιστικές μεθόδους κατάλληλες 
για αυτό το σκοπό. 

Στατιστική είναι, όπως αναφέρει ο καθηγητής Γ. Παπαδημητρίου21, η 
επιστήμη που έχει ως σκοπό τη συστηματική  συλλογή των δεδομένων ενός 
φαινομένου, περιγράφοντάς το με ένα σύνολο μεταβλητών και 
εκμεταλλευόμενη ορθολογικά τις ιδιότητες αυτών των μεταβλητών να 
αποκαλύπτει αναλυτικά και ερμηνευτικά όλες τις σχέσεις των αιτιών που το 
επηρεάζουν. 

Η διεπιστημονικότητα της στατιστικής αποδεικνύεται από τις 
εφαρμογές που παρουσιάζει σε όλο το φάσμα των επιστημών και της 
τεχνολογίας, καθώς εφαρμογές της βρίσκει κανείς στην ιατρική, τη φυσική, 
την οικονομία, την πολιτική, την εκπαίδευση, τη ψυχολογία, τις επιχειρήσεις 
κ.ο.κ. 

                                                           
20 D. Kyriaki-Manessi (2003). “Library Education in Greece: New challenges, new dimensions: 
European convergence and European diversity”. Education for Information 21(1), pp. 21-29. 
21 Γιάννης Παπαδημητρίου (2001). Περιγραφική στατιστική. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σελ. 
24. 
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Η στατιστική διακρίνεται κατά κύριο λόγο στην περιγραφική και στην 
επαγωγική και όπως αναφέρει η καθηγήτρια κα Καλαματιανού22 η 
περιγραφική στατιστική περιλαμβάνει τις μεθόδους για τη σύνοψη, 
ταξινόμηση, περιγραφή και παρουσίαση συνόλων δεδομένων ενώ η 
επαγωγική στατιστική περιλαμβάνει μεθόδους με τις οποίες μπορούν να 
εξαχθούν συμπεράσματα από το δείγμα που μελετάται για το συνολικό 
πληθυσμό. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι η στατιστική επηρεάζεται και 
επωφελείται από την εμφάνιση και διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
και παρουσιάζει νέες μορφές όπως αυτή της πολυδιάστατης ανάλυσης 
δεδομένων, η οποία ασχολείται με τη συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση 
μεγάλου πλήθους παρατηρήσεων μέσα από πολυάριθμες μεταβλητές. Με τη 
συγκεκριμένη πτυχή της στατιστικής μελετά και η παρούσα έρευνα τα 
δεδομένα της και πιο συγκεκριμένα με τις Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων, οι 
οποίες εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο στο χώρο των κοινωνικών επιστημών 
και παρουσιάζονται αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο της διατριβής (βλ. κεφ. 
1.5). 

Στη συνέχεια κρίνεται απαραίτητη η παράθεση κάποιων βασικών 
εννοιών και όρων που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στους επιμέρους 
κλάδους της στατιστικής και της βιβλιοθηκονομίας προκειμένου να υπάρξει 
εξοικείωση αυτών και κατανόηση όσων έπονται. Πιο συγκεκριμένα, θα 
παρατεθούν όροι όπως στατιστική μονάδα, στατιστικός πληθυσμός, ποιοτικές 
και ποσοτικές μεταβλητές, γενικευμένοι πίνακες συμπτώσεων, λογικοί 
πίνακες όσον αφορά στη στατιστική και κατάλογος, δελτιοκατάλογος, 
αυτοματοποιημένα συστήματα βιβλιοθηκών, online κατάλογος, ανάκτηση 
πληροφοριών, υστεροσυνδυασμένη ευρετηρίαση, κ.οκ. όσον αφορά στη 
βιβλιοθηκονομία. 
 

1.1 Βασικές έννοιες στατιστικής 
 

Κάθε φαινόμενο έχει διάφορες πτυχές και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
Όταν το οποιοδήποτε φαινόμενο τεθεί υπό επεξεργασία και ανάλυση αυτά τα 
χαρακτηριστικά μετατρέπονται σε πληροφορίες, οι οποίες παρουσιάζουν μια 
ποικιλία ως προς τη μορφή τους και δύνανται να είναι από αντικείμενα, 
άτομα έως ιδέες και ενέργειες. Στην ορολογία της στατιστικής η κάθε μια από 
αυτές τις πληροφορίες που ο ερευνητής θα επεξεργαστεί και θα αναλύσει 
στατιστικά, ονομάζεται στατιστική μονάδα, οντότητα, περίπτωση ή 
περιστατικό και το σύνολο αυτών στατιστικός πληθυσμός. 

Τα ιδιαίτερα τώρα χαρακτηριστικά των στατιστικών μονάδων 
ονομάζονται μεταβλητές και διακρίνονται σε ποιοτικές και ποσοτικές 
ανάλογα με τις τιμές που παρουσιάζουν σε αντίστοιχη κλίμακα. Οι τιμές των 
ποιοτικών μεταβλητών αντιστοιχούν σε λέξεις και όχι σε αριθμούς και δεν 
εμπεριέχουν την έννοια της διάταξης, όπως π.χ. το μορφωτικό επίπεδο των 
ατόμων που διακρίνεται σε αναλφάβητος, βασικής εκπαίδευσης, ανώτερης ή 
                                                           
22 Αγλαΐα Γ. Καλαματιανού (2003). Κοινωνική Στατιστική: μέθοδοι μονοδιάστατης ανάλυσης. 
Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 26.  
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ανώτατης ή ο τρόπος αναζήτησης πληροφοριών στον κατάλογο μιας 
βιβλιοθήκης που διαχωρίζεται στον τίτλο, το συγγραφέα, το θέμα κ.ο.κ. Παρά 
το γεγονός ότι δε μετρούνται, αντιστοιχείται ένας ακέραιος αριθμός σε κάθε 
δυνατή τιμή που μπορεί να λάβει η μεταβλητή. Με αυτό τον τρόπο οι 
ποιοτικές μεταβλητές κατηγοριοποιούνται, κωδικοποιούνται και 
σχηματίζονται οι κλάσεις ή όπως θα ονομασθεί και σε επόμενο σημείο, οι 
ιδιότητες της μεταβλητής.   

Οι ποσοτικές μεταβλητές με τη σειρά τους διαχωρίζονται στις συνεχείς 
και στις ασυνεχείς ή διακριτές ή απαριθμητές. Οι τιμές των συνεχών 
μεταβλητών κινούνται στο σύνολο των πραγματικών αριθμών και έστω 
θεωρητικά μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε τιμή. Επί παραδείγματος χάρη, 
το βάρος του ανθρώπου ή διάρκεια σύνδεσης κάθε χρήστη με τον online 
κατάλογο μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή. Σε αντίθεση έρχονται οι 
ασυνεχείς μεταβλητές, καθώς οι τιμές που μπορούν να λάβουν είναι 
μεμονωμένοι πραγματικοί αριθμοί, δηλαδή, ανάμεσα σε δυο τιμές της 
μεταβλητής δεν μπορεί να υπάρξει άλλη, όπως στο παράδειγμα του αριθμού 
των μελών μιας οικογένειας ή του αριθμού αναζητήσεων που 
πραγματοποίησε ένας χρήστης κατά τη διάρκεια μιας έρευνας στον κατάλογο 
της βιβλιοθήκης. 

Σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διαδικασία μέτρησης των ποσοτικών 
μεταβλητών γίνεται χρήση ποιοτικών κλιμάκων με αποτέλεσμα και οι 
ποσοτικές μεταβλητές να κατηγοριοποιούνται-κωδικοποιούνται και να 
ορίζονται οι κλάσεις τους. 

Με την κωδικοποίηση των δεδομένων διαμορφώνεται και ο αρχικός 
πίνακας δεδομένων, ο οποίος αποτελείται από τόσες γραμμές όσα είναι τα 
ερωτηματολόγια και τόσες στήλες όσες οι μεταβλητές που θα αναλυθούν. 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η στατιστική επεξεργασία των 
δεδομένων, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται με τη μορφή 
διαφόρων πινάκων και διαγραμμάτων. Οι πίνακες, οι ορισμοί και τα βασικά 
χαρακτηριστικά των οποίων θα δοθούν ακολούθως, είναι εκείνοι που 
χρησιμοποιούνται στη διατριβή κατ’ επανάληψη. Πιο συγκεκριμένα, 
πρόκειται για τους λογικούς πίνακες 0-1, τους πίνακες συμπτώσεων και τους 
γενικευμένους πίνακες συμπτώσεων απολύτων και σχετικών συχνοτήτων. 

Στο λογικό πίνακα (0-1) οι τιμές που παίρνει κάθε κλάση μιας 
μεταβλητής είναι 0 ή 1, καθώς το αντικείμενο χαρακτηρίζεται από μια μόνο 
κλάση κάθε μεταβλητής. Όταν το αντικείμενο χαρακτηρίζεται από την 
ιδιότητα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κλάση παίρνει την τιμή 1 ενώ 
στην αντίθετη περίπτωση παίρνει την τιμή 0. Το κύριο χαρακτηριστικό του 
λογικού πίνακα είναι ότι το άθροισμα κάθε γραμμής ισούται με τον αριθμό 
των μεταβλητών, επομένως όλα τα αντικείμενα έχουν την ίδια βαρύτητα.  

Ο λογικός πίνακας είναι διαστάσεων αντικείμενα x σύνολο κλάσεων 
μεταβλητών, δηλαδή αποτελείται από γραμμές ισάριθμες με τα αντικείμενα 
της έρευνας, δηλαδή τους χρήστες του αυτοματοποιημένου καταλόγου της 
βιβλιοθήκης και από στήλες ίσες με το συνολικό αριθμό των κλάσεων όλων 
των μεταβλητών.    
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Οι πίνακες συμπτώσεων ή Burt ή όπως αλλιώς αποκαλούνται διπλής 
εισόδου, διακρίνονται στους πίνακες δύο μόνο μεταβλητών και στους 
γενικευμένους. Ανεξάρτητα όμως από αυτό το διαχωρισμό, αμφότεροι 
επιτρέπουν την ποιοτική συσχέτιση ανά δυο όλων των μεταβλητών και την 
ανάδειξη των διαφορών και ομοιοτήτων που διέπουν και διακρίνουν μια 
κλάση από τις υπόλοιπες. 

Οι γενικευμένοι πίνακες συμπτώσεων με τη σειρά τους 
διαχωρίζονται στους απολύτων συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων και 
είναι τετράγωνοι, έχουν δηλαδή γραμμές και στήλες όσο είναι και το σύνολο 
των κλάσεων των μεταβλητών. 

Η τιμή που εμφανίζεται σε κάθε κελί ενός γενικευμένου πίνακα 
συμπτώσεων απολύτων συχνοτήτων δείχνει την απόλυτη συχνότητα με την 
οποία συνυπάρχουν οι δυο κλάσεις, δηλαδή παρουσιάζει τον αριθμό των 
ατόμων/ αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ταυτοχρόνως και από τις δύο 
ιδιότητες των μεταβλητών που διασταυρώνονται σε αυτό το σημείο. Επιπλέον, 
είναι συμμετρικός ως προς την κύρια διαγώνιο του και το άθροισμα των 
τιμών της κύριας διαγωνίου των κελιών που δημιουργούνται από τις 
διασταυρώσεις μιας μεταβλητής με τον εαυτό της ισούται με το μέγεθος του 
δείγματος.  

Ακολούθως αναφέρεται ότι οι γενικευμένοι πίνακες συμπτώσεων σχετικών 
συχνοτήτων παρέχουν τις κατανομές σχετικών συχνοτήτων κάθε μεταβλητής, καθώς 
και τις κατανομές της κάθε κλάσης ως προς τις υπόλοιπες μεταβλητές23. 

Όσον αφορά στο σχηματισμό του σχετικού πίνακα αναφέρεται ότι αν 
διαιρεθούν τα στοιχεία κάθε στήλης του γενικευμένου πίνακα συμπτώσεων 
απολύτων συχνοτήτων με το στοιχείο που υπάρχει στη διασταύρωση της κάθε 
στήλης με την κύρια διαγώνιο, δημιουργείται ο γενικευμένος πίνακας 
συμπτώσεων σχετικών συχνοτήτων με ερμηνεία κατά στήλες. Αντίστοιχα 
δημιουργείται και ο πίνακας με ερμηνεία κατά γραμμές. Επομένως, γίνεται 
κατανοητό ότι η ανάλυση ενός γενικευμένου πίνακα συμπτώσεων σχετικών 
συχνοτήτων γίνεται με αναφορά στην ερμηνεία κατά στήλες ή κατά γραμμές. 

Οι πίνακες συμπτώσεων σχετικών συχνοτήτων είναι επίσης τετράγωνοι 
διατάσεων σύνολο κλάσεων μεταβλητών x σύνολο κλάσεων μεταβλητών, 
αλλά δεν είναι συμμετρικοί ως προς την κύρια διαγώνιο. Η κάθε στήλη 
παρέχει την πλήρη περιγραφή της κατανομής όλων των μεταβλητών ως προς 
την ιδιότητα της στήλης. Η δε σύγκριση στηλών της ίδιας μεταβλητής 
επιτρέπει τον προσδιορισμό των ομοιοτήτων και διαφορών των ιδιοτήτων 
που αντιστοιχούν στις στήλες για το σύνολο των μεταβλητών. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι σχετικά παραδείγματα 
δημιουργίας πινάκων τόσο των λογικών όσο και των συμπτώσεων 
παρατίθενται στο κεφάλαιο 1.5 της παρούσας διατριβής, καθώς σκοπός του 
συγκεκριμένου κεφαλαίου ήταν η απόδοση κάποιων βασικών εννοιών της 
περιγραφικής στατιστικής, που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή των 
Μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων. 

                                                           
23 Γιάννης Παπαδημητρίου (2001). Περιγραφική στατιστική. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σελ. 
118. 
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1.2 Βασικές έννοιες βιβλιοθηκονομίας 
 

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με τον τρόπο που αναζητούν 
πληροφορίες οι χρήστες μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης στον 
αυτοματοποιημένο κατάλογο αυτής. Προτού γίνει περιγραφή της έννοιας του 
αυτοματοποιημένου καταλόγου, κρίνεται πρέπον να γίνει αναφορά στην 
έννοια του καταλόγου και εν γένει στα αυτοματοποιημένα συστήματα 
βιβλιοθηκών.  

Ο κατάλογος από τα πρώιμα κιόλας στάδια μιας βιβλιοθήκης 
αποσκοπούσε στην καταγραφή, οργάνωση και περιγραφή των τεκμηρίων που 
ανήκαν σε αυτή, καθώς και στην υπόδειξη στους χρήστες της βιβλιοθήκης των 
τίτλων της, της φυσικής τους περιγραφής, του θεματικού τους περιεχομένου 
και της τοποθεσίας τους στο βιβλιοστάσιο. Η παλαιότερη μορφή αυτού 
υπήρξε ο βιβλιοκατάλογος ως τα τέλη του 19ου αιώνα, οπότε και 
αντικαταστάθηκε από την εμφάνιση των δελτιοκαταλόγων. Οι 
δελτιοκατάλογοι αποτελούνται από δελτία διαστάσεων 7,5 x 12,5 εκ., ένα για 
κάθε αναγραφή και τοποθετούνται σε ειδικά συρτάρια. Τα σημεία πρόσβασης 
που πρέπει να παρέχει ένας κατάλογος στους χρήστες, δηλαδή ο υπεύθυνος 
πνευματικής παραγωγής, ο τίτλος, το θέμα και πολλές φορές και ο 
ταξινομικός αριθμός του τεκμηρίου, οδηγούσαν στη δημιουργία τριών ή 
τεσσάρων δελτίων για κάθε τεκμήριο με τις ίδιες πληροφορίες αλλά με 
διαφορετικό κάθε φορά σημείο πρόσβασης ακολουθώντας πάντα αυστηρά για 
τη σύνταξή τους, τους διεθνείς κανόνες καταλογογράφησης. 

Στη δεκαετία του 70 με την εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
την εισαγωγή τους στη βιβλιοθηκονομία, εμφανίζονται τα 
αυτοματοποιημένα συστήματα βιβλιοθηκών, τα οποία απλοποιούν τις 
κύριες λειτουργίες μιας βιβλιοθήκης μετατρέποντας τα δεδομένα σε μορφή 
αναγνώσιμη από Η/Υ. Οι αλλαγές που επέφεραν τα νέα συστήματα 
στρέφονται κατά κύριο λόγο στην αυτοματοποίηση του καταλόγου, στην 
παρακολούθηση των περιοδικών, στις παραγγελίες, στις προσκτήσεις, στο 
δανεισμό και γενικότερα στην κυκλοφορία του υλικού.  

Η αυτοματοποίηση των λειτουργιών μιας βιβλιοθήκης με τη 
δημιουργία των online καταλόγων βοήθησε και τους βιβλιοθηκονόμους, 
καθώς με το νέο σύστημα εισήγαγαν τα βιβλιογραφικά δεδομένα κάθε 
μονογραφίας ή περιοδικής έκδοσης μόνο μία φορά σε αντίθεση με το σύστημα 
του δελτιοκαταλόγου που έπρεπε για κάθε βιβλίο να δημιουργούνται τρία 
δελτία, ένα με σημείο πρόσβασης το θέμα, ένα με τον τίτλο και ένα με το 
υπεύθυνο πνευματικής παραγωγής. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας 
υπήρξε το σημαντικό κέρδος στο χρόνο, ο οποίος αξιοποιείται σε άλλες 
υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, που με τη σειρά τους εξελίσσονται με αποτέλεσμα 
διαρκώς καλύτερα παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες. 

Με τον όρο «αυτοματοποιημένος» ή αλλιώς «ηλεκτρονικός» 
κατάλογος ή εν συντομία opac (online public access catalog) προσδιορίζεται 
ο πλήρης κατάλογος μιας βιβλιοθήκης όντας προσβάσιμος με ηλεκτρονική 
μορφή και σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε για τον ιδανικό κατάλογο το 
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1984 ο Hildreth24: «…είναι ένα χρήσιμο, ευχάριστο, ανταποδοτικό, 
πολυδιάστατο, πολυχρηστικό εργαλείο ανάκτησης πληροφοριών που δίνει τη 
δυνατότητα και διευκολύνει στην πλήρη αξιοποίηση της τοπικής συλλογής 
και οποιασδήποτε συνδεόμενης συλλογής υποστηρίζοντας ικανοποιητικές 
αναζητήσεις γνωστικού, σχετικού ή θεματικού αντικειμένου για 
πληροφόρηση σε αυτές τις συλλογές.» 

Επιπλέον, ο Hildreth προσδιορίζει 3 γενιές online καταλόγων. Η 
πρώτη γενιά παρείχε σημεία περιορισμένης πρόσβασης, όπως συγγραφέα και 
τίτλο και ήταν χρήσιμο πρωταρχικά για αναζητήσεις γνωστού αντικειμένου 
(known-item searching). Η δεύτερη γενιά εισήγαγε το ελεγχόμενο λεξιλόγιο, 
την αναζήτηση με λέξη-κλειδί και άλλες προηγμένες μεθόδους αναζήτησης. 
Επιπλέον περιελάμβαναν πολλαπλές μορφές προβολής και πληροφοριακά 
μηνύματα λάθους. Αυτά τα συστήματα παρείχαν online βοήθεια για τους 
νέους χρήστες που παρασύρονταν από τις επιλογές αναζήτησης. Η τρίτη 
γενιά καταλόγων πρέπει να παρέχει αναζητήσεις διευρύνοντας τη λέξη-κλειδί 
με το ελεγχόμενο λεξιλόγιο, τις εκφράσεις ης φυσικής γλώσσας και 
βασιζόμενη στο κείμενο να προβαίνει σε αυτόματη διόρθωση λαθών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι opacs αποτελούν την εξέλιξη των 
δελτιοκαταλόγων, οι οποίοι έδιναν τη δυνατότητα στο χρήστη να αναζητήσει 
πληροφοριακό υλικό κυρίως βιβλία στη συλλογή μιας βιβλιοθήκης 
ανατρέχοντας αλφαβητικά τον κατάλογο είτε με το επώνυμο του συγγραφέα, 
είτε με τον ακριβή τίτλο ή με το θέμα. Η χρήση τους υπήρξε απλή και 
μπορούσαν όλοι να τους αξιοποιήσουν αρκεί να γνώριζαν επακριβώς τα 
στοιχεία πρόσβασης.  

Οι opacs, όπως προαναφέρθηκε, εμφανίστηκαν με την παράλληλη 
εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν ακόμη και στα αρχικά τους στάδια απαιτείτο γνώση χρήσης 
των Η/Υ την οποία και δεν κατείχαν όλοι οι επισκέπτες των βιβλιοθηκών. 

Συνοπτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν ως βασικά πλεονεκτήματα 
ενός σημερινού opac η δυνατότητα που παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο να 
αναζητήσει στον κατάλογο της βιβλιοθήκης από το σπίτι ή το γραφείο του 
μέσω  απομακρυσμένης σύνδεσης χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία 
του, η ελεύθερη πρόσβαση σε όλους ανεξαιρέτως, η δυνατότητα ακόμη και για 
online κράτηση βιβλίων που ενδεχομένως χρειάζεται ο χρήστης και τέλος, η 
δυνατότητα αποθήκευσης, εκτύπωσης και αποστολής με e-mail των 
αποτελεσμάτων της αναζήτησης. 

Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην εμφάνιση, την πορεία 
και την εξέλιξη των αυτοματοποιημένων καταλόγων αξίζει να σημειωθεί ότι 
στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80 άρχισαν να 
χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε ορισμένες βιβλιοθήκες της 
Βόρειας Αμερικής και της Μ. Βρετανίας, οι οποίοι διέθεταν έτοιμο hardware 
και software που προοριζόταν για βιβλιοθήκες και είχαν δυνατότητα για 
αναζήτηση βιβλιογραφικών εγγραφών online και αναφέρονταν ως opacs.  

                                                           
24C.R. Hildreth. “Pursuing the Ideal: generations of online catalogs”. In B. Aveney & B. Butler 
eds. Online catalogs, Online Reference: Converging Trends, Chicago: American Library 
Association, 1984, 31-56.   
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Είναι η πρώτη γενιά opac με σημεία πρόσβασης όμοια με εκείνα ενός 
δελτιοκαταλόγου, δηλαδή συγγραφέας, τίτλος, θέμα ή και σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ταξινομικός αριθμός. Ουσιαστικά προορίζονταν για «γνωστού-
αντικειμένου έρευνα». Τα σημεία πρόσβασης ήταν φράσεις, καθώς οι 
συγκεκριμένοι opacs ήταν βασιζόμενοι σε ευρετηρίαση φράσεων ή αλλιώς 
ήταν οι προσυνδυασμένης θεματικής ευρετηρίασης opacs. Με τον όρο 
προσυνδυασμένη θεματική ευρετηρίαση εννοείται το ελεγχόμενο λεξιλόγιο 
που χρησιμοποιείται από τον ευρετηριαστή για τη θεματική απόδοση των 
τεκμηρίων με όρους που συνδυάζονται από τον ίδιο τον ευρετηριαστή κατά 
τη διάρκεια της ευρετηρίασης του τεκμηρίου. 

Σε αυτό το αρχικό στάδιο, καθώς το σύστημα λειτουργούσε 
αποκλειστικά με εντολές (command mode) ο χρήστης έπρεπε να γράφει πριν 
από τον όρο της αναζήτησης τις εξής εντολές:  
t=…,  
a=…, 
s=…, ή  
k=…  
ανάλογα με το αν ήθελε να ψάξει με βάση τον τίτλο, τον συγγραφέα, το θέμα 
ή τη λέξη-κλειδί. Αυτός ο τρόπος προκαλούσε σύγχυση, καθώς συχνά ήταν τα 
φαινόμενα παρερμηνείας των εντολών από τους χρήστες ή ακόμη και 
παράληψης τους. Η απομακρυσμένη σύνδεση σε εκείνη τη φάση 
πραγματοποιούταν μόνο μέσω telnet, του οποίου η διεπαφή (interface) δεν 
είναι ιδιαίτερα φιλική προς το χρήστη. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 80 μεγάλος αριθμός κατασκευαστών 
παρείχαν συστήματα βιβλιοθηκών με διάφορα υποσυστήματα που κάλυπταν 
τις λειτουργίες μιας βιβλιοθήκης, όπως καταλογογράφηση, προσκτήσεις, 
κυκλοφορία υλικού, διαδανεισμός και opac. Αυτή η γενιά των καταλόγων 
είναι γνωστή ως κατάλογοι «λέξη-κλειδί» ή οι υστεροσυνδυασμένης θεματικής 
ευρετηρίασης κατάλογοι. Τα σημεία πρόσβασης ήταν λέξεις που προέρχονταν 
από τους τίτλους, τις θεματικές επικεφαλίδες και τους συγγραφείς. Με τον όρο 
υστεροσυνδυασμένη θεματική ευρετηρίαση εννοείται το ελεγχόμενο 
λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται από τον ευρετηριαστή για τη θεματική 
απόδοση των τεκμηρίων με όρους όμως που συνδυάζονται μέσω του 
συστήματος από τον χρήστη κατά τη διάρκεια της αναζήτησης- ανάκτησης 
της πληροφορίας. 

Στη συνέχεια προστέθηκαν οι δυνατότητες για αναζήτηση 
χρησιμοποιώντας τους λογικούς τελεστές Boolean, την αποκοπή, το ιστορικό 
αναζήτησης, τους περιορισμούς έκδοσης, συλλογής, κ.ά.  

Στα τέλη πλέον της δεκαετίας οι περισσότερες βιβλιοθήκες, πάντοτε 
όμως των προηγμένων χωρών στον τομέα των βιβλιοθηκών όπως Β. Αμερική 
και Μ. Βρετανία, διέθεταν αυτοματοποιημένα συστήματα που υποστήριζαν 
τους online καταλόγους. 

Στη δεκαετία του 90 τα συστήματα των online καταλόγων εξελίσσονται, 
δημιουργούνται νέα που είναι πλέον συμβατά και με το υπόλοιπο δίκτυο του 
φορέα που φιλοξενεί τη βιβλιοθήκη. Κατασκευάζονται μια σειρά από 
προϊόντα που «τρέχουν» σε μια ποικιλία από hardware platforms και 
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εφαρμόζονται διεθνή πρότυπα, που εν τω μεταξύ δημιουργήθηκαν, όπως το 
πρωτόκολλο επικοινωνίας Z39.50. Η απομακρυσμένη σύνδεση πλέον 
πραγματοποιείται μέσω του web.    

Όπως εύστοχα συμπεραίνει και η Lucy Tedd σε σχετικό άρθρο της, οι 
opacs εξελίχθηκαν από ηλεκτρονικές εκδοχές των παραδοσιακών 
δελτιοκαταλόγων σε συστήματα που παρέχουν πληροφορίες για βιβλία που 
έχει η βιβλιοθήκη, για παραγγελίες ή για δανεισμό όπως και για σύνδεση με 
άλλες συλλογές βιβλιοθηκών και παρέχοντας πρόσβαση σε άλλου τύπου 
υλικό25. 

Η προαναφερθείσα εξέλιξη των αυτοματοποιημένων συστημάτων των 
βιβλιοθηκών και των online καταλόγων τους δεν σημειώθηκε παράλληλα και 
στην Ελλάδα, οι βιβλιοθήκες της οποίας με πρώτες τις ακαδημαϊκές 
παρουσίασαν αξιοσημείωτη εξέλιξη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 με 
αρωγό την οικονομική υποστήριξη από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.      

Όσον αφορά στις μελέτες που σχετίζονται με τους αυτοματοποιημένους 
καταλόγους βιβλιοθηκών, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές είναι πάρα πολλές. 
Ξεκίνησαν από το 1980 και ενδεικτικά αναφέρεται ότι είχαν ως αντικείμενο  
τον τρόπο χρήσης των opacs, την αξιολόγηση της χρήσης τους, κατά πόσο 
συνδυαζόταν η εκπαίδευση με την ολική ικανοποίηση των χρηστών, την 
ανάγκη εκπαίδευσης για την εκμάθηση λειτουργίας των καταλόγων. Άλλες 
μελέτες έδειξαν ότι οι χρήστες δεν χρειάζονται επιπλέον οδηγίες/ 
καθοδήγηση για να χρησιμοποιήσουν τον κατάλογο και ότι προτιμούν να το 
μάθουν με τη μέθοδο trial and error. 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν μελέτες α) για να προσδιορισθούν ποια 
χαρακτηριστικά του καταλόγου θεωρούν οι χρήστες σημαντικά ή αναλώσιμα, 
β) για να διευκρινισθεί η αποδοχή των χρηστών ως προς τους νέους 
καταλόγους, γ) για να εντοπισθούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που 
άρεσαν στους χρήστες και αν πιστεύουν ότι οι καινούργιοι κατάλογοι είναι 
πιο εύκολοι στην εξοικείωσή τους και δ) για να αποσαφηνισθεί με ποιο τρόπο 
το σύστημα βοηθά τους χρήστες για να εντοπίσουν τις πληροφορίες που 
χρειάζονται. Γενικότερα, έχουν γίνει μια σειρά από έρευνες για τις 
αντιδράσεις των χρηστών στους opacs.  

Ακόμη, έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες που σχετίζονται α) με τη 
χρήση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών online βοήθειας, β) με τις 
αιτίες αποτυχίας των αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν με χρήση του 
θέματος, γ) με τις προτιμήσεις που δείχνουν οι χρήστες στις «γνωστού-
αντικειμένου» αναζητήσεις (known-item searches) ή στις αναζητήσεις με 
βάση το θέμα (subject-item searches)26 και δ) με το βαθμό συσχέτισης του 
interface του opac με τις ανάγκες των χρηστών και πολλές άλλες. 
                                                           
25 Lucy A. Tedd (1994). “OPACs through Ages”. Library Review 43(4), p.36. 
26 Οι «γνωστού-αντικειμένου» αναζητήσεις είναι εκείνες που πραγματοποιούν οι χρήστες 
μιας βιβλιοθήκης συνδεόμενοι με τον αυτοματοποιημένο κατάλογό της (opac) 
χρησιμοποιώντας τα πεδία του τίτλου και του συγγραφέα ενώ οι αναζητήσεις με βάση το 
θέμα είναι όσες πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας το πεδίο του θέματος. Ο τίτλος, ο 
συγγραφέας και το θέμα είναι από τα βασικά σημεία πρόσβασης και αναζήτησης στους 
αυτοματοποιημένους καταλόγους βιβλιοθηκών σε παγκόσμιο επίπεδο.  
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Στόχος των βιβλιοθηκών είτε στην πρωτογενή μορφή τους είτε στη 
σημερινή είναι η εξυπηρέτηση των χρηστών με την κάλυψη των 
πληροφοριακών τους αναγκών. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα κινούνται 
προς αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας τους τρόπους 
ανάκτησης πληροφοριών. Με τον όρο ανάκτηση πληροφοριών (information 
retrieval) τόσο στη βιβλιοθηκονομία όσο και σε άλλους επιστημονικούς 
κλάδους εννοείται ο τρόπος που ακολουθείται για την αναζήτηση, τον 
εντοπισμό και τελικά την ανάκτηση των πληροφοριών από κάποια πηγή 
δεδομένων. 

Συγκεκριμένα τώρα με τον όρο ανάκτηση πληροφοριών στην 
παρούσα διατριβή εννοείται ο τρόπος που αναζητούν και ενδεχομένως 
εντοπίζουν τις πληροφορίες που χρειάζονται οι χρήστες μιας ακαδημαϊκής 
βιβλιοθήκης συνδεόμενοι με τον αυτοματοποιημένο (online) κατάλογο αυτής. 

 

1.3 Transaction log 
 

Συνεχίζοντας στο συγκεκριμένο υποκεφάλαιο την προσπάθεια 
σκιαγράφησης των βασικών εννοιών των όρων που προέρχονται από 
διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και εμπλέκονται στη διατριβή, 
γίνεται μια αναφορά στον όρο “transaction log” που χρησιμοποιείται κατά 
κύριο λόγο στην αγγλική γλώσσα και εμφανίζεται ως μέθοδος συλλογής των 
δεδομένων. 

Η αιτία που προτιμάται ο αγγλικός όρος, είναι η αδυναμία απόδοσής 
του με επιτυχία και συνέπεια στην ελληνική γλώσσα. Κάποιες προσπάθειες 
που έγιναν με ελεύθερη απόδοση, μετέφρασαν τον όρο “transaction log file” 
ως «αρχείο καταγραφής αναζητήσεων» .  

 Περνώντας, όμως, στο περιεχόμενο της έννοιας, ορίζονται ως 
transaction logs οι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
online συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών και ατόμων που ερευνούν για 
πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτά τα συστήματα. Το online σύστημα 
ανάκτησης πληροφοριών στην παρούσα διατριβή αποτέλεσε ο 
αυτοματοποιημένος κατάλογος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και τα άτομα υπήρξαν τόσο τα μέλη όσο και οι εξωτερικοί 
χρήστες της Βιβλιοθήκης. 

Πιο συγκεκριμένα, τα αρχεία transaction logs που διατηρεί το σύστημα 
ενός online καταλόγου, περιέχουν τις κινήσεις των χρηστών στο 
πληκτρολόγιο καθώς και τις απαντήσεις του συστήματος. 

Η συλλογή δεδομένων μέσω των transaction logs παρέχει τη 
δυνατότητα για περιγραφή και εξέταση με λεπτομερή και συστηματικό τρόπο 
κάθε εντολής που δίνει ο χρήστης προς αναζήτηση καθώς και του 
αποτελέσματος που εμφάνισε ο opac σε χρονολογική σειρά. Αποτελεί ένα 
εργαλείο καταγραφής των κινήσεων των χρηστών και της συμπεριφοράς τους 
απέναντι σε ένα σύστημα ανάκτησης πληροφοριών. 

Συνοψίζοντας θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα transaction logs δίνουν 
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που κάθε σύστημα ανάκτησης 
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πληροφοριών είτε πρόκειται για online κατάλογο βιβλιοθήκης είτε για βάση 
δεδομένων ή για μηχανή αναζήτησης στο internet, χρησιμοποιείται από 
πραγματικούς χρήστες. 

 

1.4 Έρευνες χρηστών 
 

Αντικειμενικός σκοπός και κύρια προσπάθεια των βιβλιοθηκών 
αποτελεί η εξυπηρέτηση, η ικανοποίηση των χρηστών και η κάλυψη των 
πληροφοριακών τους αναγκών παρέχοντας τις υπηρεσίες τους με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, οι βιβλιοθήκες προσπαθούν να 
διευρύνουν τις προσδοκίες και απαιτήσεις των χρηστών ώστε να υπάρχει 
συνεχής και διαρκής εξέλιξη του χώρου και για να δημιουργούνται νέες 
υπηρεσίες. 

Ένας τρόπος αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
προσδιορισμού του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών δύναται να δοθεί από 
τους ίδιους τους αποδέκτες των υπηρεσιών, τους χρήστες, μέσω ειδικών 
ερευνών τις αποκαλούμενες έρευνες χρηστών. Αυτές οι έρευνες χρηστών είναι 
ένα μέσο συλλογής πληροφοριών, μια μακροχρόνια μέθοδος αξιολόγησης, 
ένα εργαλείο για τον επαναπροσδιορισμό των υπηρεσιών, των αναγκών και 
των προτεραιοτήτων της κάθε βιβλιοθήκης, γενικότερα ένα εργαλείο λήψης 
αποφάσεων. 

Οι έρευνες χρηστών27 έκαναν την εμφάνισή τους στη δεκαετία του 50 
και στρέφονταν γύρω από τις πληροφοριακές ανάγκες των ατόμων που 
ενασχολούνταν με τις θετικές και εφαρμοσμένες επιστήμες. Στο χώρο των 
κοινωνικών επιστημών, οι έρευνες χρηστών χρησιμοποιούνται ως 
επιστημονικό εργαλείο έρευνας κυρίως από τη δεκαετία του 60 και μετά, 
οπότε έχουμε και σημαντική αύξηση του αριθμού των διεξαγόμενων ερευνών 
αλλά και την ποιοτική τους αναβάθμιση και τελειοποίησή τους προκειμένου 
να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απόδοση και αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων τους. Στην επόμενη δεκαετία αντικείμενο μελέτης για τις 
έρευνες χρηστών αποτελούν η λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των 
συστημάτων πληροφόρησης. Η παράλληλη εξέλιξη της τεχνολογίας και η 
εμφάνιση των αυτοματοποιημένων συστημάτων των βιβλιοθηκών, οδήγησαν 
τις έρευνες χρηστών στον εντοπισμό και προσδιορισμό χρήσης των βάσεων 
δεδομένων, των online καταλόγων και άλλων συστημάτων ανάκτησης 
πληροφοριών από τους χρήστες. Από τη δεκαετία του 90 το ενδιαφέρον 
στρέφεται στη συμπεριφορά και τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών 
όπως αυτές ανακύπτουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των 
διαρκώς εξελισσόμενων πληροφοριακών δυνατοτήτων των βιβλιοθηκών. 
Επιπρόσθετα, μέσα από συγκεκριμένες έρευνες χρηστών τα αντικείμενα της 
έρευνας συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό νέων συστημάτων ώστε να είναι 
φιλικά απέναντι στο χρήστη και λειτουργικά. 

                                                           
27 Rania Siatri (1999). “The Evolution of User Studies”. Libri 49, pp. 132-141. 
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Πιο συγκεκριμένα, οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη 
χρήση των αυτοματοποιημένων καταλόγων (opacs) από τους χρήστες μιας 
βιβλιοθήκης τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες 
είναι πολλές στον αριθμό και το αντικείμενό τους ποικίλει. Άλλες έρευνες 
χρηστών στοχεύουν στον εντοπισμό των κυριότερων χαρακτηριστικών 
συγκεκριμένων ομάδων χρηστών ώστε να βοηθήσουν τους υπευθύνους στην 
επιλογή του κατάλληλου συστήματος opac. Αναζητούν απαντήσεις σε 
ερωτήματα του τύπου: τι πιστεύουν ότι θέλουν οι χρήστες και τι πραγματικά 
χρειάζονται. Ορισμένες μελέτες ασχολήθηκαν με τη συμπεριφορά των 
χρηστών πριν και μετά την εισαγωγή αυτοματοποιημένου καταλόγου στη 
βιβλιοθήκη τους. Αναλύθηκαν οι απαιτήσεις των χρηστών, η αποδοχή τους 
και πώς το νέο σύστημα επηρέασε και πιθανότατα άλλαξε τη συμπεριφορά 
τους. Έχουν σημειωθεί συγκριτικές έρευνες δελτιοκαταλόγων και 
αυτοματοποιημένων καταλόγων και η συμπεριφορά των χρηστών απέναντι 
στους δυο τύπους καταλόγων. 

Γενικότερα πρέπει να σημειωθεί ότι οι έρευνες χρηστών συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη των συλλογών, στη λήψη αποφάσεων από τους ιθύνοντες 
έχοντας ως γνώμονα τις ανάγκες των χρηστών, όπως αυτές καταγράφονται 
στις μελέτες. 

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω το αντικείμενο μελέτης των 
ερευνών ποικίλει μεν αλλά ο κύριος άξονάς του στρέφεται πάντα γύρω από 
τους χρήστες. 

Η συλλογή των δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο μελέτης των 
ερευνών πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους, όπως είναι τα 
ερωτηματολόγια έντυπα ή ηλεκτρονικά, οι συνεντεύξεις, οι επιτόπιες 
παρατηρήσεις, τα transaction logs ή ακόμη και σε πολλές περιπτώσεις 
συνδυασμοί αυτών. Στη συγκεκριμένη έρευνα που πραγματοποιείται μέσα 
στα πλαίσια της διατριβής ακολουθείται η μέθοδος των transaction logs σε 
συνδυασμό με online ερωτηματολόγιο, όπως αναλύεται και στο κεφάλαιο 3.1. 

Η μεθοδολογία επεξεργασίας των δεδομένων ποικίλει κάθε φορά 
ανάλογα με τον τελικό σκοπό αυτής. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η 
στατιστική κατέχει κυρίαρχο ρόλο έστω και αν αξιοποιούνται στις έως τώρα 
έρευνες οι στοιχειώδεις μόνο αρχές της περιγραφικής στατιστικής.  
 
1.5 Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων 
 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης της 
θεωρίας των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων χωρίς τη χρήση μαθηματικών 
εκφράσεων αλλά με τη παράλληλη χρήση παραδείγματος προς κατανόηση 
της όλης πορείας, ώστε να ολοκληρωθεί η παράθεση του θεωρητικού 
υπόβαθρου των επιστημών που εμπλέκονται στην παρούσα διατριβή. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων ανήκουν στην 
Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση και χρησιμοποιούν αρχές και μεθόδους 
της Περιγραφικής Στατιστικής και της Γραμμικής Άλγεβρας. 
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Οι Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων αναπτύχθηκαν πολύ κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 70 τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή η 
υποστήριξή τους από μαθηματική σκοπιά όσο και σε επίπεδο εφαρμογών 
καθώς επεκτείνονταν σε πληθώρα επιστημονικών κλάδων με έμφαση στις 
ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Η παράλληλη ανάπτυξη των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών εκείνη την περίοδο συνέβαλε αποφασιστικά σε 
αυτή την εξέλιξη των Μεθόδων καθώς μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
δινόταν η δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων. 

Οι Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων αναπτύχθηκαν παράλληλα σε 
παγκόσμιο επίπεδο καθώς εμφανίζονται ερευνητές που ασχολήθηκαν με 
αυτές σε διάφορες χώρες όπως είναι η Ιαπωνία, η Ολλανδία και φυσικά η 
Γαλλία με την επίσημη παρουσίασή τους στη σύγχρονη μορφή για πρώτη 
φορά από τον καθηγητή J.P. Benzécri  το 1963. 

Ως θεμελιωτής των σύγχρονων μορφών των Μεθόδων Ανάλυσης 
Δεδομένων θεωρείται ο γάλλος καθηγητής Jean Paul Benzécri, ο οποίος έδωσε 
στις Μεθόδους τη σημερινή μορφή τους. Πριν από τον Benzécri είχαν 
ασχοληθεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’30 οι Procter & Cablel, οι 
Richardson & Kuder καθώς και οι Hirchfeld & Guttman το 1941. 

Οι Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων ενδείκνυνται για τη μελέτη 
φαινομένων που περιγράφονται μέσα από μεγάλο όγκο δεδομένων και τα 
οποία φαινόμενα προσδιορίζονται και χαρακτηρίζονται μέσα από 
πολυάριθμες μεταβλητές κυρίως ποιοτικές, μέσω της στατιστικής ανάλυσης 
και επεξεργασίας. 
 
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων 
 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων 
σύμφωνα με τον κ. Μπεχράκη28 είναι ότι α) μελετάται κάθε μεταβλητή σε 
σχέση με όλες τις υπόλοιπες και όχι κάθε μεταβλητή χωριστά ή ανά δύο, π.χ. 
στην παρούσα διατριβή μελετάται ο τρόπος που συσχετίζεται η μεταβλητή 
«ιδιότητα του χρήστη» με τις μεταβλητές «Τμήμα», «έτος φοίτησης», «σύνολο 
αναζητήσεων», «χρόνος δράσης», «τρόπο αναζήτησης», «επανάληψη», 
«λάθη», κ.ο.κ.29, β) δε βασίζεται για την εφαρμογή της σε τεχνικές 
προϋποθέσεις, όπως κανονικότητας, ισότητας των τυπικών αποκλίσεων κλπ, 
οι οποίες όταν δεν πληρούνται μπορεί να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα, 
κίνδυνος που δεν ενέχει στην εφαρμογή των Μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων, 
όπως χαρακτηριστικά τονίζει και ο καθηγητής Παπαδημητρίου30 ότι 
αναδεικνύονται και αναδύονται οι κρυμμένες και μη ιδιότητες των 
μεταβλητών χωρίς καμία a priori υπόθεση. Το τρίτο χαρακτηριστικό της 
Ανάλυσης Δεδομένων είναι η απεικόνιση του υπό μελέτη φαινομένου στο 
επίπεδο είτε με τη μορφή παραγοντικού επιπέδου στην περίπτωση της 

                                                           
28Θεόδωρος Ε. Μπεχράκης (1999). Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων: μέθοδοι και εφαρμογές. 
Αθήνα: Λιβάνη. 
29 Βλ. κεφάλαιο 3.4 Ανάλυση πίνακα συμπτώσεων 
30Γ. Παπαδημητρίου (2002). «Η Ανάλυση Δεδομένων στην Ελλάδα». Τετράδια Ανάλυσης 
Δεδομένων 1, σ. 7. 
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Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών είτε με τη μορφή δενδρογράμματος 
στην περίπτωση της Ταξινόμησης Κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία. 
 
Διαθέσιμα λογισμικά/ Λογισμική υποστήριξη 
 

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων 
παρουσίασαν τέτοια αλματώδη ανάπτυξη και βρήκαν μεγάλη απήχηση 
εξαιτίας και της παράλληλης ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
καθώς παρέχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας πινάκων μεγάλων διαστάσεων 
μέσω πολύπλοκων μαθηματικών πράξεων και εξαγωγής αποτελεσμάτων 
ερμηνεύσιμων από τους ερευνητές ακόμη και από εκείνους που δεν είναι 
στατιστικοί. Ως τέτοιου είδους λογισμικά παρατίθενται ενδεικτικά τα κάτωθι: 
ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ( Πρόγραμμα Αξιοποίησης Τεχνικών Ανάλυσης δεδομένων) 
του Αλέξανδρου Καράκου (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης),  S-PRO 
(Statistical Data Processing), το οποίο δημιουργήθηκε μέσα στα πλαίσια της 
διδακτορικής διατριβής του Ν. Κουτσουπιά31 στο Τμήμα Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το M.A.D. (Μéthodes d’ 
Analyse des Données) που επίσης δημιουργήθηκε μέσα στα πλαίσια 
διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας του Δ. 
Καραπιστόλη32 και το οποίο χρησιμοποιείται ως λογισμικό στην παρούσα 
διατριβή. Επιπλέον, αναφέρεται ότι έχουν προστεθεί σε κλασικά στατιστικά 
πακέτα όπως τα SPSS, SAS, SYSTAT, CLUSTA, SPAD οι μέθοδοι 
Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών, Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και 
Ιεραρχική Ταξινόμηση. 
 
Πεδία εφαρμογής των Μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων 
 

Οι Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων έχουν εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα 
επιστημών και επιστημονικών κλάδων και αυτό αποδεικνύεται από την 
εμφάνιση ανακοινώσεων σε πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια και 
δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι 
κλάδοι που εφαρμόζουν τις Μεθόδους όπως η γλωσσολογία, η ιατρική, η 
ψυχολογία, οι ευρωπαϊκές πολιτικές, η βιβλιοθηκονομία κ.ο.κ. 

Σε αυτή την εφαρμογή από την επιστήμη της Βιβλιοθηκονομίας 
έγκειται και η πρωτοτυπία της διατριβής καθώς και η συμβολή της στην 
εξέλιξη της επιστήμης, αφού είναι πρώτη φορά που εφαρμόζονται οι Μέθοδοι 
Ανάλυσης Δεδομένων στο συγκεκριμένο χώρο τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και 
σε επίπεδο παγκόσμιο, όσο φυσικά επιτρέπεται να ειπωθεί αυτό από έρευνα 
που έχει γίνει σε σχετική αρθρογραφία και βιβλιογραφία. Η επιστήμη της 
Βιβλιοθηκονομίας γνωρίζει άνθηση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σε 
αντίθεση με χώρες του εξωτερικού, όπως Μ. Βρετανία, Αμερική, Καναδάς, που 
                                                           
31Νίκος Κουτσουπιάς (1999). Στατιστική Ανάλυση της Ασφαλιστικής Αγοράς Β. Ελλάδας με Χρήση 
Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) και Δομημένης Γλώσσας Ερωταποκρίσεων (SQL), 
Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. 
32Δημήτριος Καραπιστόλης (1996). Δημιουργία Λογισμικού για την Κατάρτιση Φερέγγυου 
Χαρτοφυλακίου με Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων, Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. 
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προηγήθηκαν στον συγκεκριμένο τομέα, και αποτελεί ένα πρόσφορο έδαφος 
για την εφαρμογή των Μεθόδων. Εξάλλου, οι μελέτες που θα μπορούσαν να 
γίνουν στο χώρο των βιβλιοθηκών χαρακτηρίζονται σαφώς από ποιοτικά 
δεδομένα. Με τις Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων δίνεται η δυνατότητα για 
στατιστική επεξεργασία και ανάλυση φαινομένων, όπως παραδείγματος χάρη 
το προφίλ των χρηστών μιας βιβλιοθήκης και οι πληροφοριακές τους ανάγκες 
διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο την έννοια της στατιστικής επεξεργασίας μη 
παραμένοντας μόνο σε αναλύσεις του τύπου ποια είναι η διαχρονική εξέλιξη 
της δανειστικής κίνησης μιας βιβλιοθήκης ή ποιος είναι ο ρυθμός αύξησης 
των μελών της. 

Με την παρούσα διατριβή παρουσιάζεται ένα εργαλείο για μελέτη 
φαινομένων που άπτονται της επιστήμης της Βιβλιοθηκονομίας με στατιστική 
επεξεργασία και ανάλυση που επιτρέπει την ανάδειξη των διαφόρων πτυχών 
ενός φαινομένου. 

Οι ικανότητες των συγκεκριμένων Μεθόδων αναδεικνύονται μέσα από 
την επεξεργασία και ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για τις αναζητήσεις 
των χρηστών μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης στον αυτοματοποιημένο 
κατάλογο αυτής σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των 
χρηστών. 
 
Οι κύριες Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων  
 

Ακολούθως παρουσιάζονται εκείνες οι μέθοδοι της Ανάλυσης 
Δεδομένων, οι οποίες είναι οι πιο διαδεδομένες και έχουν τις περισσότερες 
εφαρμογές σε διάφορους τομείς κατά την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, 
που είναι οι εξής:  
 

• Η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών 
• Η Ιεραρχική Ταξινόμηση 
• Η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες 
• Η Ιεραρχική Ανάλυση 
• Η Ανάλυση των Τάξεων 

 
Πιο συγκεκριμένα, η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και η 

Ιεραρχική Ταξινόμηση θα παρουσιασθούν αναλυτικά στη συνέχεια καθώς 
είναι οι δυο κύριες μέθοδοι που εφαρμόζονται στην παρούσα διατριβή. Όσον 
αφορά στις υπόλοιπες πρέπει να σημειωθεί με συνοπτικό τρόπο ότι η 
Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (Principal Component Analysis στην αγγλική 
βιβλιογραφία και Analyse en Composantes Principales, A.C.P. στη γαλλική 
βιβλιογραφία) είναι μια παραγοντική μέθοδος και ενδείκνυται για τη μελέτη 
φαινομένων που περιγράφονται με τη χρήση ποσοτικών συνεχών 
μεταβλητών, καθώς η ανάλυση πραγματοποιείται βασιζόμενη στις μετρήσεις 
κλιμάκων ποσοτικών μεταβλητών.  

Η Ιεραρχική Ανάλυση, σύμφωνα με τον Δ. Καραπιστόλη, «αποτελεί 
μια μέθοδο αντιμετώπισης πολυδιάστατων προβλημάτων, δίνοντας μια 
ιεραρχική δομή στην κατασκευή του προβλήματος, χρησιμοποιώντας 
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προτεραιότητες σε κάθε επίπεδο της ιεραρχίας με τη μέθοδο των συγκρίσεων 
ανά ζεύγη.»33

Η Ανάλυση των Τάξεων (Analyse des Rangs, A.N.R.) επιλέγεται για 
ανάλυση πινάκων δεδομένων που φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά34: 

• Η κάθε στήλη του πίνακα αναφέρεται στην κατάταξη των στατιστικών 
μονάδων ως προς τις τιμές της αντίστοιχης μεταβλητής και όχι στις 
αριθμητικές τιμές που παρατηρούνται για κάθε στατιστική μονάδα. 

• Οι μετρήσεις των διαφόρων μεταβλητών δεν παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον αυτές καθ’ εαυτές, αλλά η τάξη μεγέθους της κάθε τιμής, ως 
προς το σύνολο των τιμών της κάθε μεταβλητής, όταν οι τιμές 
ταξινομούνται κατ’ αύξουσα σειρά. 

 
1.5.1 Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών 
 

Η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών (Analyse Factorielle des 
Correspondances, A.F.C.) είναι μια από τις κύριες και πιο χρησιμοποιούμενη 
από τις Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων.  

Υπήρξε μια παράλληλη ανάπτυξη της μεθόδου διεθνώς με αποτέλεσμα 
να υπάρξει μια ποικιλία ως προς την ονομασία της και να δημιουργηθούν 
διάφορες σχολές και προσεγγίσεις με πιο σημαντικές τη γαλλική και την 
ολλανδική. Η μέθοδος είναι γνωστή ως δυϊκή κλιμάκωση (dual scaling) ή 
(homogeneity analysis)35, βέλτιστη ή άριστη κλιμάκωση (optimal scaling)36, 
αθροιστική βαθμονόμηση (additive scoring), κ.ά.  Η βέλτιστη ή άριστη 
κλιμάκωση που χαρακτηρίζει την ολλανδική σχολή Ανάλυσης Δεδομένων 
κινείται κατά κύριο λόγο στη μετατροπή των ποιοτικών μεταβλητών σε 
ποσοτικές.37

Όπως αναφέρθηκε γενικότερα για την Πολυδιάστατη Στατιστική 
Ανάλυση Δεδομένων και για τις Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων, η A.F.C. 
ενδείκνυται για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση πινάκων με ποιοτικές 
μεταβλητές έχοντας ως κύριο χαρακτηριστικό την απουσία εκ των προτέρων ( 
a priori) υποθέσεων. Αυτό είναι και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της γαλλικής 
σχολής Ανάλυσης Δεδομένων με κύριο εκφραστή της τον καθηγητή J.P. 
Benzécri, ο οποίος εξέδωσε το 1973 το δίτομο επιστημονικό του έργο με τίτλο 
Analyse des Données στον πρώτο τόμο του οποίου παρουσιάζεται αναλυτικά η 
μέθοδος. Η μόνη προϋπόθεση, όσο μπορεί να ειπωθεί ως προϋπόθεση, είναι η 
                                                           
33 Δημητρίου Ν. Καραπιστόλη (2001?). Ανάλυση Δεδομένων και Έρευνα Αγοράς. Θεσσαλονίκη: 
Ανίκουλα, σελ. 161.  
34 Δημητρίου Ν. Καραπιστόλη (2001?), το ίδιο,  σελ. 75. 
L. Lebart, A. Morineau et J.P. Fenelon (1982). Traitement des données statistiques. Paris: Dunod, 
pp. 295-298.  
35 Michael J. Greenacre (1993). Correspondence Analysis in Practice. London: Academic Press, 
pp. 151. 
36 Michael J. Greenacre, το ίδιο, σελ.48. 
37Γεώργιος Μενεξές και Γιάννης Παπαδημητρίου (2002). «Benzecri vs Gifi: μια ανάλυση 
(AFC), δυο σχολές ανάλυσης δεδομένων», Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής: 
συμβολή της στατιστικής στην ανάπτυξη της περιφέρειας, 8-11 Μαΐου2002, Ιωάννινα. Επιμ. Ελληνικό 
Στατιστικό Ινστιτούτο. Ιωάννινα: Πανεπιστημιακό τυπογραφείο, σελ. 491-499. 
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ύπαρξη ενός πίνακα θετικών αριθμών, δηλαδή του αρχικού πίνακα 
δεδομένων. 

Για τη μελέτη ενός πολύπλευρου φαινομένου και συνεπώς ενός 
φαινομένου το οποίο μπορεί να μελετηθεί και αναλυθεί μέσω πολυάριθμων 
μεταβλητών που αναδεικνύουν τις διάφορες πτυχές που ενδιαφέρουν τον 
ερευνητή, η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος είναι η A.F.C. Το αποτέλεσμα της 
οποίας αποτυπώνεται με τη μορφή ενός παραγοντικού επιπέδου και είναι 
ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες που επιλέγεται η εφαρμογή της 
μεθόδου για την ερμηνεία διαφόρων φαινομένων. 

Ποια είναι όμως η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον αρχικό 
προσδιορισμό των πτυχών του φαινομένου με τη μορφή των μεταβλητών έως 
την αποτύπωσή του στο παραγοντικό επίπεδο και στην ερμηνεία του τόσο 
από στατιστική πλευρά όσο και την αναγωγή των αποτελεσμάτων στον 
επιστημονικό χώρο της Βιβλιοθηκονομίας που καλείται να καλύψει; 

Για να δοθεί μια σύντομη αλλά επαρκής απάντηση στο συγκεκριμένο 
ερώτημα κρίνεται απαραίτητη η παράθεση ενός παραδείγματος με 
περιορισμένο αριθμό δεδομένων στο οποίο θα εφαρμοστεί βήμα-βήμα η 
Μέθοδος χωρίς όμως να δίνεται έμφαση στη μαθηματική υποστήριξή της. 
Όπως έχει προαναφερθεί η κύρια προϋπόθεση για την εφαρμογή της μεθόδου 
είναι η ύπαρξη ενός πίνακα θετικών αριθμών, δηλαδή του αρχικού πίνακα 
δεδομένων διατάσεων n x p, όπου n είναι το σύνολο των γραμμών i και p το 
σύνολο των στηλών j του πίνακα. 

 
Αρχικός πίνακας δεδομένων  

 
Ο αρχικός πίνακας δεδομένων συγκροτείται από τα αντικείμενα που 

θα μελετηθούν και από τα χαρακτηριστικά τους- ιδιότητες που τα 
χαρακτηρίζουν και αποτελούν το αντικείμενο του ενδιαφέροντος. Τα 
αντικείμενα της μελέτης είναι οι γραμμές του πίνακα και τα χαρακτηριστικά 
οι στήλες. Τα αντικείμενα δεν είναι τίποτα άλλο από τους χρήστες της 
βιβλιοθήκης και ο καθένας παίρνει έναν αύξοντα αριθμό και οι στήλες- τα 
χαρακτηριστικά τους είναι οι διάφορες μεταβλητές που ορίστηκαν αρχικά ως 
ενδεχόμενες πηγές ενδιαφερουσών πληροφοριών για την ανάλυση και 
ερμηνεία του φαινομένου. Οι συγκεκριμένες μεταβλητές38 είναι κατά κύριο 
λόγο ποιοτικές με ορισμένες ποσοτικές, οι οποίες με την κατάλληλη 
κωδικοποίηση, όπως θα παρουσιασθεί σε επόμενο σημείο, 
κατηγοριοποιούνται, δηλαδή αντιμετωπίζονται ως ποιοτικές. 

Όπως φαίνεται στον αρχικό πίνακα δεδομένων (βλ. πίνακα 1.1), οι 
γραμμές αποτελούνται από τους αριθμούς 1 έως 10 που αντιπροσωπεύουν 
τους δέκα χρήστες και οι στήλες τις τέσσερις ποιοτικές μεταβλητές δηλαδή την 
ιδιότητα που έχει ο χρήστης εντός του ακαδημαϊκού χώρου, το τμήμα στο 
οποίο ανήκει, τον τρόπο που επιλέγει για την αρχική του αναζήτηση στον 
κατάλογο της βιβλιοθήκης και αν επαναλαμβάνει ή όχι τους όρους που 
εισαγάγει στα πεδία των αναζητήσεων. Επομένως, ο πρώτος χρήστης ήταν 
προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
                                                           
38 Πλήρης περιγραφή των μεταβλητών και των κλάσεων αυτών γίνεται στο κεφάλαιο 3.3 

 31



& Πολιτικών Σπουδών, ο οποίος αναζήτησε εισάγοντας όρο/ όρους στο πεδίο 
του βασικού ευρετηρίου και κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων του στον  
opac επαναλάμβανε τους όρους που χρησιμοποιούσε. Ενώ ο χρήστης με 
αύξοντα αριθμό πέντε ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής που αναζήτησε μέσω του 
συγγραφέα και δεν παρουσίασε κανενός είδους επανάληψη.  

 
Πίνακας 1.1: Αρχικός πίνακας δεδομένων 
A/A IDIO TMH TROP EPAN 
1 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ  Δ.Ε.Ο.Π.Σ. Β ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΑΙ 
2 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ  ΟΧΙ 
3 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ  ΝΑΙ 
4 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ  ΟΧΙ 
5 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ  ΟΧΙ 
6 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ Δ.Ε.Ο.Π.Σ. ΤΙΤΛΟΣ  ΟΧΙ 
7 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΙΤΛΟΣ  ΝΑΙ 
8 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣ. ΑΛΛΟ ΤΙΤΛΟΣ  ΟΧΙ 
9 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΙΤΛΟΣ  ΝΑΙ 
10 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣ. ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΟΧΙ 

Εν συνεχεία, τα δεδομένα του αρχικού πίνακα κωδικοποιούνται μέσω 
της κατάτμησης των μεταβλητών σε κλάσεις- ιδιότητες. Πιο συγκεκριμένα για 
το παράδειγμα που μελετάται, η μεταβλητή «τρόπος αρχικής αναζήτησης»  
(TROP) στον αρχικό πίνακα δεδομένων (βλ. πίνακα 1.1) παίρνει τις τιμές: 
«τίτλος», «θέμα», «βασικό ευρετήριο», «συγγραφέας», και στον πίνακα που 
δημιουργείται με την κωδικοποίηση (βλ. πίνακα 1.2) θα πάρει τις τιμές: 1, 2, 3, 
4, οι οποίες αντιστοιχούν στις κλάσεις της μεταβλητής. Ομοίως η μεταβλητή 
«ιδιότητα» (IDIO) παίρνει αρχικά τις τιμές: «προπτυχιακός φοιτητής», 
«μεταπτυχιακός φοιτητής», «διδακτικό προσωπικό» και «λοιπό προσωπικό» 
ενώ στην κωδικοποιημένη μορφή θα πάρει τις τιμές: 1, 2, 3, 4 για κάθε κλάση 
της μεταβλητής. Η ίδια λογική ακολουθείται και με τη μεταβλητή  «τμήμα» 
(TMH) για την οποία η τιμή 1 αντιστοιχεί στην κλάση «Οικονομικών 
Επιστημών», η τιμή 2 στην κλάση «Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής», η 
τιμή 3 στην κλάση «Δ.Ε.Ο.Π.Σ.», η τιμή 4 στην κλάση «Μεταπτυχιακά 
τμήματα», η τιμή 5 στην κλάση «Εκπαιδευτική Πολιτική» και η τιμή 6 στην 
κλάση «Άλλο». Οι κλάσεις της μεταβλητής «τμήμα» αντανακλούν τμήματα 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 3.3. Τέλος, η 
κωδικοποίηση της μεταβλητής «επαναλαμβανόμενες λέξεις» (EPAN) γίνεται 
χρησιμοποιώντας την τιμή 1 στην περίπτωση που ο χρήστης επαναλαμβάνει 
τους όρους που εισάγει στο σύστημα και την τιμή 2 για την αντίθετη 
περίπτωση. Συνεπώς, εισάγοντας στο κελί του πίνακα που σχηματίζεται από 
τον χρήστη- γραμμή με αριθμό 5 και τη στήλη «τρόπος αρχικής αναζήτησης» 
την τιμή 4, γίνεται κατανοητό ότι ο χρήστης 5 κατά την αρχική του 
αναζήτηση αξιοποίησε το «συγγραφέα». Κατ’ αυτό τον τρόπο γίνεται σαφές 
ότι κάθε μεταβλητή χωρίζεται σε κλάσεις- ιδιότητες της μεταβλητής, οι οποίες 
κωδικοποιούνται με τη χρήση θετικών ακέραιων αριθμών (Πίνακας 1.2). 
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Πίνακας 1.2: Κωδικοποιημένος πίνακας δεδομένων 
A/A IDIO TMH TROP EPAN 

1 1 3 3 1 
2 1 2 4 2 
3 1 1 4 1 
4 1 5 4 2 
5 2 4 4 2 
6 1 3 1 2 
7 2 4 1 1 
8 3 6 1 2 
9 4 1 1 1 

10 3 6 2 2 

 
Λογικός πίνακας (0-1) 
 

Ο κωδικοποιημένος πίνακας δεδομένων μετατρέπεται σε λογικό 
πίνακα (0-1) στον οποίο το αντικείμενο χαρακτηρίζεται από μια μόνο κλάση 
κάθε μεταβλητής (Πίνακας 1.3). Όταν το αντικείμενο χαρακτηρίζεται από την 
ιδιότητα παίρνει την τιμή 1 ενώ στην αντίθετη περίπτωση παίρνει την τιμή 0. 
Το χαρακτηριστικό του λογικού πίνακα είναι ότι το άθροισμα κάθε γραμμής 
ισούται με τον αριθμό των μεταβλητών, κατά συνέπεια μπορεί εύκολα να 
ελεγχθεί η κατάσταση του αρχικού πίνακα, να διαπιστωθεί δηλαδή η 
ορθότητα των δεδομένων. Το σημαντικό στοιχείο του λογικού πίνακα, όπως 
αναφέρει και ο καθ. Παπαδημητρίου39 είναι ότι όλα τα αντικείμενα έχουν την 
ίδια βαρύτητα.  

Συνοπτικά αναφέρεται ότι ο αρχικός πίνακας είναι διαστάσεων 
αντικείμενα x μεταβλητές ενώ ο λογικός πίνακας είναι διαστάσεων 
αντικείμενα x σύνολο κλάσεων μεταβλητών. 

Ο λογικός πίνακας (0-1), που δημιουργήθηκε από τον αρχικό για το 
παράδειγμα που μελετάται είναι, ο πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 1.3) και 
στον οποίο μπορεί να διαπιστωθεί το κύριο χαρακτηριστικό του λογικού 
πίνακα. Το χαρακτηριστικό αυτό, όπως προαναφέρθηκε είναι ότι το άθροισμα 
κάθε γραμμής ισούται με τον αριθμό των μεταβλητών, δηλαδή αν στη γραμμή 
τέσσερα προστεθούν οι μονάδες το αποτέλεσμα θα ισούται με 4 (αριθμός των 
μεταβλητών). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39 Γιάννης Παπαδημητρίου (1994). Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. 
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Πίνακας 1.3: Λογικός Πίνακας (0-1) διαστάσεων 10X16. 

@ IDIO1 IDIO2 IDIO3 IDIO4 TMH1 TMH2 TMH3 TMH4 TMH5 TMH6 TROP1 TROP2 TROP3 TROP4 EPAN1 EPAN2 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

 

Στο λογικό πίνακα (0-1) μπορεί να εφαρμοσθεί η A.F.C. 
 
Γενικευμένος πίνακας συμπτώσεων 
 

Ο κωδικοποιημένος πίνακας δεδομένων μετατρέπεται στο γενικευμένο 
πίνακα συμπτώσεων Burt40, ο οποίος είναι διαστάσεων σύνολο κλάσεων 
μεταβλητών x σύνολο κλάσεων μεταβλητών, που είναι τετραγωνικός. 

Οι δεκαέξι (16) κλάσεις των τεσσάρων μεταβλητών του παραδείγματος 
αποτελούν τόσο τις γραμμές όσο και τις στήλες του γενικευμένου πίνακα 
συμπτώσεων, όπως φαίνεται και στον πίνακα 1.4. Η κύρια διαγώνιος δείχνει 
σε απόλυτες τιμές τον αριθμό των ατόμων που κατέχουν το συγκεκριμένο 
χαρακτηριστικό, δηλαδή πέντε από τα αντικείμενα του παραδείγματος είναι 
προπτυχιακοί φοιτητές αφού στη διασταύρωση της κλάσης IDIO1 με τον 
εαυτό της υπάρχει ο αριθμός 5. Επιπροσθέτως, προσθέτοντας τα στοιχεία της 
κύριας διαγωνίου για τις κλάσεις κάθε μεταβλητής ξεχωριστά, διαπιστώνει 
κανείς ότι το άθροισμα ισούται με το σύνολο του αρχικού πίνακα. Δηλαδή για 
τις κλάσεις της μεταβλητής «ιδιότητα» οι αριθμοί στην κύρια διαγώνιο είναι 
5, 2, 2, 1 που ισούται με 10.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 Τα χαρακτηριστικά των γενικευμένων πινάκων συμπτώσεων Burt έχουν δοθεί στο 
κεφάλαιο 1.1.  
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Πίνακας 1.4: Γενικευμένος πίνακας συμπτώσεων (Burt) διαστάσεων 16Χ16 
  IDIO1 IDIO2 IDIO3 IDIO4 TMH1 TMH2 TMH3 TMH4 TMH5 TMH6 TROP1 TROP2 TROP3 TROP4 EPAN1 EPAN2 
IDIO1 5 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 3 2 3 
IDIO2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 
IDIO3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 
IDIO4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
TMH1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 
TMH2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
TMH3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 
TMH4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 
TMH5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
TMH6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 
TROP1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 4 0 0 0 2 2 
TROP2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
TROP3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
TROP4 3 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 1 3 
EPAN1 2 1 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0 1 1 4 0 
EPAN2 3 1 2 0 0 1 1 1 1 2 2 1 0 3 0 6 

 
Στον πίνακα Burt κάθε στοιχείο δηλώνει τον αριθμό, δηλαδή την 

απόλυτη συχνότητα, των αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ταυτοχρόνως 
από τις δυο κλάσεις που διασταυρώνονται σε αυτό το σημείο.  

Σε αυτό το σημείο του πίνακα συμπτώσεων υπάρχει η δυνατότητα 
συγχώνευσης δυο ή περισσοτέρων γραμμών ή στηλών με δημιουργία νέας 
που θα περιέχει το άθροισμα των προηγούμενων χωρίς να ενέχει ο κίνδυνος 
αλλοίωσης του αποτελέσματος. 

Η AFC εφαρμόζεται και στον πίνακα Burt και έχει μικρές και όχι 
σημαντικές διαφορές από την εφαρμογή της στο λογικό πίνακα (0-1). 
Εξάλλου, η AFC επινοήθηκε για να εφαρμόζεται σε πίνακες συχνοτήτων, 
δηλαδή σε πίνακες συμπτώσεων, όπως πρωτοανέφερε ο καθηγητής Benzécri. 

Για να είναι πιο ευέλικτος ο πίνακας του παραδείγματος και σε πιο 
απλουστευμένη μορφή ώστε να γίνει κατανοητή η όλη διαδικασία, 
αποφασίστηκε η μελέτη ενός τμήματος του γενικευμένου πίνακα συμπτώσεων 
(βλ. πίνακα 1.4) και συγκεκριμένα των μεταβλητών «ιδιότητα» (IDIO) και 
«τρόπος αρχικής αναζήτησης» (TROP). Οι τέσσερις κλάσεις της μεταβλητής 
«ιδιότητα» θα αποτελέσουν τις γραμμές του νέου πίνακα συμπτώσεων και οι 
τέσσερις κλάσεις της μεταβλητής «τρόπος αρχικής αναζήτησης» τις στήλες του 
πίνακα.  

Αν συμβολιστεί με Ι το σύνολο των κλάσεων της μεταβλητής «ιδιότητα» 
και με J το σύνολο των κλάσεων της μεταβλητής «τρόπος αρχικής 
αναζήτησης», τότε το στοιχείο κάθε γραμμής θα συμβολίζεται με «i» και 
αντίστοιχα το στοιχείο κάθε στήλης με «j».  

Ακολούθως, στον πίνακα συμπτώσεων απολύτων συχνοτήτων 
προστίθεται μια στήλη και μια γραμμή, η περιθώρια στήλη και γραμμή, οι 
οποίες εμπεριέχουν το άθροισμα των στοιχείων της κάθε στήλης και γραμμής 
αντίστοιχα. Στη διασταύρωση της περιθώριας γραμμής και στήλης 
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εμφανίζεται το συνολικό άθροισμα που δεν είναι άλλο από τον αριθμό των 
αντικειμένων του αρχικού πίνακα. 

Επομένως, στο παράδειγμα που μελετάται ο νέος πίνακας συμπτώσεων 
με προσθήκη της περιθώριας στήλης και γραμμής είναι αυτός που ακολουθεί 
(Πίνακας 1.5). 
 

Πίνακας 1.5: Πίνακας συμπτώσεων με περιθώρια γραμμή και στήλη 

 TROP1 TROP2 TROP3 TROP4 
Σύνολο 
γραμμής 

ni

IDIO1 1 0 1 3 5 

IDIO2 1 0 0 1 2 

IDIO3 1 1 0 0 2 

IDIO4 1 0 0 0 1 

Σύνολο 
στήλης nj

4 1 1 4 10 

 
Για να μπορέσει να υπάρξει σύγκριση μεταξύ δύο κελιών είναι 

απαραίτητη η μετατροπή των απολύτων συχνοτήτων σε σχετικές συχνότητες, 
συνεπώς είναι απαραίτητη η δημιουργία του πίνακα σχετικών συχνοτήτων, 
απαραίτητη προϋπόθεση του οποίου ήταν η δημιουργία της περιθώριας 
γραμμής και στήλης. Δημιουργούνται,  επομένως, τα προφίλ των γραμμών 
και των στηλών ή αλλιώς οι κατανομές των γραμμών και των στηλών. 

Το προφίλ κάθε γραμμής προκύπτει από τη διαίρεση κάθε στοιχείου 
της γραμμής με το σύνολό της που εμφανίζεται στην περιθώρια στήλη. Η ίδια 
διαδικασία ακολουθείται και για το σχηματισμό του προφίλ της κάθε στήλης. 
Προσθέτοντας τα στοιχεία του προφίλ της κάθε γραμμής καθώς και 
αντίστοιχα της κάθε στήλης, παρατηρείται ότι το άθροισμα ισούται με τη 
μονάδα. (Πίνακας 1.6 & 1.7) 

Πίνακας 1.6: Προφίλ των στηλών του πίνακα 1.5 
 TROP1 TROP2 TROP3 TROP4 fi

IDIO1 0,25 0 1 0,75 0,5 
IDIO2 0,25 0 0 0,25 0,2 
IDIO3 0,25 1 0 0 0,2 
IDIO4 0,25 0 0 0 0,1 
 1 1 1 1 1 

 
Πίνακας 1.7: Προφίλ των γραμμών του πίνακα 1.5 
 TROP1 TROP2 TROP3 TROP4  

IDIO1 0,2 0 0,2 0,6 1 
IDIO2 0,5 0 0 0,5 1 
IDIO3 0,5 0,5 0 0 1 
IDIO4 1 0 0 0 1 
fj 0,4 0,1 0,1 0,4 1 
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Εν συνεχεία, το προφίλ της περιθώριας γραμμής δημιουργείται 
διαιρώντας κάθε στοιχείο της με το συνολικό άθροισμα του πίνακα.  Πιο 
συγκεκριμένα, 4/10=0,4   1/10=0,1   1/10=0,1 και 4/10=0,4. 

Αντιστοίχως σχηματίζεται και το προφίλ της περιθώριας στήλης, 
δηλαδή 5/10=0,5   2/10=0,2   2/10=0,2 και 1/10=0,1. 

Κάθε στοιχείο από το προφίλ της περιθώριας γραμμής που μόλις 
δημιουργήθηκε αντιστοιχεί στη λεγόμενη μάζα ή βάρος της κάθε στήλης και 
συμβολίζεται με fj ενώ η μάζα της κάθε γραμμής εκφράζεται από το ανάλογο 
στοιχείο του προφίλ της περιθώριας στήλης και συμβολίζεται με fi. 

Μάζα στην Ανάλυση Δεδομένων, όπως αναφέρει και ο Benzécri, 
ονομάζεται η συμμετοχή του δυναμικού της κάθε ιδιότητας στην ανάλυση του 
φαινομένου. Τα προφίλ των γραμμών και των στηλών σε συνδυασμό με τις 
αντίστοιχες μάζες τους είναι εκείνα που ορίζουν τα σημεία που 
απεικονίζονται στο παραγοντικό επίπεδο. 

Το σύνολο των σημείων- γραμμών i σε ένα χώρο p διαστάσεων 
εφοδιασμένων με μάζα fi, δηλαδή σε ένα χώρο τόσων διαστάσεων όσες είναι 
οι στήλες του πίνακα, έχει συντεταγμένες που ορίζονται από τα προφίλ των 
γραμμών, αποτελούν το νέφος των γραμμών N(I), το οποίο απεικονίζεται στο 
παραγοντικό επίπεδο. Αντίστοιχα, το σύνολο των σημείων-στηλών j σε ένα 
χώρο n διαστάσεων εφοδιασμένων με μάζα fj, δηλαδή σε ένα χώρο τόσων 
διαστάσεων όσες είναι οι γραμμές του πίνακα, με συντεταγμένες που 
ορίζονται από τα προφίλ των στηλών, αποτελούν το νέφος των στηλών N(J). 

Επί του προκείμενου παραδείγματος κάθε γραμμή (ιδιότητα χρήστη) 
παίρνει τέσσερις τιμές (όσες είναι οι κλάσεις της μεταβλητής J «τρόπος 
αρχικής αναζήτησης) και θεωρούμενη ως σημείο που κινείται σε ένα χώρο 
τεσσάρων διαστάσεων (όσες είναι οι στήλες) έχει τις εξής συντεταγμένες: 0.2, 0,  
0.2 & 0.6 (βλ. Πίνακα 1.7) και μάζα που ισούται με 0,5 (βλ. Πίνακα 1.6).  

Θεωρείται ως δεδομένο ότι τα δυο νέφη N(I) και N(J) κινούνται σε ένα 
κοινό υποχώρο min {n,m}-1, όπου n η διάσταση του N(I) και m του N(J) και 
συνεπώς μπορούν να απεικονιστούν σε κοινά παραγοντικά επίπεδα τα 
σημεία και των δυο νεφών. 

Καθώς κάθε σύνολο σημείων εφοδιασμένων με μάζες έχει και ένα 
κέντρο βάρους ή μάζας, το νέφος γραμμών N(I) έχει ένα κέντρο μάζας Gi, το 
οποίο ανήκει στον ίδιο χώρο με τα σημεία του νέφους N(I) και έχει 
συντεταγμένες τις τιμές του προφίλ της περιθώριας γραμμής. Αντίστοιχα το 
νέφος των στηλών N(J) έχει κέντρο βάρους Gj με συντεταγμένες τις τιμές του 
προφίλ της περιθώριας στήλης. 

Το κέντρο μάζας Gi του νέφους N(I) έχει τις εξής συντεταγμένες: 0.4, 
0.1, 0.1, 0.4 και το αντίστοιχο κέντρο μάζας Gj του νέφους N(J) έχει τις 
συντεταγμένες: 0.5, 0.2, 0.2, 0.1. 

Προκειμένου να ορισθεί το παραγοντικό επίπεδο πάνω στο οποίο 
προβάλλονται κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο τα νέφη των γραμμών N(I) 
και των στηλών N(J) πρέπει καταρχάς να ορισθεί ο πρώτος παραγοντικός 
άξονας. Ο πρώτος παραγοντικός άξονας είναι εκείνη η ευθεία που περνά από 
το κέντρο βάρους G του νέφους και επί της οποίας το νέφος απομακρύνεται 
λιγότερο και διασπάται περισσότερο. Επομένως, πρέπει να υπολογισθεί η 
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διασπορά του νέφους και η απόκλιση. Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει 
αναφορά σε εκείνη την ιδιότητα της αδράνειας σύμφωνα με την οποία για 
ένα νέφος σημείων και μια ευθεία που περνά από το κέντρο βάρους του, η 
ολική αδράνεια του νέφους μπορεί να αναλυθεί στην αδράνεια κατά μήκος 
της ευθείας και στην αδράνεια καθέτως της ευθείας41. Στη συνέχεια θα 
διαπιστωθεί η χρήση της αδράνειας κατά μήκος ευθείας στον υπολογισμό της 
διασποράς του νέφους καθώς και η χρήση της αδράνειας καθέτως της ευθείας 
για τον υπολογισμό της σχετικής απόκλισης. 

Η διασπορά του νέφους γύρω από το κέντρο μάζας G μετράται με την 
ολική αδράνεια του νέφους In(N(I)), που ισούται με το άθροισμα των μερικών 
αδρανειών In(i) όλων των σημείων του από το κέντρο μάζας. 

Η μερική αδράνεια ενός σημείου i του νέφους γραμμών N(I) είναι το 
γινόμενο της μάζας του f(i) επί το τετράγωνο της απόστασής του (r(i))2  από το 
κέντρο μάζας G. 

In(i) = f(i)(r(i))2

Όσο πιο μακριά είναι ένα σημείο από το κέντρο μάζας G τόσο 
μεγαλύτερη είναι η συνεισφορά του στην ολική αδράνεια. 

Η απόσταση r μεταξύ δυο σημείων α με συντεταγμένες α1 και α2 και β 
με συντεταγμένες β1 και β2 σε ένα χώρο δύο διαστάσεων ορίζεται από τη 
σχέση:  

r2(α,β) = (α1-β1)2 + (α2-β2)2 . 
Ανάλογα και η απόσταση δύο σημείων α και β σε ένα χώρο n 

διαστάσεων με συντεταγμένες α1, α2, … αn και β1, β2, … βn  αντίστοιχα ορίζεται 
από τη σχέση:  

r2(α,β) = (α1-β1)2 + (α2-β2)2 + … + (αn-βn)2. 
 

Προκειμένου όμως να διατηρηθεί η αρχή της αναλογικής κατανομής, η 
οποία παρέχει τη δυνατότητα όπως έχει προαναφερθεί να συγχωνευτούν δυο 
γραμμές ή στήλες χωρίς να αλλοιώνεται το αποτέλεσμα, προστέθηκαν στον 
παραπάνω τύπο της ευκλείδειας απόστασης οι συντελεστές a1, a2, a3, κλπ. με 
αποτέλεσμα η απόσταση που χρησιμοποιείται στην AFC να ονομασθεί 
μετρική του χ2. Οι συγκεκριμένοι συντελεστές a1, a2, a3, κλπ δεν είναι άλλο 
από τα αντίστροφα των στοιχείων της περιθώριας γραμμής του πίνακα 
προφίλ των γραμμών (ή των στηλών ανάλογα). Άρα, η απόσταση στην AFC 
ορίζεται από τη σχέση: 

 
r2(α,β) = a1(α1-β1)2 + a2(α2-β2)2 + … + an(αn-βn)2. 

Επομένως, η απόσταση r(i)  ενός σημείου- γραμμής (i) με συντεταγμένες 
τις τιμές του προφίλ της συγκεκριμένης γραμμής από το σημείο- κέντρο μάζας 
Gi με συντεταγμένες τις τιμές από το προφίλ της περιθώριας γραμμής ορίζεται 
ως το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών των συντεταγμένων του 
σημείου (i) και του Gi πολλαπλασιαζόμενοι με τους συντελεστές a1, a2, a3, κλπ.  
 

                                                           
41Θεόδωρος Ε. Μπεχράκης (1999). Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων: μέθοδοι και εφαρμογές. 
Αθήνα: Λιβάνη. 
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Παράδειγμα:  
 

Τα δυο σημεία των οποίων η απόσταση θα υπολογιστεί είναι η 
μεταβλητή IDIO1 ως σημείο- γραμμή και το κέντρο βάρους Gi. Οι 
συντεταγμένες του σημείου- γραμμής είναι : i1=0,2 i2=0 i3=0,6 i4=0,2 ή 
εκφραζόμενες σε ποσοστά 20% 0% 60% 20%(βλ. Πίνακα 1.7- προφίλ γραμμής 
IDIO1). Οι συντεταγμένες του κέντρου βάρους Gi είναι: g1=0,4 g2=0,1 g3=0,1 
g4=0,4 ή εκφραζόμενες σε ποσοστά 40% 10% 10% 40% ( βλ. Πίνακα 1.7- 
προφίλ περιθώριας γραμμής (fj)). 

Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της 
συγκεκριμένης απόστασης είναι:  

a1= 1/f1= 1/0,4 
a2= 1/f2= 1/0,1 
a3= 1/f3= 1/0,1 
a4= 1/f4= 1/0,4 

 
Η απόσταση του σημείου IDIO1 από το κέντρο βάρους Gi υπολογίζεται 

ως εξής:  
 
r2(i,g)= a1(i1- g1)2 + a2(i2 - g2)2 + a3(i3 - g3)2 + a4(i4 - g4)2 = 1/0,4(0,2-0,4)2 + 1/0,1(0-
0,1)2 + 1/0,1(0,6-0,1) 2 + 1/0,4(0,2-0,4) 2 = 2,8 
 
άρα r(i,g) =√2,8 = 1,67 

 
Έχοντας υπολογίσει την απόσταση και για να υπολογισθεί η μερική 

αδράνεια του σημείου- γραμμής IDIO1, πρέπει να εφαρμοσθεί ο τύπος: 
 

   In(i) = f(i)(r(i))2 ,  
όπου f(i) είναι η μάζα του σημείου-γραμμής και για το συγκεκριμένο 
παράδειγμα του σημείου- γραμμής IDIO1 ισούται με 0,5 ή 50% (βλ. Πίνακα 
1.6) 
 
άρα:    In(i) = f(i)(r(i))2 = 0,5 2,8= 1,4 
 

Με αυτό τον τρόπο υπολογίζονται οι μερικές αδράνειες όλων των 
σημείων τόσο του νέφους γραμμών όσο και του νέφους στηλών, προστίθενται 
και δίνουν την ολική αδράνεια του νέφους γραμμών (ή στηλών αντίστοιχα). 

Εφόσον μετρήθηκε η διασπορά του νέφους γύρω από το κέντρο μάζας 
G, τώρα πρέπει να ορισθεί και η απόκλιση, αφού αναφέρθηκε ότι η καλύτερη 
ευθεία-ο πρώτος παραγοντικός άξονας είναι εκείνος επί του οποίου το νέφος 
διασπάται περισσότερο και απομακρύνεται λιγότερο. 

Η απόκλιση μετράται με την εγκάρσια αδράνεια ως προς την ευθεία ή 
αλλιώς με την αδράνεια κάθετα στην ευθεία. Η εγκάρσια αδράνεια ενός 
σημείου (i) του νέφους γραμμών N(I) ισούται με το γινόμενο της μάζας f(i) επί 
το τετράγωνο της απόστασης του (i) από την ευθεία, είναι δηλαδή η σχέση: 
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In-e(i)=f(i) d2(i,H) 
 

 
          

        H 
           d 
 
e       i 
 
Σχήμα 1.1: Εγκάρσια αδράνεια 

 
 

Το άθροισμα των εγκάρσιων αδρανειών όλων των σημείων (i) του 
νέφους γραμμών N(I) δίνει την ολική εγκάρσια απόσταση του N(I) από την 
ευθεία e. 

Η αδράνεια κατά μήκος του πρώτου παραγοντικού άξονα ονομάζεται 
ιδιοτιμή ή χαρακτηριστική τιμή λ1 και είναι το ποσοστό της ολικής αδράνειας 
που εκφράζεται έπ’ αυτού. Με αυτό τον τρόπο μετράται η ποιότητα του άξονα 
και η ακρίβεια της προβολής. 

Ο  δεύτερος παραγοντικός άξονας ορίζεται ως εκείνη η ευθεία που 
είναι κάθετη στον πρώτο παραγοντικό άξονα στο σημείο G και συγκεντρώνει 
το μέγιστο ποσοστό της εναπομείνασας κατά μήκος αδράνειας με ιδιοτιμή λ2. 
Σαφώς η ιδιοτιμή λ1 είναι μεγαλύτερη από την ιδιοτιμή λ2, λ1 > λ2 . Με αυτό 
τον τρόπο και ο τρίτος άξονας συγκεντρώνει το μέγιστο ποσοστό από την 
εναπομείνασα αδράνεια με ιδιοτιμή λ3, όπου λ3 < λ2 < λ1, κ.ο.κ. Έτσι, η ολική 
αδράνεια χωρίζεται στους παραγοντικούς άξονες. 

Παρατηρώντας τον πίνακα των χαρακτηριστικών ριζών ή ιδιοτιμών 
για το υπό μελέτη παράδειγμα, μέσω του οποίου αναλύεται η Μέθοδος βήμα 
προς βήμα, γίνονται πιο κατανοητά τα προαναφερθέντα για χαρακτηριστικές 
ρίζες. Η ολική αδράνεια στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 1,9125 και 
μπορείς κανείς να επιβεβαιώσει τη διατύπωση ότι η χαρακτηριστική τιμή του 
κάθε άξονα εκφράζει το ποσοστό του επί της ολικής αδράνειας, αθροίζοντας 
απλώς τις τιμές που εμφανίζονται στη δεύτερη στήλη του πίνακα 1.8 με τίτλο 
αδράνεια, δηλαδή 0,7866744 + 0,5236068 + … + 0,012781= 1,9124999. 
Επιπλέον, παρατηρεί ότι λ1 > λ2  > λ3 αφού  0,7866744 > 0,5236068  >0,3372827 
κλπ.      
Πίνακας 1.8: Πίνακας χαρακτηριστικών ριζών 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 1,9125   
ΑΞΩΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

1 0,7866744 41,13 41,13 |***************************************** 
2 0,5236068 27,38 68,51 |*************************** 
3 0,3372827 17,64 86,15 |****************** 
4 0,1757618 9,19 95,34 |********* 
5 0,0763932 3,99 99,33 |**** 
6 0,012781 0,67 100 |* 

Για το νέφος στηλών N(J) διαπιστώνονται οι ίδιες χαρακτηριστικές 
τιμές λ1, λ2, κλπ και οι ίδιοι άξονες e1, e2 κλπ. 

Συνέπεια των κοινών χαρακτηριστικών ριζών και αξόνων για τα νέφη 
των γραμμών N(I) και των στηλών N(J) είναι η δυνατότητα για ταυτόχρονη 
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γραφική απεικόνισή τους στο επίπεδο που δημιουργείται από τους 
παραγοντικούς άξονες. Με το παραγοντικό επίπεδο παρουσιάζεται με 
εποπτικό τρόπο το φαινόμενο που μελετάται αναδεικνύοντας συσχετίσεις και 
κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία αρχικά δεν ήταν δυνατόν να 
προβληθούν.     

Η προβολή των σημείων τόσο των γραμμών όσο και των στηλών στο 
επίπεδο πραγματοποιείται μέσω υπολογισμού των συντεταγμένων των 
σημείων επί των αξόνων και οι οποίες συντεταγμένες ονομάζονται 
παράγοντες, εξ’ ου και η ονομασία της Παραγοντικής Ανάλυσης. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο παραγοντικό επίπεδο η αρχή των αξόνων, 
το κέντρο μάζας του νέφους των γραμμών όσο και των στηλών ταυτίζονται. 

Με την εφαρμογή της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών σε 
διάφορα στατιστικά λογισμικά παράγεται και μια σειρά από αριθμητικά 
δεδομένα με τη μορφή πινάκων στους οποίους παρουσιάζονται οι 
συντεταγμένες (Fa) και (Ga) των σημείων επί των αξόνων, οι συμβολές (COR) 
των αξόνων και οι συνεισφορές (CTR) των σημείων στην κατασκευή των 
αξόνων.(βλ. Πίνακα 1.9)      

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης CTR συμβολίζει τη συνεισφορά των 
σημείων στην κατασκευή ενός άξονα και είναι το ποσοστό της αδράνειας των 
σημείων κατά μήκος του άξονα ως προς την ολική αδράνεια του άξονα. 
Επομένως, στα σημεία που ο δείκτης CTR χαρακτηρίζεται από μεγάλες τιμές, 
είναι εκείνα τα σημεία του νέφους που συμβάλλουν στη δημιουργία του 
παραγοντικού άξονα παίρνοντας τη συγκεκριμένη θέση.  

Ο δείκτης COR συμβολίζει τη σημασία του παραγοντικού άξονα στην 
εξήγηση της απόστασης του σημείου i (ή j ανάλογα) από το κέντρο G. Η γωνία 
που σχηματίζεται από τον παραγοντικό άξονα και την ευθεία που ενώνει το 
σημείο i με το κέντρο G και συγκεκριμένα το τετράγωνο του συνημίτονου της 
είναι η ποσότητα COR. Ουσιαστικά η ποσότητα COR δείχνει κατά πόσο ένα 
σημείο ερμηνεύεται στον ένα παραγοντικό άξονα ή στον άλλο και σαφώς οι 
υψηλές τιμές δηλώνουν τα σημεία που ερμηνεύονται κάθε φορά στους άξονες. 

Προκειμένου να αποσαφηνισθούν τα προαναφερθέντα, παρατίθεται ο 
πίνακας 1.9 με τις συντεταγμένες, τις συμβολές και τις συνεισφορές των 
σημείων του παραδείγματος που μελετάται από την αρχή της παρουσίασης 
της μεθόδου και ο οποίος είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας των δεδομένων με 
το λογισμικό M.A.D.    
Πίνακας 1.9: Συντεταγμένες (Fa), Συμβολές (COR) και Συνεισφορές (CTR) 

 #F1 COR CTR #F2 COR CTR #F3 COR CTR #F4 COR CTR 

IDIO1 -675 650 144 356 181 60 -245 85 44 176 44 44 
IDIO2 -197 18 4 -595 166 67 1051 519 327 -759 270 327 
IDIO3 1616 853 332 594 115 67 25 0 0 -19 0 0 
IDIO4 533 54 18 -1785 606 304 -929 164 127 670 85 127 
TROP1 413 182 43 -799 679 243 -150 23 13 -109 12 13 
TROP2 2089 671 277 1330 272 168 158 3 3 114 2 3 
TROP3 -873 152 48 798 127 60 -1517 459 340 -1095 239 340 
TROP4 -718 531 130 266 73 27 489 247 142 353 128 142 
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Επομένως στο συγκεκριμένο παράδειγμα, όπως παρατηρείται και στον 
πίνακα, για τον πρώτο παραγοντικό άξονα υψηλές τιμές CTR παρουσιάζουν 
κυρίως τα σημεία IDIO3 (Διδακτικό προσωπικό) με 332, TROP2 (Θέμα) με 277 
και δευτερευόντως τα σημεία IDIO1 (προπτυχιακός φοιτητής) με 144 και 
TROP4 (Συγγραφέας) με 130. Τα προαναφερθέντα σημεία εμφανίζουν και 
υψηλές τιμές COR, με αποτέλεσμα ο πρώτος παραγοντικός άξονας να παίρνει 
τη συγκεκριμένη θέση και να ερμηνεύονται πάνω σε αυτόν πρωτίστως τα 
σημεία IDIO1, IDIO3, TROP2, TROP4. Στην πρώτη στήλη του πίνακα 
εμφανίζονται οι παράγοντες με αρνητικό ή θετικό πρόσημο, το οποίο δείχνει 
αν το σημείο με τις υψηλές τιμές CTR και COR θα βρίσκεται στις αρνητικές ή 
στις θετικές τιμές του άξονα και επιπρόσθετα και πιο σημαντικά ποια είναι 
εκείνα τα σημεία που αντιπαρατίθενται επί του άξονα και τον δημιουργούν. 

Κατά συνέπεια, στον πρώτο παραγοντικό άξονα αντιπαρατίθενται 
κατά κύριο λόγο ο συγγραφέας από το θέμα ως τρόπος αναζήτησης καθώς και 
ο προπτυχιακός φοιτητής από το διδακτικό προσωπικό. (Σχήμα 1.2) 
 

  
     Π.Φ. Συγγραφέας             Ο     Δ.Π. Θέμα 
 
 
Σχήμα 1.2: Πρώτος παραγοντικός άξονας 

 

 

 
Όσον αφορά στο δεύτερο παραγοντικό άξονα τα σημεία που 

παρουσιάζουν υψηλές τιμές CTR είναι: IDIO4 ( Λοιπό προσωπικό) με 304, 
TROP1 (Τίτλος) με 243 και TROP2 (Θέμα) με 168 ενώ ιδιαίτερα υψηλές τιμές 
COR εμφανίζουν τα σημεία IDIO4 με 606 και TROP1 με 679 με αποτέλεσμα να 
είναι αυτά που τον δημιουργούν και ερμηνεύονται πρωτίστως πάνω στο 
δεύτερο παραγοντικό άξονα. Τα δυο προαναφερθέντα σημεία προβάλλονται 
στις αρνητικές τιμές του άξονα. 

Συνεπώς, ο δεύτερος παραγοντικός άξονας δημιουργείται κατά κύριο 
λόγο από  τη θέση του λοιπού προσωπικού και από τον τίτλο και θα μπορούσε 
να ειπωθεί ότι επί του συγκεκριμένου άξονα αντιπαρατίθενται κυρίως ο 
τίτλος από το θέμα ως τρόποι αναζήτησης. (Σχήμα 1.3) 
 

 

 

 

 
     Λ.Π. Τίτλος             Ο       Θέμα 
 
 
Σχήμα 1.3: Δεύτερος παραγοντικός άξονας 

 
Εν γένει στον πρώτο παραγοντικό άξονα απεικονίζεται η 

επικρατέστερη αντιπαράθεση των ακραίων καταστάσεων του φαινομένου, 
στο δεύτερο, τρίτο και λοιπούς παραγοντικούς άξονες απεικονίζεται η 
δεύτερη, τρίτη και ούτω καθ’ εξής κατά σειρά σημαντικότητας αντιπαράθεση 
ακραίων καταστάσεων του φαινομένου. 

Στο παραγοντικό επίπεδο (1Χ2) που δημιουργήθηκε από τον πρώτο και 
το δεύτερο παραγοντικό άξονα (βλ. Σχήμα 1.4), παρατηρεί κανείς ότι 
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προβάλλονται όλα τα σημεία ακόμη και εκείνα που δεν έχουν συμβάλλει στην 
κατασκευή των αξόνων, όπως είναι τα σημεία IDIO2 (Μεταπτυχιακός 
φοιτητής) και TROP3 (Βασικό ευρετήριο).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1.4: Παραγοντικό επίπεδο (1Χ2) 

   
 

 
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου της 

Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών που συνοδεύτηκε από τη χρήση 
απλοποιημένων παραδειγμάτων, σημειώνεται ότι στο παρόν σημείο δεν θα 
δοθούν κάποια συμπεράσματα ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της 
συγκεκριμένης  μεθόδου. Ο λόγος, όπως είναι φυσικό, είναι ότι τόσο η 
επιλογή των αντικειμένων όσο και των μεταβλητών του παραδείγματος έγινε 
τυχαία και η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε μόνο για κατανόηση των 
θεωρητικών αρχών της μεθόδου.  
 
1.5.2 Αυτόματη Ταξινόμηση 
 

Η Αυτόματη Ταξινόμηση, γνωστή ως Classification Automatique στη 
γαλλική βιβλιογραφία και ως Cluster Analysis στην αγγλική βιβλιογραφία, 
χρησιμοποιείται από ποικίλους επιστημονικούς κλάδους και ο στόχος που 
επιτυγχάνεται μέσω αυτής είναι η δημιουργία ομάδων αντικειμένων με όμοια 
ως προς τις μεταβλητές που περιγράφουν το υπό μελέτη φαινόμενο 
χαρακτηριστικά. 

Η Αυτόματη Ταξινόμηση διακρίνεται σε Ανιούσα και Κατιούσα 
Ιεραρχική Ταξινόμηση, οι οποίες είναι ιεραρχικές μέθοδοι και στην 
Ταξινόμηση γύρω από κινητά κέντρα, η οποία δεν βασίζεται στη λογική της 
ιεράρχησης. Όσον αφορά στην Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση θα 
παρουσιασθεί αναλυτικά στη συνέχεια από τη στιγμή που αποτελεί τη 
δεύτερη στατιστική μέθοδο που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των 
δεδομένων της παρούσας διατριβής. Παρ’ όλα αυτά κρίνεται απαραίτητο να 
γίνει μια συνοπτική αναφορά των δυο άλλων περιπτώσεων. Η Κατιούσα 
Ιεραρχική Ταξινόμηση ή Ταξινόμηση Κατά Φθίνουσα Ιεραρχία ακολουθεί 
τέτοιο αλγόριθμο με τον οποίο δημιουργούνται οι ομάδες προκαλώντας 
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συνεχείς διχοτομήσεις στο σύνολο των δεδομένων γνωρίζοντας εκ των 
προτέρων το κριτήριο της ταξινόμησης. Δίνοντας μια απλοϊκή παρουσίαση 
της λογικής που τη διέπει αναφέρεται ότι το αρχικό σύνολο διασπάται σε δύο 
κύριες ομάδες σύμφωνα με συγκεκριμένο χαρακτηριστικό γνώρισμα, η κάθε 
μια από τις οποίες ακολούθως διασπάται σε δυο υποομάδες σύμφωνα με άλλο 
σαφώς προκαθορισμένο γνώρισμα κ.ο.κ. έως ότου καταλήξουν σε ομάδες 
ισάριθμες με τα αντικείμενα του αρχικού συνόλου δεδομένων. Η 
συγκεκριμένη μέθοδος προϋποθέτει ο μελετητής να είναι εκ των προτέρων 
βέβαιος για εκείνες τις μεταβλητές που είναι σημαντικές με βάση τις οποίες θα 
πραγματοποιείται ο κάθε διαμελισμός.  

Η μη-ιεραρχική Ταξινόμηση γύρω από κινητά κέντρα 
πραγματοποιείται με τον ορισμό εξ’ αρχής του αριθμού των ομάδων που θα 
δημιουργηθούν. 
 
1.5.2.1 Ταξινόμηση Κατ΄ Αύξουσα Ιεραρχία 
 

Η Ταξινόμηση Κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία ή Ανιούσα Ιεραρχική 
Ταξινόμηση (Classification Ascendante Hiérarchique, C.A.H.) είναι μια από 
τις Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων, όπως έχει προαναφερθεί, και η οποία 
χρησιμοποιείται για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση 
πολυμεταβλητών φαινομένων, δηλαδή φαινομένων που περιγράφονται από 
πίνακες δεδομένων μεγάλων διαστάσεων, χωρίς καμία εκ των προτέρων (a 
priori) υπόθεση σε αντίθεση με την Ταξινόμηση Κατά Φθίνουσα Ιεραρχία. 

Στόχος της Ταξινόμησης Κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία (C.A.H.) είναι όπως 
και εν γένει στην Αυτόματη Ταξινόμηση, η δημιουργία ομάδων (ή αλλιώς 
κλάσεων ή τάξεων) αντικειμένων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς 
τις ιδιότητες των μεταβλητών μέσω των οποίων περιγράφονται που 
συνδέονται ιεραρχικά και οι οποίες ομάδες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 
τους. Επομένως, οι ομάδες των αντικειμένων που δημιουργούνται  εσωτερικά 
έχουν μεγάλο βαθμό ομοιότητας αλλά εξωτερικά δηλαδή η μια ομάδα με την 
άλλη διαφέρουν σημαντικά. 

Η C.A.H. πραγματοποιείται από μια σειρά διαδοχικών συνενώσεων 
του συνόλου των στοιχείων έως ότου καταλήξει σε μια ομάδα αποτελούμενη 
από όλα τα στοιχεία (αντικείμενα ή παρατηρήσεις). Οι προαναφερθείσες 
συνενώσεις υλοποιούνται, όπως είναι φυσικό, μέσα από συγκεκριμένο 
αλγόριθμο, ο οποίος συνενώνει ανά δύο τα πλησιέστερα στοιχεία 
δημιουργώντας κάθε φορά μια νέα ομάδα. Στοιχεία θεωρούνται όχι μόνο τα 
αρχικά αντικείμενα αλλά και οι νέο-δημιουργηθείσες ομάδες, οι οποίες 
δύνανται να συνενωθούν είτε μεταξύ τους είτε με μεμονωμένα αντικείμενα. 
Πιο συγκεκριμένα, στην αρχική φάση υπάρχει το σύνολο των n αντικειμένων 
και κάθε αντικείμενο αυτού του συνόλου αποτελεί μια αυτοτελή ομάδα. 
Συνεπώς, με την έναρξη της ταξινόμησης ο αλγόριθμος έχει να επεξεργαστεί 
και να ταξινομήσει n ομάδες. 

Προκειμένου να υλοποιηθεί η ταξινόμηση, πρέπει να υπολογισθεί με 
συγκεκριμένη μετρική η απόσταση μεταξύ όλων των αντικειμένων ανά δύο 
και εκείνα με την μικρότερη απόσταση, θα συνενωθούν και θα αποτελέσουν 
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μια ομάδα. Υπολογίζεται δηλαδή ο βαθμός ομοιότητας των αντικειμένων. 
Επομένως, με την πραγματοποίηση της συνένωσης οι εναπομείνασες ομάδες 
προς ταξινόμηση είναι πλέον n-1. 

Τα πιο διαδεδομένα είδη μετρικής είναι: α) η Ευκλείδεια μετρική, η 
οποία χρησιμοποιείται στις ποσοτικές μεταβλητές, β) ο δείκτης Jaccard, που 
χρησιμοποιείται στις ποιοτικές μεταβλητές και γ) η μετρική του X2 για τις 
ποιοτικές μεταβλητές ή για τους πίνακες συμπτώσεων. (Υπενθυμίζεται ότι η 
μετρική του X2 χρησιμοποιείται και στην Παραγοντική Ανάλυση 
Αντιστοιχιών). Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι, όταν κάθε 
αντικείμενο χαρακτηρίζεται από μια μόνο ιδιότητα κάθε μεταβλητής, τότε είτε 
χρησιμοποιηθεί η Ευκλείδεια μετρική είτε ο δείκτης Jaccard το αποτέλεσμα της 
C.A.H. θα είναι το ίδιο. 

Στην απόφαση του ποια μετρική θα ακολουθηθεί οδηγείται ο 
ερευνητής από τα ίδια τα δεδομένα.  

Στη δεύτερη φάση και έχοντας πλέον n-1 ομάδες υπολογίζεται η 
απόσταση μεταξύ των n-1 απλών ή σύνθετων αντικειμένων ανά δύο και αυτή 
η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου σταδιακά όλες οι ομάδες συνενωθούν και 
αποτελέσουν μια ομάδα με το σύνολο των αντικειμένων n.  

Πέρα από την πρώτη συνένωση των δυο πλησιέστερων αντικειμένων, ο 
υπολογισμός της απόστασης μεταξύ δημιουργημένων ομάδων, δηλαδή ο 
προσδιορισμός του πόσο κοντά είναι δύο ομάδες, πραγματοποιείται με τη 
χρήση των μεθόδων MIN, MAX, MOYENNE ή με τη μέθοδο του Ward που 
είναι το κριτήριο ελάχιστης αύξησης της αδράνειας. Η τελευταία μέθοδος 
είναι και η πιο διαδεδομένη και έχει χρησιμοποιηθεί και από τον καθ. J.P. 
Benzecri, σύμφωνα με την οποία ενώνονται εκείνες οι ομάδες που θα 
προκαλέσουν τη μικρότερη αύξηση της εσωταξικής αδράνειας. 

Όπως στην Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών γινόταν λόγος για 
την ολική αδράνεια του νέφους που αναλύεται στην αδράνεια κατά μήκος της 
ευθείας και στην αδράνεια καθέτως της ευθείας, στην Ταξινόμηση Κατ’ 
Αύξουσα Ιεραρχία εμφανίζονται οι έννοιες της εσωταξικής και διαταξικής 
αδράνειας που αποτελούν την αδράνεια των σημείων του νέφους των 
παρατηρήσεων/ αντικειμένων. Η εσωταξική και διαταξική αδράνεια 
προσδιορίζουν την ποιότητα του διαμελισμού ή καλύτερα της κάθε 
συνένωσης αφού επιτρέπουν τον εντοπισμό του βαθμού συνεκτικότητας της 
κάθε ομάδας καθώς και του βαθμού διαφορετικότητας των ομάδων. 

Η εσωταξική ή ενδοομαδική αδράνεια (inertie interclasse) είναι η 
αδράνεια που παρουσιάζουν οι ομάδες (ή κλάσεις) στο εσωτερικό τους, 
δηλαδή είναι η αδράνεια της ομάδας όσον αφορά στο δικό της κέντρο μάζας 
και μέσω της οποίας μετράται ο βαθμός διασποράς των στοιχείων της ομάδας 
γύρω από το κέντρο μάζας της. Η μικρή εσωταξική αδράνεια φανερώνει 
μεγάλο βαθμό συνεκτικότητας των αντικειμένων που απαρτίζουν την ομάδα. 
Στην πρώτη φάση εφαρμογής του αλγόριθμου, που περιγράφηκε ανωτέρω, 
έγινε αναφορά για την ύπαρξη n ομάδων, όσα τα αντικείμενα του αρχικού 
συνόλου. Σε αυτή την περίπτωση η εσωταξική αδράνεια της κάθε ομάδας 
ισούται με το μηδέν, καθώς το κέντρο μάζας συμπίπτει με το ίδιο το σημείο 
από το οποίο απαρτίζεται εξ’ ολοκλήρου η ομάδα. Για τη συνέχιση της 
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ταξινόμησης μια νέα ομάδα δημιουργείται από την ένωση εκείνων των δυο 
που θα προκαλέσουν τη μικρότερη αύξηση της εσωταξικής αδράνειας άρα και 
τη μικρότερη μείωση του βαθμού της συνεκτικότητας.     

Η εξωταξική ή διαταξική ή διαομαδική αδράνεια (inertie intraclasse) 
είναι η αδράνεια που παρουσιάζουν οι ομάδες όσον αφορά όμως στο κέντρο 
μάζας τους ως προς το κέντρο μάζας του νέφους. Δηλαδή, αντικαθίσταται υπό 
μια έννοια η ομάδα από το κέντρο μάζας της και υπολογίζεται η αδράνεια 
του κάθε κέντρου μάζας ως προς το αντίστοιχο του νέφους. Όταν η διαταξική 
αδράνεια παρουσιάζει υψηλές τιμές, οι ομάδες διαφέρουν περισσότερο 
μεταξύ τους, καθώς δηλώνεται με αυτό τον τρόπο ότι το κέντρο μάζας της 
ομάδας αποκλίνει αισθητά από το κέντρο μάζας του νέφους. Στην αρχική 
φάση της ταξινόμησης όπου οι ομάδες είναι ισάριθμες με τα αντικείμενα και η 
εσωταξική αδράνεια είναι μηδενική, η διαταξική αδράνεια παίρνει τη μέγιστη 
τιμή της και ισούται με την ολική αδράνεια του νέφους. Η εξωταξική 
αδράνεια είναι ένας δείκτης μέσω του οποίου μετράται το μέγεθος της 
διαφοράς που υπάρχει μεταξύ των ομάδων. 

Η σχέση ανάμεσα στην εσωταξική και τη διαταξική αδράνεια θα 
μπορούσε να αποδοθεί παραστατικά ως συγκοινωνούντα δοχεία, που όταν η 
μια αυξάνεται, μειώνεται η άλλη. 

Συνοπτικά αναφέρεται ότι όσο πιο μικρή είναι η εσωταξική αδράνεια 
τόσο πιο συμπαγής είναι η ομάδα και όσο πιο μεγάλη είναι η διαταξική 
αδράνεια τόσο πιο διαφοροποιημένες είναι μεταξύ τους οι ομάδες της 
ταξινόμησης.    

Αποτέλεσμα της C.A.H. είναι ένα σχήμα με τη μορφή δένδρου που 
ονομάζεται δενδρόγραμμα και το οποίο παρουσιάζει εποπτικά το φαινόμενο 
που μελετάται με τις ομάδες που δημιουργούνται από τις συνεχείς 
συνενώσεις. Εμφανίζεται με ένα απλουστευμένο σχήμα η όλη διαδικασία 
ομαδοποίησης των αντικειμένων/ παρατηρήσεων καθώς ο ερευνητής έχει τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσει είτε τις συνενώσεις των στοιχείων 
ερμηνεύοντας το δενδρόγραμμα από τη βάση προς την κορυφή είτε το 
διαμελισμό του αρχικού συνόλου και των ευρύτερων ομάδων στις ειδικότερες 
υποομάδες ερμηνεύοντας το δενδρόγραμμα από την κορυφή προς τη βάση. 

Ως λογικό συμπέρασμα των προαναφερθέντων εξάγεται ότι όσο πιο 
κοντά βρίσκεται μια ομάδα στην κορυφή του δενδρογράμματος, άρα στο 
σύνολο των αντικειμένων, τόσο πιο γενικευμένος είναι ο χαρακτήρας της.   

Στη βάση του δενδρογράμματος εμφανίζονται όλα τα αντικείμενα του 
φαινομένου που μελετάται, που δεν είναι άλλα από τις γραμμές του αρχικού 
πίνακα δεδομένων, και ονομάζονται τερματικά στοιχεία. Οι ομάδες που 
δημιουργούνται από τα τερματικά στοιχεία αρχικά αλλά και στη συνέχεια 
από τις νέες ομάδες ονομάζονται κόμβοι. Γι’ αυτό το λόγο και σε επόμενο 
κεφάλαιο της διατριβής στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η εφαρμογή της 
C.A.H. στα δεδομένα, γίνεται συχνή αναφορά στη θεώρηση μιας ομάδας που 
μόλις δημιουργήθηκε ως κόμβος προκειμένου να συνεχισθεί η ταξινόμηση. 
Στην κορυφή του δενδρογράμματος, όπου ολοκληρώνεται και η διαδικασία 
της ταξινόμησης, εμφανίζεται ο αρχικός κόμβος που θεωρείται ως το μέσο 
αντικείμενο. 
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Παράλληλα με το δενδρόγραμμα εμφανίζεται η κλίμακα της 
ιεραρχικής ταξινόμησης που δείχνει το βαθμό γενίκευσης της κάθε ομάδας, 
την αύξηση της εξωταξικής αδράνειας και την παράλληλη μείωση της 
εσωταξικής αδράνειας και για αυτό το λόγο η βάση του δενδρογράμματος 
είναι στην ίδια ευθεία με την αρχή της κλίμακας (βαθμός κλίμακας = 0).   

Αν και ο αλγόριθμος της μεθόδου επεξεργάζεται όλα τα αντικείμενα, 
δεν θα ήταν δυνατό ο ερευνητής κατά την ταξινόμηση ενός πολυμεταβλητού 
φαινομένου με μεγάλο όγκο δεδομένων να μελετήσει και να αναλύσει ένα 
δενδρόγραμμα στη βάση του οποίου θα υπήρχαν όλα τα αντικείμενα και γι’ 
αυτό το λόγο τα στατιστικά πακέτα που εμπεριέχουν τη μέθοδο της C.A.H. 
επιτρέπουν να γίνει ορισμός του αριθμού των κόμβων που επιθυμεί ο 
μελετητής να αναλύσει. Επομένως, το δενδρόγραμμα τέμνεται από μια ευθεία 
παράλληλη προς τη βάση αυτού. 

Η ερμηνεία του δενδρογράμματος στοχεύει στην κατανόηση των 
αιτιών που προκάλεσαν τη διάσπαση των κόμβων και τη δημιουργία των 
ομάδων καθώς και στον προσδιορισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
κάθε ομάδας. Αυτή η ερμηνεία δύναται να πραγματοποιηθεί με δυο 
μεθόδους, τη μέθοδο FACOR και τη μέθοδο VACOR.  

Η μέθοδος FACOR για να εφαρμοσθεί, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση η προηγούμενη επεξεργασία των δεδομένων με μέθοδο 
Παραγοντικής Ανάλυσης αφού τα αντικείμενα ταξινομούνται με βάση τις 
συντεταγμένες που είχαν στο σύστημα των παραγοντικών αξόνων. Με τη 
συγκεκριμένη μέθοδο ο μελετητής διαπιστώνει ποιοι παράγοντες συμβάλλουν 
στη διάσπαση των κόμβων. 

Σε αντιδιαστολή έρχεται η μέθοδος VACOR, η οποία εφαρμόζεται 
απευθείας σε πίνακα δεδομένων διαστάσεων αντικείμενα x μεταβλητές. 
Παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού των μεταβλητών που χαρακτηρίζουν 
είτε με την έντονη παρουσία τους είτε με την έντονη απουσία τους την κάθε 
ομάδα που δημιουργείται καθώς και εκείνων των μεταβλητών που 
συνέβαλλαν στη διάσπαση των κόμβων και επομένως στη δημιουργία των 
δυο επόμενων ομάδων. 

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα παράδειγμα για την καλύτερη 
κατανόηση της C.A.H. και την αναλυτική παρουσίαση των πινάκων που 
εξάγει το λογισμικό κατά την εφαρμογή του σχετικού αλγόριθμου. 

Το συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιεί ως πίνακα δεδομένων το 
ίδιο τμήμα του αρχικού πίνακα δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε και στην 
A.F.C., δηλαδή τον πίνακα με γραμμές τα 10 αντικείμενα και στήλες τις 8 
ιδιότητες των μεταβλητών «ιδιότητα χρήστη» και «τρόπος αρχικής 
αναζήτησης» με δυαδική όμως μορφή, καθώς ο λογικός πίνακας μετατρέπεται 
σε πίνακα δεδομένων για την εφαρμογή της C.A.H. 
 

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
10X8 

ΛΟΓΙΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ (0-1) 

10Χ8 
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Επομένως, εισάγοντας τον λογικό πίνακα στο λογισμικό που 
χρησιμοποιείται για τη στατιστική ανάλυση, εφαρμόζεται σταδιακά η 
Μέθοδος κατά τη διάρκεια της οποίας εξάγονται μια σειρά από πίνακες προς 
ερμηνεία καθώς και το βασικότερο σχήμα όλων, το δενδρόγραμμα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.5: Δενδρόγραμμα της C.A.H. στο λογικό πίνακα(0-1) διαστάσεων  10x8  

Παραθέτοντας αρχικά το δενδρόγραμμα που αποτελεί το σημείο 
αναφοράς καθ’ όλη τη φάση παρουσίασης, ανάλυσης και ερμηνείας του 
φαινομένου μέσω της Ταξινόμησης, παρατηρείται ότι στη βάση αυτού (βλ. 
σχήμα 1.5) εμφανίζονται τα δέκα αντικείμενα που αποτελούσαν τις γραμμές 
του πίνακα δεδομένων και στην κορυφή του ο αρχικός κόμβος με τον αριθμό 
19 που περιλαμβάνει το σύνολο των αντικειμένων και επιπλέον η κλίμακα της 
ιεράρχησης. Αν και ο αλγόριθμος της C.A.H. πραγματοποιεί την ταξινόμηση 
των αντικειμένων  ξεκινώντας από τα μεμονωμένα αντικείμενα και ενώνει τα 
πλησιέστερα αυτών, η περιγραφή του συγκεκριμένου δενδρογράμματος για 
τις ανάγκες του παραδείγματος ώστε να καταστεί πιο εύκολα κατανοητή η 
όλη λογική της Μεθόδου, θα γίνει ξεκινώντας από την κορυφή αυτού. 

Στην παρούσα φάση θα περιγραφεί συνοπτικά το δενδρόγραμμα 
χωρίς ανάλυση των αιτιών που προκάλεσαν τη διάσπαση των κόμβων και το 
χαρακτηρισμό αυτών. Επομένως, παρατηρείται ότι ο αρχικός κόμβος 19 
διασπάται στις ομάδες 18 και 10 και αφού η ομάδα 10 αποτελείται από ένα 
αντικείμενο, η ταξινόμηση συνεχίζεται μέσα από την ομάδα 18, η οποία 
θεωρείται ως κόμβος και διασπάται στις ομάδες 16 και 17. Εν συνεχεία, 
θεωρείται ως κόμβος αφενός  μεν η ομάδα 16 και διασπάται στις ομάδες 1 & 
12 και αφετέρου η ομάδα 17 με τη διάσπασή της στις υποομάδες 13 και 15. Με 
την ίδια διαδικασία συνεχίζεται η διάσπαση των ομάδων- κόμβων ως τη βάση 
του δενδρογράμματος. 

Οι κόμβοι που αναφέρθηκαν παραπάνω περιγράφονται μέσα από 
πίνακα του λογισμικού που παρουσιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία. Ο 
συγκεκριμένος πίνακας (βλ. Πίνακα 1.10) αποτελείται από οκτώ στήλες εκ των 
οποίων η πρώτη αναφέρεται στους κόμβους, η δεύτερη και τρίτη στις ομάδες 
από τις οποίες αποτελείται ο κόμβος, η τέταρτη στο βάρος του κόμβου, η 
πέμπτη στην απόσταση μεταξύ των αντικειμένων/ ομάδων, η έκτη στην 
εσωταξική αδράνεια, η έβδομη στήλη στη διαταξική αδράνεια και η τελευταία 
στήλη αναφέρεται στο κριτήριο διαμελισμού που είναι ο λόγος της διαταξικής 
προς την ολική αδράνεια. 
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Σε προηγούμενο σημείο είχε γίνει αναφορά ότι η ομάδα που 
αποτελείται από τερματικό στοιχείο έχει μηδενική εσωταξική αδράνεια και 
μέγιστη διαταξική. Αυτή η διατύπωση αποδεικνύεται από τις τιμές στο 
συγκεκριμένο πίνακα καθώς η πρώτη ομάδα που σχηματίστηκε από τα 
τερματικά στοιχεία Α(Ι) 2 και Β(Ι) 3 έχουν εσωταξική αδράνεια ίση με το 
μηδέν και διαταξική ίση με τρία, τιμές που εμφανίζονται αντίστροφες στην 
τελευταία ομάδα ή αλλιώς αρχικό κόμβο που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία.   
 

Πίνακας 1.10: Περιγραφή των κόμβων 
Κόμβος Α(Ι) Β(Ι) Βάρος δ Ιδ Ιε λr 

11 2 3 0,2 0 0 3 1 
12 11 4 0,3 0 0 3 1 
13 5 7 0,2 0,125 0,125 2,875 0,95833 
14 6 8 0,2 0,175 0,3 2,7 0,9 
15 14 9 0,3 0,39166 0,69166 2,30834 0,76944 
16 1 12 0,4 0,46875 1,16041 1,83959 0,61319 
17 13 15 0,5 0,48833 1,64874 1,35126 0,45042 
18 16 17 0,9 0,62903 2,27777 0,72223 0,24074 
19 18 10 1 0,72222 2,99999 0,00001 0 

 
Το λογισμικό που χρησιμοποιείται εξάγει επιπλέον και πίνακα στον 

οποίο περιγράφονται οι ομάδες( ή κλάσεις) που δημιουργούνται (βλ. Πίνακα 
1.11). Στην πρώτη γραμμή του πίνακα εμφανίζονται οι κόμβοι που έχουν 
δημιουργηθεί από τον πρώτο έως τον τελικό που περιλαμβάνει το σύνολο των 
στοιχείων και στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ο 11 και ο 19 αντίστοιχα. Η 
δεύτερη γραμμή περιλαμβάνει την πρώτη ομάδα Α(Ι) του κάθε κόμβου και η 
τρίτη γραμμή τη δεύτερη ομάδα Β(Ι) του κάθε κόμβου. Στην τέταρτη γραμμή 
με την ονομασία «πλήθος» εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των 
αντικειμένων από τα οποία απαρτίζεται ο κόμβος στη στήλη του οποίου 
βρίσκεται. Τέλος, από την πέμπτη γραμμή του πίνακα και κάτω είναι 
αναλυτικά τα αντικείμενα του κάθε κόμβου, δηλαδή τα αντικείμενα της 
ομάδας Α(Ι) και Β(Ι). 
 

Πίνακας 1.11: Περιγραφή των κλάσεων 
Κόμβος 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Α(Ι) 2 11 5 6 14 1 13 16 18 
Β(Ι) 3 4 7 8 9 12 15 17 10 

Πλήθος 2 3 2 2 3 4 5 9 10 
 2 2 5 6 6 1 5 1 1 
 3 3 7 8 8 2 7 2 2 
  4   9 3 6 3 3 
      4 8 4 4 
       9 5 5 
        7 7 
        6 6 
        8 8 
        9 9 
         10 
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Επί του προκείμενου, ο αρχικός κόμβος 19, τελευταία στήλη του 
πίνακα, όπως φαίνεται και σχηματικά στο δενδρόγραμμα και μελετώντας τον 
πίνακα (βλ. πίνακα 1.11) διασπάται στις ομάδες 18 και 10, οι οποίες 
αποτελούνται από τα στοιχεία 1 έως 9  και 10 αντίστοιχα. Ο αρχικός κόμβος 
19 αποτελείται από 10 αντικείμενα σύμφωνα με τον πίνακα, αριθμός που 
επιβεβαιώνεται από τον αριθμό των γραμμών του πίνακα δεδομένων (=10). 

Συνεχίζοντας με την ομάδα 18, αφού η ομάδα 10 αποτελείται από ένα 
αντικείμενο, θεωρείται ως κόμβος και διασπάται στις ομάδες 16 και 17 με 
συνολικό αριθμό στοιχείων που ισούται με 9. Η ομάδα 16 αποτελείται από τα 
τέσσερα αντικείμενα 1 έως 4 και η ομάδα 17 από τα πέντε αντικείμενα 5 έως 9 
(βλ. Σχήμα 1.5 και Πίνακα 1.11). 

Ακολούθως, η ομάδα 16 θεωρείται ως κόμβος και διασπάται στις 
ομάδες 1 & 12 με πλήθος αντικειμένων 4. Η ομάδα 1 αποτελεί τερματικό 
στοιχείο και η ομάδα 12 απαρτίζεται από τα τρία αντικείμενα 2 έως 4. Με την 
ίδια διαδικασία συνεχίζεται η διάσπαση των ομάδων- κόμβων ως τη βάση του 
δενδρογράμματος. 

Η χρησιμότητα του συγκεκριμένου πίνακα ίσως δεν αναδεικνύεται με 
αυτό το παράδειγμα, αφού το πλήθος των αντικειμένων είναι μικρό, όμως με 
δεδομένο ότι οι πίνακες δεδομένων που ταξινομούνται είναι μεγάλου όγκου 
και ο ερευνητής τέμνει το δενδρόγραμμα σε κάποιο σημείο, του παρέχεται η 
δυνατότητα να έχει μια πλήρη οπτική των δεδομένων του. 

Όπως προαναφέρθηκε η παρουσίαση και ανάλυση του 
δενδρογράμματος και κατ’ επέκταση της μεθόδου της Ταξινόμησης γίνεται 
από την κορυφή προς τη βάση. Στη συνέχεια, αφού έχουν ήδη παρουσιαστεί 
συνοπτικά οι ομάδες που δημιουργήθηκαν από τις διασπάσεις που 
προκλήθηκαν, θα γίνει προσπάθεια εντοπισμού εκείνων των κλάσεων των 
μεταβλητών που συνέβαλλαν αποφασιστικά είτε στη διάσπαση είτε ή και στο 
χαρακτηρισμό αυτών των ομάδων με τη βοήθεια πάντα των εξαγόμενων από 
το λογισμικό πινάκων. 

Μελετώντας, επομένως τον σχετικό πίνακα (βλ. Πίνακα 1.12) 
εντοπίζονται εκείνες οι μεταβλητές που με την έντονη παρουσία τους 
χαρακτηρίζουν την κάθε ομάδα που δημιουργείται από τη διάσπαση κάποιου 
κόμβου.  

Πίνακας 1.12: Συμβολή των μεταβλητών στο χαρακτηρισμό των κόμβων 
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Ο πίνακας απαρτίζεται από τόσες στήλες όσοι είναι οι κόμβοι, με 
πρώτη στήλη τον αρχικό κόμβο και από τόσες γραμμές όσες είναι οι κλάσεις 
των μεταβλητών. Σε κάθε κόμβο αναφέρονται οι ομάδες στις οποίες 
διασπάται και το βάρος που έχει, το οποίο ουσιαστικά αντανακλά το ποσοστό 
από το σύνολο των αντικειμένων/ παρατηρήσεων που περιλαμβάνονται σε 
αυτόν. Επιπλέον, κάθε στήλη- κόμβος διαιρείται σε τρεις «υπο-στήλες» από τις 
οποίες η πρώτη φέρει το σύμβολο «#», η δεύτερη τιτλοφορείται ως COR και η 
τρίτη ως CTR, ονομασίες οικίες από την Παραγοντική Ανάλυση.  

Πιο συγκεκριμένα, η στήλη που φέρει το σύμβολο «#» δείχνει τις 
συντεταγμένες του κάθε κόμβου στους άξονες που ορίζουν οι ιδιότητες των 
μεταβλητών. Η τιμή COR (Correlation) προσδιορίζει τη συμβολή της 
μεταβλητής στην απόκλιση του κόμβου από το κέντρο βάρους του νέφους των 
αντικειμένων δηλαδή του αρχικού κόμβου και φανερώνει τη συμβολή της 
κάθε κλάσης στο χαρακτηρισμό του κόμβου. Η τιμή CTR (Contribution) 
καταδεικνύει τη συνεισφορά του κάθε κόμβου στην ολική αδράνεια του 
νέφους των αντικειμένων κατά την προβολή αυτών στον άξονα της κάθε 
μεταβλητής.  

Επομένως, η τιμή που κατευθύνει αρχικά τον εντοπισμό εκείνων των 
κλάσεων που χαρακτηρίζουν τον κόμβο είναι η υψηλή τιμή του δείκτη COR 
και στη συνέχεια η τιμή στη στήλη «#» καταδεικνύει την παρουσία ή την 
απουσία της κλάσης στον χαρακτηρισμό, εφόσον πρώτα συγκριθεί με την 
αντίστοιχη τιμή του μέσου αντικειμένου, δηλαδή του αρχικού κόμβου. Όταν 
η τιμή που εμφανίζεται στον κόμβο είναι σημαντικά υψηλότερη από εκείνη 
του μέσου αντικειμένου, συνεπάγεται ότι η συγκεκριμένη ιδιότητα 
χαρακτηρίζει με την παρουσία της τον υπό μελέτη κόμβο ενώ όταν είναι 
χαμηλότερη, υποδηλώνεται ότι ο κόμβος χαρακτηρίζεται από την απουσία 
αυτής. 

Στο υπό μελέτη παράδειγμα, ο πίνακας αποτελείται από εννέα στήλες 
και από οκτώ γραμμές με αρχικό κόμβο  τον 19 που διασπάται στην ομάδα 18 
και 10 και έχει βάρος 100%, ποσοστό απολύτως λογικό αφού ο αρχικός 
κόμβος αποτελείται από το σύνολο των αντικειμένων. Συνεχίζοντας γίνεται 
παρουσίαση του κόμβου 18 που διασπάται στις ομάδες 16 και 17. Ο 
συγκεκριμένος κόμβος απαρτίζεται από το 90% των αντικειμένων/ ατόμων 
και χαρακτηρίζεται από τις κλάσεις: “IDIO1” (Προπτυχιακός φοιτητής), 
“TROP1” (Τίτλος) και “TROP4” (Συγγραφέας), εφόσον οι τιμές που 
εμφάνισαν ήταν υψηλότερες του μέσου αντικειμένου (277 > 250, 222 > 200 και 
222 > 200 αντίστοιχα). Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο 
κόμβος 18, τα άτομα του οποίου αποτελούν το 90% του συνόλου, 
χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από το γεγονός ότι είναι προπτυχιακοί 
φοιτητές που αναζητούν στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης μέσω του τίτλου και 
του συγγραφέα.   

Παραθέτοντας για λόγους κατανόησης ακόμη μια ανάλυση, γίνεται 
αναφορά στον κόμβο 15 που διασπάται στις ομάδες 14 και 9, έχει βάρος 300 
χιλ. και χαρακτηρίζεται από την κλάση “IDIO4” (Λοιπό προσωπικό) με τιμή 
166 έναντι 50 του αρχικού κόμβου και από την κλάση “TROP1” (Τίτλος) με 
τιμή 500 έναντι 200. Εν κατακλείδι, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο κόμβος 15, 
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τα άτομα του οποίου αποτελούν το 30% του συνόλου, χαρακτηρίζεται κατά 
κύριο λόγο από το γεγονός ότι ανήκουν στο λοιπό προσωπικό του 
Πανεπιστημίου και αναζητούν στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης μέσω του 
τίτλου. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο στο συγκεκριμένο πίνακα όσο και σε 
εκείνο που αναφέρεται στις μεταβλητές που συνέβαλλαν στη διάσπαση των 
κόμβων, εμφανίζονται και αναλύονται μόνο οι κόμβοι και δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι ομάδες με τα τερματικά στοιχεία. 

Στη συνέχεια επιχειρείται μέσω του ανάλογου πίνακα (βλ. Πίνακα 
1.13) ο εντοπισμός εκείνων των κλάσεων των μεταβλητών που ουσιαστικά 
«ευθύνονται» για τη δημιουργία σε κάθε περίπτωση μιας ομάδας, δηλαδή σε 
εκείνα τα στοιχεία που συνέβαλλαν στη διάσπαση των κόμβων, τα οποία σε 
αρκετές περιπτώσεις συμπίπτουν με όσα χαρακτηρίζουν τον ίδιο κόμβο.  

 

Πίνακας 1.13: Συμβολή των μεταβλητών στη διάσπαση των κόμβων 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο πίνακας έχει σε γενικές γραμμές τα ίδια χαρακτηριστικά με τον 

προηγούμενο, δηλαδή οι στήλες είναι ισάριθμες με τους κόμβους, γίνεται 
αναφορά στις ομάδες του κάθε κόμβου και στο βάρος του και οι γραμμές 
είναι ισάριθμες με τις κλάσεις των μεταβλητών. Επιπλέον, κάθε στήλη- κόμβος 
διαιρείται σε τρεις «υπο-στήλες» από τις οποίες η πρώτη φέρει το σύμβολο 
«#», η δεύτερη τιτλοφορείται ως COD και η τρίτη ως CTD. Οι κύριες διαφορές 
είναι ότι δεν γίνεται κάποια σύγκριση με το μέσο αντικείμενο και ότι οι 
πληροφορίες που δίνονται σε κάθε κόμβο αφορούν τις ομάδες του και όχι τον 
ίδιο τον κόμβο ως σύνολο.  

Πιο συγκεκριμένα, η στήλη που φέρει το σύμβολο «#» δείχνει τη 
διαφορά των συντεταγμένων των προφίλ των κέντρων των ομάδων/ κόμβων 
Α(Ι) και Β(Ι) επί του άξονα της μεταβλητής (Α(Ι) - Β(Ι)), δηλαδή δείχνει τη 
διαφορά των τιμών που εμφάνισαν οι ομάδες του υπό διάσπαση κόμβου στην 
ανάλογη στήλη του πίνακα με τους χαρακτηρισμούς των κόμβων. Π.χ. ο 
κόμβος 18 φέρει την τιμή 400 στη μεταβλητή IDIO1, η οποία έχει προκύψει 
από την τιμή 500, που είχε ο κόμβος 16 στον προαναφερθέντα πίνακα, 
αφαιρώντας την τιμή 100 που είχε αντίστοιχα ο κόμβος 17. Το πρόσημο με τη 
σειρά του φανερώνει την υπεροχή της μιας ομάδας έναντι της άλλης στη 
συγκεκριμένη ιδιότητα της μεταβλητής. 
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Ακολούθως, ο δείκτης COD φανερώνει το βαθμό που είναι σημαντική 
η συγκεκριμένη ιδιότητα για τη διάσπαση του κόμβου και η τιμή του CTD 
είναι η σχετική συνεισφορά της συγκεκριμένης ιδιότητας στη διασπορά του 
νέφους των σημείων του κόμβου.  

Σε αυτή την ανάλυση σημαντικές είναι εκείνες οι κλάσεις που 
εμφανίζουν υψηλές τιμές COD. Επομένως, η τιμή που κατευθύνει αρχικά τον 
εντοπισμό εκείνων των κλάσεων που προκάλεσαν τη διάσπαση του κόμβου 
είναι η υψηλή τιμή του δείκτη COD και στη συνέχεια το πρόσημο που φέρει η 
τιμή στη στήλη «#» καταδεικνύει την υπεροχή του συγκεκριμένου 
χαρακτηριστικού στην πρώτη ή τη δεύτερη ομάδα, δηλαδή, όταν η τιμή έχει 
αρνητικό πρόσημο υποδηλώνεται η υπεροχή της συγκεκριμένης κλάσης στη 
δεύτερη ομάδα (Β(Ι)) ενώ στην αντίθετη περίπτωση ερμηνεύεται ως υπεροχή 
της κλάσης στην πρώτη ομάδα (Α(Ι)).  

Επί του προκείμενου παραδείγματος, ο αρχικός κόμβος 19 με τις 
ομάδες Α(Ι) 18 και Β(Ι) 10 εμφανίζει υψηλά COD στις κλάσεις 
“IDIO3”(Διδακτικό προσωπικό) και “TROP2”(Θέμα) της τάξεως του 246 και 
623 αντίστοιχα και με αρνητικό πρόσημο. Επομένως, δύναται να ειπωθεί ότι ο 
αρχικός κόμβος διασπάται στις ομάδες 18 και 10 εξαιτίας της υπεροχής των 
ατόμων της ομάδος Β(Ι) στις προαναφερθείσες κλάσεις, οι οποίες κιόλας την 
χαρακτηρίζουν.  

Συνεχίζοντας με την ανάλυση της διάσπασης ενός επιπλέον κόμβου, 
παρατίθεται ο κόμβος 17 που διασπάται στις ομάδες Α(Ι) 13 και Β(Ι) 15 και 
αυτή η διάσπαση οφείλεται στην υπεροχή των ατόμων της ομάδος Α(Ι) στην 
κλάση “IDIO2”(Μεταπτυχιακός φοιτητής), αφού εμφανίζει υψηλή τιμή στο 
δείκτη COD(615) αλλά και στην υπεροχή των ατόμων της ομάδος Β(Ι) στην 
κλάση “IDIO4”(Λοιπό προσωπικό) με υψηλή τιμή στο δείκτη COD(135) και 
αρνητικό πρόσημο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 
 
 
 

2 Παρεμφερείς εργασίες στο διεθνή χώρο/ Βιβλιογραφική 
ανασκόπηση 

 

2.1 Ανάλυση των transaction logs σε OPAC 
 

Στη διεθνή βιβλιογραφία η χρήση των transaction logs στους κόλπους 
των βιβλιοθηκών εισήχθη στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Αρχικά 
χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα προσδιορισμού της απόδοσης του συστήματος της 
βιβλιοθήκης. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 έως τα μέσα της δεκαετίας του 
’80 εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στη μελέτη των συστημάτων των online 
καταλόγων και οι αναλυτές ενδιαφέρονταν επιπρόσθετα να προσδιορίσουν  
τη συμπεριφορά που παρουσίαζαν οι χρήστες κατά τις αναζητήσεις τους 
στους opacs. Τέλος, από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και εξής οι μελέτες και 
αναλύσεις που γίνονται με τη συγκεκριμένη μέθοδο χαρακτηρίζονται από 
μεγάλη ποικιλία, καθώς άλλοι ερευνητές επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους 
τρόπους έρευνας, άλλοι σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών ή σε διάφορους 
τύπους πληροφοριακών συστημάτων που συνδέονται με τους καταλόγους 
κ.ο.κ. 

Μια σειρά μελετών καταδεικνύει τη χρήση των transaction logs ως 
μεθόδους προκειμένου να διαπιστωθούν και να αναλυθούν τα ποσοστά 
αποτυχίας των χρηστών στις προσπάθειές τους να ανακτήσουν πληροφορίες 
από ένα online κατάλογο. Μια τέτοιου είδους μελέτη είναι εκείνη του Thomas 
A. Peters42 που πραγματοποιήθηκε στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της 
Πολιτείας Μισούρι-Κάνσας (University of Missouri Kansas City-UMKC) το 
1989. Κατά τη συγκεκριμένη μελέτη προσδιορίστηκαν τα ποσοστά αποτυχίας 
των χρηστών κατά τις αναζητήσεις τους στον OPAC, μελετήθηκαν οι τεχνικές 
χρήσης του OPAC, καθώς και διερευνήθηκαν τα πιθανά αίτια της αποτυχίας 
των χρηστών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ποσοστό αποτυχίας ανέρχεται 
                                                 
42Thomas A. Peters (1989). “When Smart People Fail: an analysis of the transaction log of an 
online public access catalog”. The Journal of Academic Librarianship 15(5), pp. 267-273. 
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στο 40,5% και διακρίνει σε τέσσερις ομάδες τις πιθανές αιτίες αποτυχίας των 
χρηστών κατά τις αναζητήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν 
προβλήματα με την ίδια τη λέξη-κλειδί (keying problems) π.χ. τυπογραφικά 
λάθη, προβλήματα με το ελεγχόμενο λεξιλόγιο και τα αρχεία καθιερωμένων 
αποδόσεων, αδυναμία των χρηστών να κατανοήσουν το σκοπό, τους κανόνες 
και τη διαδικασία του συγκεκριμένου συστήματος και τέλος η σύγχυση του 
προαναφερθέντος συστήματος με άλλα λογισμικά και πληροφοριακά 
συστήματα. Επιπλέον, παραθέτει πεδία εφαρμογών των αποτελεσμάτων της 
ανάλυσης μέσω των transaction logs όπως την αξιολόγηση του προγράμματος 
της βιβλιογραφικής επιμόρφωσης των χρηστών σε σχέση με τον ηλεκτρονικό 
κατάλογο, το συνδυασμό της με στατιστικές έρευνες που μετρούν τις ανάγκες 
ή προθέσεις των χρηστών και την ικανοποίησή τους, τη συνδρομή της στην 
ανάπτυξη της συλλογής. Ολοκληρώνει τονίζοντας τη μεγάλη σημασία της 
ανάλυσης των transaction logs ενός online καταλόγου από επαγγελματίες 
βιβλιοθηκονόμους, καθώς βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ χρηστών και 
βιβλιοθηκονόμων και τους βοηθά να κατανοήσουν προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι πρώτοι στην επαφή τους με τον ηλεκτρονικό κατάλογο. Το 
παρόν άρθρο παρέχοντας μια ολοκληρωμένη περιγραφή της μεθόδου των 
transaction logs, των αποτελεσμάτων και των προτεινόμενων σημείων 
εφαρμογής αυτών, αποτελεί σημείο βιβλιογραφικής αναφοράς σε 
μεταγενέστερες ανάλογου περιεχομένου δημοσιεύσεις.  

Η Rhonda N. Hunter43 το 1991 προτάθηκε να μελετήσει 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των transaction logs τους χρήστες, όταν αυτοί 
αναζητούν στον online κατάλογο του Πανεπιστημίου της Ν. Καρολίνας. Ο 
στόχος της μελέτης ήταν να παρέχει επιπρόσθετες στο προαναφερθέν άρθρο 
του Peters πληροφορίες για τη συμπεριφορά των χρηστών και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν χρησιμοποιώντας ένα online κατάλογο. 
Συγκεντρώθηκαν δεδομένα μιας εβδομάδος (22-28 Οκτωβρίου 1989) και 
προσδιορίστηκαν ποσοστά αποτυχίας για κάθε τρόπο αναζήτησης και για 
συγκεκριμένα προβλήματα που παρουσιάζονται. Η μελέτη της ανέφερε ένα 
αυξημένο ποσοστό αποτυχίας, το οποίο ανέρχεται στο 54,2%. Η Hunter 
κατηγοριοποίησε τους τύπους των προβλημάτων και συνέκρινε τα 
αποτελέσματά της με εκείνα της μελέτης του Peters και άλλων ερευνητών. 
Επιπλέον, τονίζει ιδιαιτέρως την ανάγκη για εκπαίδευση των χρηστών στη 
χρήση και λογική των αυτοματοποιημένων καταλόγων και τη χρησιμότητα 
των transaction logs στις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών.  

Η Beth Sandrone44 σε εκτενές άρθρο της, που δημοσιεύτηκε το 1993, 
αναφέρει διάφορους τομείς εφαρμογής των αποτελεσμάτων που προκύπτουν 
από την ανάλυση transaction logs παρουσιάζοντας τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις που μπορούν να γίνουν από τα τμήματα μιας βιβλιοθήκης με 
τελικό σκοπό το σχεδιασμό ενός καλύτερου συστήματος. Ενδεικτικά 
αναφέρεται η χρήση των transaction logs ως εργαλείο παροχής πολύτιμων 

                                                 
43Rhonda N. Hunter (1991). “Successes and Failures of Patrons Searching the Online Catalog 
at a Large Academic Library: a transaction log analysis”. RQ 30, pp. 395-402. 
44 Beth Sandrone (1993). “Applying the Results of Transaction Log Analysis”. Library Hi tech 
11(2), pp. 87-97. 
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πληροφοριών προς τη διοίκηση της βιβλιοθήκης προκειμένου να λάβει 
αποφάσεις το εύρος των οποίων κυμαίνεται από το κόστος του συστήματος 
μέχρι τον αριθμό των τερματικών και το βαθμό επιτυχίας της εκπαίδευσης του 
προσωπικού. Επιπλέον, προτείνει εφαρμογές στην τεχνική υπηρεσία, που 
υποστηρίζει το σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, στη διαχείριση της 
συλλογής, καθώς η ανάλυση μέσω των transaction logs δίνει χρήσιμες 
πληροφορίες για ποιες περιοχές της συλλογής χρησιμοποιούνται περισσότερο 
και μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσο προσδιορισμού του τρόπου 
χρηματοδότησης διαφόρων τύπων υλικού. Επίσης, εφαρμογές είναι δυνατόν 
να υπάρξουν στον τομέα της ανάπτυξης και διατήρησης του συστήματος 
ανάκτησης πληροφοριών ανατροφοδοτώντας τους υπευθύνους με 
πληροφορίες για τη δραστηριότητα αναζήτησης των χρηστών και τις 
επιπτώσεις που έχουν σε αυτούς οι οποιεσδήποτε αλλαγές στο λογισμικό του 
συστήματος. Η Sandrone με το συγκεκριμένο άρθρο της παρέχει ένα εργαλείο 
στους βιβλιοθηκονόμους και μη, που ασχολούνται με τα συστήματα 
ανάκτησης πληροφοριών, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα 
μιας μελέτης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ολοκληρώνοντας, αξίζει να 
σημειωθεί ότι το παρόν άρθρο, όπως άλλωστε και τα υπόλοιπα του 
συγκεκριμένου τεύχους, αποτελούν σημείο αναφοράς για πολλές 
μεταγενέστερες μελέτες και δημοσιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.    

Ένα από τα σημαντικά άρθρα του προαναφερθέντος τεύχους είναι και 
του Peters45, στο οποίο παρατίθεται η ιστορία και η εξέλιξη της μεθόδου των 
transaction logs. Γίνεται αναφορά σε μελέτες που έχουν γίνει και είχαν 
δημοσιευθεί ως τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Μελέτες που επικεντρώνονταν 
στην απάντηση βασικών ερωτημάτων για τη λειτουργία του συστήματος, 
όπως εντολές που χρησιμοποιούνται, χρόνος αντίδρασης του συστήματος και 
διάρκεια συνδέσεων. Μελέτες για αναλύσεις συστημάτων που ο χρήστης 
χρησιμοποιεί είτε το μενού είτε τις εντολές, για να αναζητήσει στον κατάλογο 
(menu mode – command mode). Μελέτες στη συνέχεια για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι χρήστες στην επαφή τους με το αυτοματοποιημένο 
σύστημα, όπως ανάκτηση τεράστιου αριθμού αποτελεσμάτων ή μηδενικών, 
λάθη που σημειώνονται, αποτυχίες και οι αιτίες τους. Στη συνέχεια το 
ενδιαφέρον των μελετητών στράφηκε και στο βαθμό χρήσης της online 
βοήθειας, σε μεμονωμένους τρόπους αναζητήσεων με το θέμα να κυριαρχεί, 
στο βαθμό που ταιριάζουν οι όροι που εισαγάγουν οι χρήστες στο σύστημα με 
εκείνους του ελεγχόμενου λεξιλογίου, με τη μικρή χρήση των Boolean, των 
αποκοπών, των περιορισμών, με το αν οι χρήστες επιλέγουν να εκτυπώσουν ή 
να αποθηκεύσουν τα παραγόμενα αποτελέσματα. Λίγες είναι οι αναλύσεις 
που έγιναν σε όλα τα transaction logs μιας περιόδου χωρίς το σχηματισμό 
δείγματος, όπως επίσης περιορισμένες είναι οι αναλύσεις τρόπου χρήσης των 
αυτοματοποιημένων κατάλογων από το ίδιο το προσωπικό της βιβλιοθήκης. 
Ο Peters παρατηρεί ότι τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται επαναλήψεις 
προηγούμενων αναλύσεων, όσον αφορά τη θεματική προσέγγιση, με θετικές 
και αρνητικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη της μεθόδου. 
                                                 
45Thomas A. Peters (1993). “The History and Development of Transaction Log Analysis”. 
Library Hi tech 11(2), pp. 41-66. 
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Οι Lynn Silipigni Connaway, John M. Budd και Thomas R. 

Kochtanek46 μελέτησαν 114 συνδέσεις-αναζητήσεις, που πραγματοποιήθηκαν 
στον online κατάλογο της κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του 
Μισούρι-Κολούμπια στις αρχές του φθινοπώρου του 1993. Οι μέθοδοι που 
ακολουθήθηκαν, ήταν εκείνες της παρατήρησης των χρηστών, του 
ερωτηματολογίου και τέλος της ανάλυσης για κάθε αναζήτηση των 
transaction logs. Ήθελαν να μελετήσουν τους τύπους των πεδίων που 
ερευνούν οι χρήστες, τη χρήση των διαθέσιμων τρόπων αναζήτησης του 
καταλόγου, την εμφάνιση λαθών κατά τις αναζητήσεις και τους τύπους αυτών 
των  λαθών. Η μελέτη τους κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των 
αναζητήσεων υπήρξαν συντηρητικές καθώς οι χρήστες έκαναν χρήση της πιο 
απλής μεθόδου αναζήτησης με τον τίτλο να προηγείται με 34%. Επιπλέον, 
σημειώθηκαν λάθη περιστασιακά με πιο συνήθη τα τυπογραφικά και 
παρατηρήθηκε ότι η εμπειρία των χρηστών επηρεάζει τις επιλογές που 
πραγματοποιούνται και τα λάθη που τυχόν συμβαίνουν. 

Ο Thomas A. Peters47 ασχολήθηκε επιπλέον με το πεδίο της εφαρμογής 
των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των transaction logs προτείνοντας την 
αξιοποίηση των πληροφοριών, που συλλέγονται, από τη διοίκηση της 
Βιβλιοθήκης. Στο άρθρό του αναφέρονται διάφορες διοικητικές αποφάσεις 
που μπορούν να ληφθούν λαμβάνοντας υπόψη τις αναλύσεις των δεδομένων, 
που προέρχονται από τα transaction logs. Ενδεικτικά σημειώνονται οι 
αποφάσεις των διαφόρων τμημάτων μιας Βιβλιοθήκης που σχετίζονται με 
κάποιες αλλαγές στο interface του καταλόγου, με την αποτελεσματικότητα 
αυτού, με την κατάλληλη χρονική στιγμή για την αναβάθμιση του 
συστήματος, με την εκπαίδευση, με την ανάπτυξη και αξιολόγηση του 
προσωπικού, με την ανάπτυξη και διαχείριση της συλλογής, με προσδιορισμό 
των αναγκών των χρηστών για βιβλιογραφική εκπαίδευση, ακόμη και με 
αλλαγές στη δομή και στο περιεχόμενο των βιβλιογραφικών εγγραφών και 
στην ευρετηρίαση αυτών. Θεωρεί πως η συλλογή και προπάντων η ανάλυση 
των transaction logs μπορεί και πρέπει να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο της 
διοίκησης, δυνατότητες που δεν έχουν καθιερωθεί και αναγνωρισθεί. Το 
παρόν άρθρο σε συνδυασμό με εκείνο της Beth Sandrone (βλ. υποσημείωση 3) 
αποτελούν σημαντικές πηγές αναφοράς για τις εφαρμογές που δύνανται να 
έχουν τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης transaction logs. 

Η ομάδα των Deborah D. Blecic, Josephine L. Dorch, Melissa H. 
Koenig και Nirmala S. Bangalore48 χρησιμοποίησε τα transaction logs 
προκειμένου να βελτιώσει τα ανακτώμενα αποτελέσματα από τον online 
κατάλογο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Ιλινόις στο Σικάγο. Κατά 
τα ακαδημαϊκά έτη 1995, 1996 αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν δυο ομάδες 
                                                 
46Lynn Silipigni Connaway, John M. Budd and Thomas R. Kochtanek (1995). “An 
Investigation of the Use of an Online Catalog: user characteristics and transaction log 
analysis”. Library Resources & Technical Services 39(2), pp. 142-152. 
47Thomas A. Peters (1996). “Using Transaction Logs Analysis for Library Management 
Information”. Library administration and management 10, pp. 20-25. 
48Deborah D. Blecic [et. al] (1998). “Using Transaction Log Analysis to Improve OPAC 
Retrieval Results”. College & Research Libraries 59(1), pp. 39-50. 
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δεδομένων. Η πρώτη ομάδα δεδομένων φανέρωσε τα προβλήματα που 
αντιμετώπιζαν οι χρήστες κατά τις αναζητήσεις τους στον κατάλογο. Κατόπιν 
έγιναν αλλαγές στις εισαγωγικές οθόνες του online καταλόγου με στόχο την 
απλούστευσή τους, ώστε να υπάρξει αύξηση του ποσοστού επιτυχών 
αναζητήσεων. Η δεύτερη ομάδα δεδομένων απέδειξε ότι οι 
πραγματοποιηθείσες αλλαγές ήταν εύστοχες και οδήγησαν σε αξιοσημείωτες 
βελτιώσεις, καθώς μειώθηκε αισθητά το ποσοστό αποτυχίας. 

Συνέχεια αυτής της μελέτης υπήρξε από την ίδια πάντα ομάδα, η 
συλλογή και μελέτη transaction logs για τα επόμενα δυο έτη, δηλαδή για τα 
ακαδημαϊκά έτη 1997 και 199849. Ο στόχος των συγγραφέων για τη δεύτερη 
κατά σειρά εργασία τους ήταν να διαπιστώσουν α) κατά πόσο οι βελτιώσεις 
που παρατηρήθηκαν μετά τις πρώτες αλλαγές, που είχαν σημειωθεί στις 
εισαγωγικές οθόνες, διατηρήθηκαν με το πέρασμα του χρόνου, β) να 
εξετάσουν τις επιπτώσεις που θα επέφεραν οι επόμενες αλλαγές, γ) να 
συνεχίσουν να αναζητούν τις αιτίες των αποτυχημένων αναζητήσεων και δ) 
να καταγράψουν τη χρήση των λέξεων-κλειδί ως τρόπο αναζήτησης. 
Συνοπτικά αναφέρεται ότι οι αλλαγές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια 
των τεσσάρων ετών επηρέασαν τη συμπεριφορά των χρηστών αλλά δεν 
άντεξαν όλες μέσα στο χρόνο. Η χρήση του τρόπου λέξη-κλειδί αυξήθηκε 
κατά δεκαπέντε ποσοστιαίες μονάδες. 

Σε ένα άρθρο των A. Ciliberti, Marie L. Radford, Gary P. Radford και  
Terry Ballard50 εξετάζεται η συμπεριφορά των χρηστών και η επιτυχία τους 
στη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων έτσι ώστε να ικανοποιούν τις 
πληροφορικές τους ανάγκες σε μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. Πιο 
συγκεκριμένα εξετάζεται α) σε ποιο βαθμό οι χρήστες αποκτούν τα τεκμήρια 
που τους ενδιαφέρουν αναζητώντας στον OPAC και αν είναι ανεπιτυχείς οι 
αναζητήσεις τους, ποια είναι τα αίτια και β) σε ποιο βαθμό οι χρήστες 
ανακτούν τα άρθρα των περιοδικών που χρειάζονται αναζητώντας στα 
ευρετήρια περιοδικών που υπάρχουν σε  CD-ROM και αν είναι ανεπιτυχείς οι 
αναζητήσεις τους, ποια είναι τα αίτια.      

Η Julie Banks51 δημοσίευσε το 2000 τα αποτελέσματα δεκάχρονης 
μελέτης transaction logs, που προέρχονταν από τη Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου της Πολιτείας του νοτιανατολικού Μισούρι (Southeast 
Missouri State University, SEMO). Σύμφωνα με τη συγγραφέα τα δεδομένα 
των transaction logs έχουν μερική αξία πρόγνωσης για τους διευθυντές των 
βιβλιοθηκών, καθώς μερικές τάσεις παραμένουν με την πάροδο των χρόνων 
και πιο συγκεκριμένα: α) οι συνολικές εβδομαδιαίες αναζητήσεις 
παρουσιάζουν αυξομειώσεις, οι οποίες σχηματικά δημιουργούν το γράμμα m, 
β) λιγότερες αναζητήσεις σημειώνονται τις δυο πρώτες και τις δυο τελευταίες 
                                                 
49Deborah D. Blecic [et. al] (1999). “A Longitudinal Study of the Effects of OPAC Screen 
Changes on Searching Behavior and Searcher Success”. College & Research Libraries 60(6), pp. 
515-530 
50Anne Ciliberti [et. al] (1998). “Empty Handed ?: a material availability study and transaction 
log analysis verification”. The Journal of Academic Librarianship 24(4), pp. 282-289. 
51Julie Banks (2000). “Are Transaction Logs Useful?: a ten year study”. Journal of Southern 
Academic and Special Librarianship. 1(3), 
URL: http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v01n03/banks_j01.html
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εβδομάδες του εξαμήνου και γ)από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη σημειώνεται η 
πιο υψηλή χρήση του καταλόγου. Παρατηρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να 
επηρεάσουν θετικά τη λειτουργία του τμήματος πληροφόρησης του κοινού. 

Τα transaction logs χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία χρόνια για 
την περιγραφή και ανάλυση χρήσης του διαδικτύου και των ψηφιακών 
βιβλιοθηκών, γεγονός που ενισχύει τη χρηστικότητα της μεθόδου και τη 
διάδοσή της σε νέα εξελιγμένα συστήματα ανάκτησης πληροφοριών. 
Ενδεικτικά παρατίθενται τα άρθρα που ακολουθούν ως παραδείγματα της 
προαναφερθείσας χρήσης.  

Ο Patrick McGlamery σε άρθρό του, που δημοσιεύθηκε το 1997, 
περιγράφει τη μελέτη των transaction logs της ψηφιακής συλλογής MAGIC 
που πραγματοποιήθηκε για τέσσερα συναπτά έτη. Η συγκεκριμένη συλλογή 
αποτελείται από γεωγραφικά δεδομένα και είναι προσβάσιμη μέσω του 
διαδικτύου. Με την ολοκλήρωση της μελέτης δόθηκαν απαντήσεις στα εξής 
ερωτήματα: α) ποιοι είναι οι χρήστες, β) πού βρίσκονται, γ) ποια είναι τα 
θέματα που τους ενδιαφέρουν και δ) πως «κινούνται» στη συλλογή. 
Απαντήσεις που μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο παροχής υπηρεσιών. 

Οι Malika Mahoui και Sally Jo Cunningham52 μελέτησαν τη 
συμπεριφορά των χρηστών κατά τις αναζητήσεις τους σε δυο βιβλιογραφικές 
συλλογές (CSBIB & CSTR) ψηφιακών βιβλιοθηκών συλλέγοντας τα δεδομένα 
με τη μέθοδο των transaction logs και συνέκριναν τα αποτελέσματα των 
παρατηρήσεών τους. Η δραστηριότητα των χρηστών στις παραπάνω 
συλλογές καταγραφόταν αυτόματα και τα δεδομένα κάλυπταν την περίοδο 
Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριος 1999 από τη συλλογή CSBIB και Απρίλιος 1996 
έως Ιούλιος 1997 από τη συλλογή CSTR.   

Οι Steve Jones, Sally Jo Cunningham, Rodger McNab και Stefan 
Boddie53 χρησιμοποίησαν την τεχνική της ανάλυσης των transaction logs, για 
να μελετήσουν τη χρήση της μεγαλύτερης συλλογής της Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκης της Νέας Ζηλανδίας (New Zealand Digital Library) για 
διάστημα 61 εβδομάδων, από τον Απρίλιο του 1996 έως τον Ιούλιο του 1997. 
Εφάρμοσαν τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές αναλύσεις με αυτόματη αλλά 
και με χειρονακτική επεξεργασία των transaction logs. 

Ένα ακόμη παράδειγμα χρήσης της μεθόδου των transaction logs στο 
διαδίκτυο και συγκεκριμένα σε ηλεκτρονικά περιοδικά αποτελεί η 
δημοσίευση το 2002 των Hao-Ren Ke, Rolf Kwakkelaar, Yu-Min Tai και Li-
Chun Chen54. Στο παρόν άρθρο αναλύονται τα transaction logs του 
συστήματος ηλεκτρονικών περιοδικών του Science Direct της Taiwan, που 
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και πιο χρησιμοποιούμενες βάσεις 
δεδομένων πλήρους κειμένου διεθνώς. Μελετήθηκε όχι μόνο ο τύπος των 
ερωτήσεων που θέτουν οι χρήστες κατά τις αναζητήσεις τους αλλά και ο 
                                                 
52Malika Mahoui and Sally Jo Cunningham (2000). “A Comparative Transaction Log Analysis 
of Two Computing Collections”. Lecture Notes in Computer Science 1293, pp. 418-423. 
53Steve Jones [et.al.] (2000). “A Transaction Log Analysis of a Digital Library”. Human –
computer interaction for digital libraries 3, pp. 152-169.  
54Hao-Ren Ke [et.al] (2002). “Exploring Behavior of E-journals Users in Science and 
Technology: transaction log analysis of Elsevier’s Science Direct Onsite in Taiwan”. Library & 
Information Science Research 24, pp.265-291. 
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τρόπος που φυλλομετρούν (browsing) τη βάση και που μεταφέρουν στον 
υπολογιστή τους (download) το πλήρες κείμενο των άρθρών που εντοπίζουν 
κατά τις αναζητήσεις τους στο σύστημα. 

Οι αναλύσεις transaction logs αυτοματοποιημένων καταλόγων έδωσαν 
μια ποικιλία ως προς τα παραγόμενα αποτελέσματα. Είναι δύσκολο να 
γενικευτούν οι τρόποι αναζητήσεων και οι συμπεριφορές των χρηστών για 
όλους τους χρήστες και όλες τις χρονικές περιόδους. Αντιθέτως, η πρωταρχική 
χρησιμότητα αυτών των τεχνικών ανάλυσης έγκειται στην παραγωγή 
λεπτομερών περιγραφών της συμπεριφοράς ενός δεδομένου συνόλου 
χρηστών σε ένα μοναδικό σύστημα ανάκτησης για συγκεκριμένη συλλογή 
δεδομένων. 

Συνοψίζοντας, γίνεται φανερό από τη διεθνή αρθρογραφία ότι η 
ανάλυση των transaction logs έχει χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος αξιολόγησης 
της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας τόσο του συστήματος ενός 
online καταλόγου όσο και των ιδίων των χρηστών του συστήματος. Αποτελεί 
ένα χαμηλού κόστους εργαλείο στα χέρια των βιβλιοθηκονόμων για την 
αξιολόγηση και τη μετέπειτα βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μιας 
βιβλιοθήκης. Η παραπάνω διαπίστωση σε συνδυασμό με την εξάλειψη 
μειονεκτημάτων του τύπου αμφισβήτηση για την αξιοπιστία και για την 
τυπικότητα της συμπεριφοράς των αντικειμένων της έρευνας, παρέμβαση και 
προκατάληψη του ερευνητή, που ενέχουν σε άλλες μεθόδους συλλογής 
δεδομένων, όπως είναι οι συνεντεύξεις, τα ερωτηματολόγια και οι 
παρατηρήσεις αλλά και η ταυτόχρονη δυνατότητα για πλήρη καταγραφή των 
κινήσεων των χρηστών, της συμπεριφοράς τους απέναντι σε ένα σύστημα 
ανάκτησης πληροφοριών, οδήγησε και τον συντάκτη της παρούσας διατριβής 
στην επιλογή της μεθόδου των transaction logs για τη συλλογή των 
απαιτούμενων για την έρευνα δεδομένων. 
 

2.2 Χρήση της στατιστικής στη βιβλιοθηκονομία  
 

Στο συγκεκριμένο σημείο της διατριβής καταβάλλεται μια προσπάθεια 
εντοπισμού και ενδεικτικής παρουσίασης της χρήσης της στατιστικής από τις 
βιβλιοθήκες σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να παρουσιασθεί η προσπάθεια 
που γίνεται για συγκερασμό των δυο επιστημών και να εντοπισθεί το σχετικό 
κενό που υπάρχει στις ελληνικές βιβλιοθήκες.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία τα δημοσιεύματα που ασχολούνται με τη 
χρήση στατιστικών μεθόδων στους χώρους των βιβλιοθηκών κινούνται κατά 
κύριο λόγο γύρω από τις βασικές έννοιες της περιγραφικής στατιστικής 
δίνοντας ορισμούς αυτών και παραδείγματα. 

Οι Ray L. Carpenter και Ellen Storey Vasu55 πιστεύουν ότι μέσω μίας 
στατιστικής ανάλυσης, γνωρίζοντας ταυτόχρονα τους περιορισμούς και τα 
πλεονεκτήματα αυτής, υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας της 

                                                 
55 Ray L. Carpenter and Ellen Storey Vasu (1978). Statistical Methods for Librarians. Chicago: 
American Library Association. 
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οργάνωσης της πληροφορίας και επιπλέον οι στατιστικές αναλύσεις 
συμβάλλουν με ωφέλιμα στοιχεία στη λήψη αποφάσεων. 

Στο προαναφερθέν βιβλίο γίνεται αναφορά με χρήση ορισμών και 
παραδειγμάτων αντλούμενων από τους χώρους των βιβλιοθηκών στην 
περιγραφική στατιστική, στις μεταβλητές και στις κλίμακες μέτρησής τους, στο 
σχηματισμό ενός δείγματος, στην επαγωγική στατιστική και σε μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία ποσοτικών μεταβλητών. 

Την άποψη ότι οι στατιστικές μέθοδοι μπορούν να παρέχουν μια 
αξιόπιστη πηγή επιχειρημάτων για τη λήψη αποφάσεων από τους managers 
των βιβλιοθηκών εκφράζουν και οι Peter Stephen και Susan Hornby56, καθώς 
οι βιβλιοθήκες είναι ζωντανοί οργανισμοί που ακολουθούν τους βασικούς 
κανόνες  του management και οι στατιστικές μέθοδοι προσφέρουν από απλές 
γραφικές παρουσιάσεις μέχρι επαγωγικές μετρήσεις για την πρόκληση και 
υποστήριξη των διοικητικών αποφάσεων. 

Δίνονται ορισμοί των κύριων όρων της στατιστικής και 
παρουσιάζονται οι βασικές μορφές παρουσίασης των στατιστικών δεδομένων 
με πίνακες και διαγράμματα. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στη θεωρία των 
πιθανοτήτων και στην επαγωγική στατιστική και μια σύντομη αναφορά στη 
διμεταβλητή στατιστική, καθώς σε όλα τα προηγούμενα δεδομένο αποτελούσε 
η ανάλυση ενός φαινομένου με τη χρήση μιας μόνο μεταβλητής. 

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι στο συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζεται 
με συνοπτικό και όσο το δυνατόν πιο απλό και λιγότερο μαθηματικό τρόπο η 
στατιστική, το αντικείμενο και οι εφαρμογές της με αναφορές στο χώρο των 
βιβλιοθηκών.  

Ο Arthur W. Hafner57 παρατηρώντας ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας 
διεύρυνε τις ευθύνες των βιβλιοθηκών και προκειμένου ο βιβλιοθηκονόμος να 
ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες και στη βελτίωση των υπηρεσιών και 
των συλλογών της κάθε βιβλιοθήκης ανατρέχει στην πληροφόρηση που 
μπορεί να ανακτήσει από την ανάλυση των εσωτερικών εγγράφων της 
βιβλιοθήκης, παρουσιάζει ως αναγκαία τη γνώση της στατιστικής καθώς 
παρέχει εκείνες τις τεχνικές που βοηθούν τους βιβλιοθηκονόμους να 
διαχειρίζονται τα αριθμητικά δεδομένα και να παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα είτε για αναδιαμόρφωση της πολιτικής της βιβλιοθήκης, είτε ως 
ερέθισμα για να τεθούν βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι. 

Συνεπώς στο παρόν βιβλίο δίνονται ορισμοί, ερμηνείες και 
παραδείγματα των βασικών εννοιών της περιγραφικής στατιστικής με μια 
μικρή αναφορά μόνο στο αντικείμενο της επαγωγικής στατιστικής, βασικές 
μέθοδοι ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων με κάποια ενδεικτικά παραδείγματα 
ύπαρξης ποιοτικών δεδομένων στους χώρους των βιβλιοθηκών χωρίς όμως να 
παρουσιάζονται μέθοδοι ανάλυσης αυτών, έχοντας ως σημείο αναφοράς 
πάντα την ανάλυση μιας μεταβλητής τη φορά. Επιπλέον, στο τελευταίο 
κεφάλαιο του βιβλίου γίνεται παρουσίαση των τεχνικών της γραμμικής 

                                                 
56Peter Stephen and Susan Hornby (1996). Simple Statistics for Library and Information 
Professionals. London: Library Association Publishing.  
57Arthur W. Hafner (1998). Descriptive Statistical Techniques for Librarians. 2nd ed Chicago: 
American Library Association. 
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παλινδρόμησης και συσχέτισης μέσω των οποίων περιγράφονται οι σχέσεις 
μεταξύ δύο μεταβλητών (μιας εξαρτημένης και μιας ανεξάρτητης). 

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι είναι ένα βιβλίο μέσα από το οποίο οι 
βιβλιοθηκονόμοι μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της 
περιγραφικής στατιστικής με χρήση παραδειγμάτων προερχόμενων κατά 
κύριο λόγο από τους κόλπους των βιβλιοθηκών, αφού δεν χρησιμοποιείται η 
μαθηματική γλώσσα που είναι άγνωστη και αποτρεπτική στους 
βιβλιοθηκονόμους. 

Σε δημοσίευση58 που πραγματοποιήθηκε αναφορικά με το πρόγραμμα 
Conspectus σημειώνεται η χρήση των στατιστικών στοιχείων της συλλογής 
μιας βιβλιοθήκης ως μέσο για την αξιολόγηση της συλλογής μέσα από το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα και τη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων 
με παλαιότερα. 

Η Eillen D. Hardy59 σημειώνει την απουσία διεθνών προτύπων για 
στατιστική μέτρηση και ανάλυση των προσκτήσεων και την ανάγκη του 
εκάστοτε υπευθύνου του τμήματος προσκτήσεων να αναπτύσσει μέτρα που 
εστιάζουν στις τοπικές ανάγκες και στόχους της βιβλιοθήκης.60

Αναφέρονται τρόποι συγκέντρωσης δεδομένων που παρέχουν 
πληροφορίες για την κατάσταση των προσκτήσεων, πληροφορίες που αν 
αναλυθούν στατιστικά θα μπορέσουν να αποτελέσουν εργαλείο για την 
καλύτερη λειτουργία του τμήματος των προσκτήσεων. Δεν προτείνονται όμως 
συγκεκριμένες στατιστικές μέθοδοι αλλά ακόμη ένα σημείο δυνατής 
εφαρμογής αυτών. 

Μέσα στα πλαίσια αξιολόγησης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών η Van 
House61 παρουσιάζει εκείνους τους τομείς της βιβλιοθήκης που πρέπει να 
αποτελέσουν αντικείμενο στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης 
χρησιμοποιώντας όμως κάποιες απλές στατιστικές μεθόδους, όπως 
υπολογισμός του αριθμητικού μέσου, της μέσης τιμής, της συχνότητας, 
δίνοντας παράλληλα οδηγίες για το σχηματισμό του δείγματος, για τη 
διάθεση του ερωτηματολογίου, την κωδικοποίηση των απαντήσεων, τη χρήση 
είτε στατιστικών πακέτων είτε λογιστικών φύλλων για την επεξεργασία των 
δεδομένων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί από τους τομείς που προτείνει η 
συγγραφέας ότι θα πρέπει να μελετηθούν, όπως η έρευνα για την κυκλοφορία 
του υλικού, το βαθμό χρήσης του παρεχόμενου εξοπλισμού, το βαθμό 
επιτόπιας και απομακρυσμένης χρήσης της βιβλιοθήκης και την αξιολόγηση 
από τους χρήστες για τις αναζητήσεις τους στον online κατάλογο.  
 

                                                 
58 Richard J. Woods and Katina Strauch eds (1996). Collection Assessment: a look at the RLG 
Conspectus.  New York: Haworth Press. 
59 Eillen D. Hardy ed (1989). Statistics for Managing Library Acquisitions. Chicago: American 
Library Association. 
60 Η παρατήρηση της συγγραφέως περί της απουσίας αντίστοιχων προτύπων δεν ισχύει 
πλέον, όπως σημειώνεται και στις σελίδες που ακολουθούν. 
61 Nancy Van House, Beth T. Weil and Charles R. McClure (1990). Measuring Academic Library 
Performance: a practical approach. Chicago: American Library Association. 
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Τα βιβλία που ασχολούνται με τη χρήση της στατιστικής στην επιστήμη 
της βιβλιοθηκονομίας πρέπει να σημειωθεί ότι ουσιαστικά αναφέρονται στις 
στατιστικές και κατά κύριο λόγο ποσοτικές μεθόδους της μονοδιάστατης 
ανάλυσης ενός φαινομένου. 

Αναζητώντας στη συνέχεια παρεμφερές υλικό στη διεθνή αρθρογραφία 
εντοπίζεται μια σειρά από άρθρα, τα οποία παρουσιάζουν διαφορετικές 
πτυχές εφαρμογής της στατιστικής στο χώρο των βιβλιοθηκών. Μια εκ των 
πτυχών είναι η συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων προς 
αξιολόγηση των προμηθευτών υλικού μιας βιβλιοθήκης. Είναι γεγονός ότι οι 
προμηθευτές διαφέρουν σημαντικά στις τιμές, στο χρόνο παράδοσης του 
υλικού και σε διάφορους άλλους τομείς και η στατιστική παρέχει ένα εργαλείο 
για την αντικειμενική και προσεκτική αξιολόγησή τους, όπως αναφέρει και σε 
άρθρο του ο R.J. Todd62. Στόχος του συγγραφέα αποτελεί η παρουσίαση με 
απλό τρόπο πρώτον των βασικών αρχών για τη συλλογή στατιστικών 
στοιχείων από τις βιβλιοθήκες που θα στοχεύουν στην αξιολόγηση των 
προμηθευτών,  δεύτερον των κατευθυντήριων γραμμών για τον ορθό 
σχηματισμό ενός δείγματος και για τη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 
Επιπλέον, προτρέπει τους βιβλιοθηκονόμους στη χρήση της περιγραφικής 
στατιστικής με επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων και πιο συγκεκριμένα είτε 
μελετώντας μόνο μία μεταβλητή τη φορά (μονοδιάστατη ανάλυση) είτε 
προσδιορίζοντας τη σχέση μεταξύ δυο μεταβλητών με υπολογισμό της 
συσχέτισης και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε διάγραμμα δύο αξόνων 
(scatter plot). 

Το παρόν άρθρο ουσιαστικά αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα 
εφαρμογής της περιγραφικής στατιστικής στο χώρο των βιβλιοθηκών 
παρέχοντας χρήσιμες οδηγίες στο θεωρητικό επίπεδο αλλά απουσιάζουν τα 
παραδείγματα προς κατανόηση. 

Σε άρθρο των M. Naylor και K. Walsh63 περιγράφεται η ανάλυση της 
χρήσης των περιοδικών σε μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. Πιο συγκεκριμένα, 
αντικείμενο στατιστικής επεξεργασίας αποτέλεσε η χρήση των περιοδικών 
μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης μέσα στο χώρο της αλλά και έξω από αυτόν ως 
δανειζόμενα τεκμήρια, ανεξάρτητα από το αν ήταν λυτά τρέχοντα τεύχη ή 
βιβλιοδετημένα. Αναλύθηκε η εσωτερική χρήση των περιοδικών με δεδομένα 
που συγκεντρώθηκαν σε 439 εβδομάδες, δηλαδή σε περίπου 8,4 χρόνια. Η 
ανάλυση των δεδομένων αυτών στόχο είχε να δηλώσει κατευθύνσεις για τη 
διαμόρφωση της πολιτικής της βιβλιοθήκης σε θέματα που αφορούν στη 
διαχείριση των περιοδικών δημοσιευμάτων της, στη διατήρησή τους ή στην 
απόσυρσή τους. Η μέθοδος ανάλυσης που ακολουθήθηκε ήταν εκείνη των 
χρονοσειρών, η οποία αποτελεί μια μέθοδο ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων. 
Το ερώτημα που έθεταν προς εξέταση ήταν κατά πόσο η δυναμική της χρήσης 
των περιοδικών μπορεί να μορφοποιηθεί ως ένα πρότυπο χρονοσειράς 
ημερήσιων ή εβδομαδιαίων δεδομένων. 

                                                 
62Ross J. Todd (1994). “The Collection of Library Statistics for Supplier Evaluation: a user-
friendly guide”. Library Acquisitions: Practice & Theory 18(1), pp. 61-66. 
63 Maiken Naylor and Kathleen Walsh (1994) “A Time-Series Model for Academic Library 
Data Using Intervention Analysis”. Library & Information Science Research 16(4), pp.299-314.  
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Ο Joseph Janes σε μια σειρά από άρθρα64 παρουσιάζει τα βασικά 
σημεία της περιγραφικής στατιστικής με εφαρμογές σε βιβλιοθήκες και 
μεθόδους ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων. Αναφέρει, δηλαδή, τους ορισμούς 
και δίνει παραδείγματα για τις κλίμακες μέτρησης μεταβλητών, τις γραφικές 
παραστάσεις παρουσίασης των αποτελεσμάτων, τα μέτρα κεντρικής τάσης και 
τη διασπορά. Επιπλέον, μελετά σε σχετικό άρθρο του τη χρήση της μετρικής 
του χ2 προκειμένου να γίνει συσχετισμός δύο κατηγορικών μεταβλητών. Οι 
μεταβλητές που χρησιμοποιεί ως παράδειγμα σε πρώτη φάση είναι το γένος 
των βιβλιοθηκονόμων και το είδος της βιβλιοθήκης και σε δεύτερη φάση είναι 
η κατάρτιση στο διαδίκτυο και το μέγεθος της βιβλιοθήκης. Τέλος, σε άλλο 
άρθρο του αναφέρεται στο συσχετισμό δυο μεταβλητών και στους ελέγχους 
που πρέπει να γίνουν ώστε ο ερευνητής να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι 
υπό ανάλυση μεταβλητές είναι εξαρτώμενες. Οι μεταβλητές που 
χρησιμοποίησε ως παράδειγμα για τις ανάγκες του άρθρου ήταν α) οι 
βιβλιοθηκονόμοι στο πληροφοριακό τμήμα (reference librarians) και β) η 
ψηφιακή πληροφόρηση (digital reference). 

Αναφορά στον υπολογισμό της σχέσης μεταξύ εξαρτημένης και 
ανεξάρτητης μεταβλητής καθώς και σε παραδείγματα από το χώρο των 
βιβλιοθηκών προς κατανόηση των μέτρων κεντρικής τάσης της περιγραφικής 
στατιστικής, γίνεται και από το Niels Ole Pors65. 

Ο Mark L. Grover66 παρουσιάζει τη στατιστική επεξεργασία και 
ανάλυση δεδομένων της συλλογής μιας βιβλιοθήκης μέσω αξιολόγησης αυτής, 
ως εργαλείο για την καλύτερη ανάπτυξή της. Όμως, δεν προτείνει 
συγκεκριμένη μεθοδολογία αλλά προβαίνει σε σύγκριση της υπό μελέτης 
συλλογής με άλλες παρεμφερών βιβλιοθηκών. Εξ΄ άλλου, έχει επισημανθεί ως 
κύριο πεδίο εφαρμογής της στατιστικής η αξιολόγηση της συλλογής των 
βιβλιοθηκών και η περαιτέρω ανάπτυξή της.  

Ακόμη ένα πεδίο στο οποίο έχει εφαρμοσθεί η στατιστική έρευνα είναι 
η ανάλυση της ιστοσελίδας μιας βιβλιοθήκης προκειμένου να εντοπισθούν 
προβλήματα σχεδιασμού και να βελτιωθεί η προσβασιμότητα, όπως μας 
πληροφορεί σχετικά ο Xiaodong Li67. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 
τα log files της ιστοσελίδας και συγκεντρώθηκαν στοιχεία αναφορικά με το 
συνολικό και μέσο αριθμό των συνδέσεων (hits), το αν οι επισκέπτες είναι 
μοναδικοί ή επαναλαμβανόμενοι, τη γεωγραφική κατανομή των επισκεπτών 
και το λειτουργικό περιβάλλον του η/υ  σύνδεσης του επισκέπτη.  

                                                 
64 Janes, Joseph(2001). “Categorical Relationships: chi-square”. Library Hi Tech 19(3), pp. 296-
298. 
 ______ (2001). “Causality”. Library Hi Tech 19(2), pp. 191-193. 
 ______ (2001).”Descriptive Statistics: where they sit and how they fall”. Library Hi Tech 17(4), 
pp. 402-408. 
65 NIels Ole Pors (2000). “Statistics and Teaching in Departments of Library and Information 
Studies”. The Bottom Line: Managing Library Finances 13(1), pp. 16-20. 
66 Mark L. Grover (1999). “Large Scale Collection Assessment”. Collection Building 18(2), pp. 
58-66. 
67 Xiaodong Li (1999). “Library Web Page Usage: a statistical analysis”. The Bottom Line: 
Managing Library Finances 12(4), pp. 153-159. 
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Ουσιαστικά πρόκειται για μια ακόμη απλή καταγραφή των 
επισκέψεων με σύγκριση πριν και μετά από κάποια αλλαγή που έγινε στην 
εμφάνιση της ιστοσελίδας και για μια περιγραφή των χαρακτηριστικών των 
επισκέψεων με τη χρήση ποσοτικών δεδομένων και χωρίς καμία ιδιαίτερη 
στατιστική μεθοδολογία. 

Κατά τον Smith68 η στατιστική είναι αρωγός στη προσπάθεια των 
διευθυντών των βιβλιοθηκών για αύξηση του προϋπολογισμού. Παρέχει στο 
άρθρο του μια σειρά από μεταβλητές που πρέπει να μελετηθούν ανάλογα με 
το λόγο για τον οποίο διεκδικείται η οικονομική ενίσχυση. Η οργάνωση των 
δεδομένων, που προτείνεται, παραπέμπει σε στατιστική ανάλυση ποσοτικών 
δεδομένων. Επιπλέον, συγκρίνεται η παρούσα βιβλιοθήκη με άλλες.  

Συνεχίζοντας, οι R. Todorov και W. Glaenzel69 ασχολήθηκαν με τη 
μέτρηση της διασποράς των άρθρων κατά τίτλο περιοδικού και κατά θεματική 
επικεφαλίδα μέσω της μετρικής του Pratt. Επιπλέον, πρότειναν ένα δείκτη 
σημαντικότητας για ταξινόμηση των περιοδικών σύμφωνα με το θέμα, με 
αποτέλεσμα να διαιρεθούν σε εξειδικευμένα, μέσα ή γενικά.  
  Ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τη χρήση και τη γενικότερη 
αντίληψη για την εφαρμογή της στατιστικής στις βιβλιοθήκες και στην 
επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας, παρουσιάζει σε άρθρο της η Melita 
Ambrožič70. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ανέκαθεν οι βιβλιοθήκες 
συγκέντρωναν δεδομένα  για τις συλλογές και δραστηριότητές τους αλλά η 
πιο συστηματική συλλογή και επεξεργασία αυτών αποτέλεσε επιτακτική 
ανάγκη από τη στιγμή που οι βιβλιοθήκες χρηματοδοτούνταν από δημόσιους 
πόρους. Οι βιβλιοθήκες έπρεπε και πρέπει να παρουσιάζουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν το έργο τους και τη συμβολή τους στην τοπική κοινωνία, 
ακαδημαϊκή, σχολική, κ.ο.κ. καθώς και στατιστικά στοιχεία που να 
υποστηρίζουν το ρόλο της διοίκησης. 

Οι βιβλιοθήκες που έχουν αυτοματοποιήσει τις λειτουργίες τους, έχουν 
τη δυνατότητα μέσα από το ανάλογο λογισμικό να συγκεντρώνουν 
στατιστικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη λήψη 
διαφόρων αποφάσεων από τους διευθυντές. Το ερώτημα όμως είναι, πάντα 
κατά τη συγγραφέα, αν οι διευθυντές και γενικότερα οι βιβλιοθηκονόμοι 
έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα αυτών 
των δεδομένων. Η απάντηση που δόθηκε μέσα από σχετική έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε σε βιβλιοθηκονόμους ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στη 
Νιγηρία  αναφορικά με την αντίληψη, τη γνώση και τη χρήση στατιστικών 
ποσοτικών μεθόδων, έδειξε ότι οι βιβλιοθηκονόμοι δεν κατανοούν πλήρως το 
θέμα, ότι θεωρούν ότι η βιβλιοθηκονομία δεν χρειάζεται «δύσκολη» 
στατιστική ανάλυση και τέλος, ότι δεν υπήρξε ικανοποιητική διδασκαλία των 
συγκεκριμένων μεθόδων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.  

                                                 
68 Mark L. Smith (1996). “Using Statistics to Increase Public Library Budgets”. The Bottom Line: 
Managing Library Finances 9(3), pp. 4-13. 
69 R. Todorov and W. Glaenzel (1990). “Computer Bibliometrics for Journal Classification”. 
Information Processing & Management 26(5), pp. 673-680.  
70 Melita Ambrožič (2003). “A Few Countries Measure Impact and Outcomes: most would 
like to measure at least something”. Performance Measurement and Metrics 4(2), pp. 64-78. 
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Ολοκληρώνοντας σημειώνεται ότι και το παρόν άρθρο παρουσιάζει ότι 
τα δεδομένα που συγκεντρώνουν οι βιβλιοθήκες προκειμένου να 
αποτελέσουν αντικείμενο στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης είναι κατά 
κύριο λόγο ποσοτικά. Ωστόσο μας αναφέρει άρθρο του Gorman71, ο οποίος 
υποστηρίζει την ανάγκη συγκέντρωσης και επεξεργασίας ποιοτικών 
δεδομένων. Είναι το μοναδικό άρθρο που εντοπίστηκε κατά την αναζήτηση 
της σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, που να παρουσιάζει την 
αναγκαιότητα χρήσης ποιοτικών μεθόδων πέρα από ποσοτικές στους κόλπους 
των βιβλιοθηκών προκειμένου οι βιβλιοθηκονόμοι και οι επιστήμονες της 
πληροφόρησης να έχουν πιο αξιόπιστα και καλύτερα ερμηνεύσιμα 
αποτελέσματα. 

Συνεχίζοντας τη βιβλιογραφική αναζήτηση στους επιστημονικούς 
κόλπους των ελληνικών βιβλιοθηκών, αξίζει να σημειωθεί ότι στο 7ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών παρουσιάστηκαν εργασίες 
σχετικές με τη χρήση της στατιστικής στις ελληνικές βιβλιοθήκες. Οι εργασίες 
είχαν ως στόχο είτε να προσδιορίσουν τις πληροφοριακές ανάγκες των 
προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών ως χρήστες της 
βιβλιοθήκης του Ιδρύματος72, είτε να εξετασθεί ο τρόπος επίδρασης της 
τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και στους 
βιβλιοθηκονόμους73 είτε τέλος, να προσδιορίσουν τις σχεδιαστικές 
παραμέτρους του αυτοματοποιημένου συστήματος παραγγελιών της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας74. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις 
γίνεται αναφορά πέρα από τα συμπεράσματα και αποτελέσματα, μόνο στη 
μέθοδο συλλογής των δεδομένων, η οποία ήταν αυτή του ερωτηματολογίου 
και επικουρικά της προσωπικής συνέντευξης και όχι στη στατιστική 
επεξεργασία και ανάλυση. Η τρίτη ανακοίνωση αναφέρεται τόσο στη μέθοδο 
διανομής και λήψης των ερωτηματολογίων, στη συλλογή, ομαδοποίηση των 
απαντήσεων όσο και στον υπολογισμό της μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης 
κάθε υποερωτήματος ξεχωριστά.   

                                                 
71 G. E. Gorman (1999). “Collecting Data Sensibly in Information Settings”, paper presented at 
the 65th IFLA Council and General Conference, Bangkok, 20-28 August, available at: 
www.ifla.org/IV/ifla65/papers/004-120e.htm  
72 Μαρία Μπιρλή και Ασημίνα Περρή (1998). «Οι Πληροφοριακές Ανάγκες των Αναγνωστών 
των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: η περίπτωση του Πανεπιστημίου Αθηνών: 
μέρος Α’ προπτυχιακοί φοιτητές». Οργάνωση και Συνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην 
ψηφιακή εποχή: πρακτικά έβδομου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Βόλος, 4-6 
Νοεμ. 1998. Επιμ. Γ. Κλαψόπουλος, Ν. Χαγιαλά. Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σελ. 35-48.   
73 Εμμανουήλ Γαρουφάλλου και Ράνια Σιάτρη (1998). «Η Επίδραση της Τεχνολογίας της 
Πληροφόρησης στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Βιβλιοθηκονόμους: αρχικά 
αποτελέσματα». Οργάνωση και Συνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην ψηφιακή εποχή: 
πρακτικά έβδομου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Βόλος, 4-6 Νοεμ. 1998. Επιμ. 
Γ. Κλαψόπουλος, Ν. Χαγιαλά. Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σελ. 49-67. 
74 Μ. Γρυπάρης και Θ. Μπαρτζάνας (1998) «Μηχανογράφηση Δεδομένων και Στατιστική 
Ανάλυση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου Β». Οργάνωση και Συνεργασία Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών στην ψηφιακή εποχή: πρακτικά έβδομου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών, Βόλος, 4-6 Νοεμ. 1998. Επιμ. Γ. Κλαψόπουλος, Ν. Χαγιαλά. Βόλος: Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, σελ. 427-438. Αναρτημένη εργασία. 
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Στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
παρουσιάστηκε από τους κύριους Κορφιάτη και Γεωργίου75 μια έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στους χρήστες της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας 
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Η συλλογή των δεδομένων έγινε 
με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου και ο σχηματισμός του δείγματος με 
εκείνη της στρωματογραφικής τυχαίας δειγματοληψίας. Ωστόσο δεν 
αναφέρεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αλλά συμπεραίνεται ότι 
ανήκει στη δισδιάστατη στατιστική ανάλυση καθώς, όπως φαίνεται και στα 
διαγράμματα σχετίζονται δυο μεταβλητές τη φορά, π.χ. η ιδιότητα του 
χρήστη με τη συχνότητα επίσκεψης ή με τη γνώση των επιτόπιων υπηρεσιών.  

Ανάλογη έρευνα που ασχολείται με τις στάσεις των χρηστών της 
Βιβλιοθήκης των Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανακοινώθηκε στο ίδιο συνέδριο από τους 
Μανώλη Θεανώ και Χατζηορφανό Νικόλαο76. Η συλλογή των δεδομένων και 
σε αυτή την περίπτωση έγινε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου που 
διανεμήθηκε στα αντικείμενα που επιλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία. Οι 
μεταβλητές που αναλύονται είναι ποσοτικές και η ανάλυση βασίζεται σε 
υπολογισμούς μέσης τιμής, τυπικής απόκλισης, σχετικών συχνοτήτων και 
σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη 
μέθοδο της ανάλυσης παραγόντων (Principal components). Σε αυτό το σημείο 
πρέπει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη μέθοδος ανάλυσης που 
χρησιμοποιούν οι ερευνητές, αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως Ανάλυση σε 
Κύριες Συνιστώσες. 

Στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
παρουσιάστηκε από τις κυρίες Παντούλη και Νιξαρλίδου77 μια έρευνα που 
διεξήχθη στη Βιβλιοθήκη του Τομέα Παιδαγωγικής και του Τμήματος 
Ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σχετικά με το 
βαθμό εξοικείωσης των φοιτητών με τη χρήση του Η/Υ στις προαναφερθείσες 
βιβλιοθήκες. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο του 
ερωτηματολογίου σε ένα δείγμα που δεν θεωρείται αντιπροσωπευτικό του 
φοιτητικού πληθυσμού. Χρησιμοποιήθηκαν ανεξάρτητες και εξαρτημένες 

                                                 
75 Μ. Κορφιάτη και Π. Γεωργίου (2000). «Αξιολόγηση Υπηρεσιών: έρευνα χρηστών της 
Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών». Η ακαδημαϊκή 
βιβλιοθήκη ως εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα στην 3η χιλιετία: πρακτικά 8ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ρόδος, 20-22 Οκτωβρίου 1999. Επιμ. Οργανωτική Επιτροπή 
8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Μυτιλήνη: Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Αιγαίου, σελ. 315-333. 
76 Θ. Μανώλη και Ν. Χατζηορφανός (2000). «Η Χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: 
στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας 
απέναντι σε αυτήν». Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη ως εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα στην 3η 
χιλιετία: πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ρόδος, 20-22 Οκτωβρίου 
1999. Επιμ. Οργανωτική Επιτροπή 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 
Μυτιλήνη: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αιγαίου, σελ. 357-374. 
77 Όλγα Παντούλη και Ελένη Νιξαρλίδου (2002). «Οι Φοιτητές και η Εξοικείωσή τους με τις 
Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία των Βιβλιοθηκών: μελέτη περίπτωσης σε δύο βιβλιοθήκες 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης». Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ανοικτής και συνεχούς πρόσβασης, Λάρισα, 6-8 
Νοεμβρίου 2002. Αθήνα: ΤΕΙ Λάρισας, σελ. 275-290. 
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μεταβλητές αλλά δεν αναφέρεται η στατιστική μέθοδος που ακολουθήθηκε 
για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων.  

Συνοψίζοντας, τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι ότι η χρήση της 
στατιστική στην επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας εστιάζεται κατά κύριο λόγο 
στη συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων με μεθόδους που 
ανήκουν στη μονοδιάστατη ανάλυση ή και σε λίγες περιπτώσεις στη 
δισδιάστατη ανάλυση εξαρτημένων κατά κύριο λόγο όμως μεταβλητών.  

Επομένως, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η παρούσα διατριβή ευελπιστεί 
να καλύψει μερικώς το κενό που σημειώνεται στις βιβλιοθηκονομικές 
στατιστικές εφαρμογές προτείνοντας νέες μεθόδους πολυδιάστατης ανάλυσης 
ποιοτικών κυρίως δεδομένων συμπληρώνοντας και δίνοντας με αυτό τον 
τρόπο μια νέα διάσταση στην επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας. Παράλληλα 
όμως μπορεί να επικαλεστεί ότι «ανοίγει» και στις Μεθόδους Ανάλυσης 
Δεδομένων ένα νέο πεδίο εφαρμογών, όπως σημειώνεται και σε επόμενο 
σημείο της διατριβής. 

 
 
Συλλογή στατιστικών στοιχείων βιβλιοθηκών σε εθνικό επίπεδο 
 

Για μια πιο ολοκληρωμένη περιγραφή της κατάστασης συλλογής 
δεδομένων και της εφαρμογής στατιστικών μεθόδων στις βιβλιοθήκες, 
κρίνεται απαραίτητη μια σύντομη και όσο το δυνατόν πιο ενδεικτική 
παρουσίαση της κατάστασης συλλογής των αντίστοιχων στατιστικών 
δεδομένων σε εθνικό επίπεδο σε διάφορες χώρες παγκοσμίως. 

Η Γενική Διεύθυνση «Κοινωνία των Πληροφοριών» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής χρηματοδοτεί πρόγραμμα με την ονομασία LIBECON200078, το 
οποίο συγκεντρώνει και δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία βιβλιοθηκών όλων 
των ειδών μέσω ερωτηματολογίου και ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα: ISO 
2789- “Information and Documentation- International library statistics” και 
ISO 11620- “Information and Documentation- Library Performance 
Indicators” από 29 χώρες της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία 
προέρχονται από τις βιβλιοθήκες των χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 
Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία,  Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λίχτενσταϊν, 
Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία, Σλοβακική Δημοκρατία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, 
Φινλανδία. 
 Το προαναφερθέν πρόγραμμα ξεκίνησε την υλοποίησή του το 1986 υπό 
την τότε Γενική Διεύθυνση 13 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγκεντρώνοντας 
στοιχεία μόνο για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια 
επεκτάθηκε και στις τέσσερις χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ- EFTA) και τέλος, στη δεκαετία του ’90 λόγω της 
διεύρυνσης της Ένωσης και στις υπόλοιπες χώρες.  
 Στη Μεγάλη Βρετανία συγκεντρώνονται, αποτελούν αντικείμενο 
στατιστικής επεξεργασίας και δημοσιεύονται σε ετήσια βάση στατιστικά 
                                                 
78 http://www.libecon2000.org    
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στοιχεία για τις δημόσιες, ακαδημαϊκές, κ.ο.κ. βιβλιοθήκες από τη Μονάδα 
Στατιστικής Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης (Library & Information Statistics 
Unit)79. 
 Οι Roy Huse και John Sumsion80 μας πληροφορούν ότι στη Μ. 
Βρετανία η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων όσον αφορά στο 
διαδανεισμό έχει ήδη μια καθιερωμένη δομή και δημοσιεύονται ετήσιες 
εκθέσεις. 
 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι και στη Φινλανδία όλες οι δημόσιες 
βιβλιοθήκες συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή στατιστικών 
πληροφοριών81. 

Τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όσο και στην Κίνα υπάρχουν 
εθνικοί φορείς, οι οποίοι συγκεντρώνουν συστηματικά στατιστικά στοιχεία 
για τις δημόσιες βιβλιοθήκες των χωρών τους προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν από τους υπευθύνους των βιβλιοθηκών. Στη Βόρεια 
Αμερική82 υπάρχουν μια σειρά από οργανισμοί που συγκεντρώνουν 
δεδομένα για τις δημόσιες, ακαδημαϊκές, σχολικές, ερευνητικές, ειδικές και 
ομοσπονδιακές βιβλιοθήκες που στόχο έχουν να περιγράψουν και να 
μετρήσουν την αποδοτικότητα αυτών, καθώς και τη συνεισφορά τους στην 
έρευνα, στη διδασκαλία και στην κοινότητα που τις περιβάλλουν.    
 Όσον αφορά στην ελληνική πραγματικότητα, σημειώνεται ότι κάθε 
χρόνο δημοσιεύονται83 στατιστικά στοιχεία για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 
από τη Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ)84, 
τα οποία είτε παρουσιάζουν την κατάσταση των βιβλιοθηκών (input 
measures)85 δηλαδή στοιχεία σχετικά με τις συλλογές, τη χρηματοδότηση, τις 
δαπάνες, το προσωπικό, είτε δεδομένα που αποσκοπούν στην αξιολόγηση των 
βιβλιοθηκών (output measures), δηλαδή όσα αναφέρονται στις υπηρεσίες που 
προσφέρονται στους χρήστες, στο δανεισμό, διαδανεισμό. Δεδομένα, που 
κατόπιν επεξεργασίας και ανάλυσης,  επιτρέπουν επιπλέον τη σύγκριση μέσα 
στην πάροδο των χρόνων. 

                                                 
79 http://www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/about.html   
80 Roy Huse and John Sumsion (1995). “Interlibrary Lending Statistics”. Interlending & 
Document Supply 23(3), pp. 5-12. 
81 http://tilastot.kirjastot.fi/  
82 Martha Kyrillidou (1998). “The Use of Statistics by Libraries in North America”. Οι 
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η πρόκληση του εκσυγχρονισμού: πρακτικά, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, 5-7 Νοεμβρίου 1997. Επιμ. Η. Φραντζή, Ρ. Καρυπίδου. 
Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βιβλιοθήκες, σελ. 41-55. 
83 Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (2000). Στατιστικά Στοιχεία 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: 1999. Ιωάννινα: Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών.  
84  http://www.mopab.gr      
85 Βάσω Νικολοπούλου (2000). «Στατιστικά Στοιχεία και Αξιολόγηση Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών: ελληνική πραγματικότητα και μοντέλο συλλογής και εφαρμογής τους». Η 
ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη ως εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα στην 3η χιλιετία: πρακτικά 8ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ρόδος, 20-22 Οκτωβρίου 1999. Επιμ. 
Οργανωτική Επιτροπή 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Μυτιλήνη: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αιγαίου, σελ. 227-242. 
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Η συγκέντρωση των στοιχείων πραγματοποιείται με την αποστολή στις 
βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και ΤΕΙ ερωτηματολογίου το οποίο συνοδεύεται από 
οδηγίες συμπλήρωσης και στο οποίο ακολουθούνται τα διεθνή πρότυπα:  

• ISO 1381- “Documentation and information Vocabulary”, 
• ISO 2789/9- “Information and Documentation- International library 

statistics” 
• ANSI/ISO Z 39.7 – 1995 “American National Standard for Library and 

Information Sciences and related publishing practices- library 
statistics”    
 
Οι ερωτήσεις του προαναφερθέντος ερωτηματολογίου εστιάζουν κατά 

κύριο λόγο στην επεξεργασία εκείνων των δεδομένων που περιγράφουν τις 
βιβλιοθήκες και μερικώς σε εκείνα που σχετίζονται με την αξιολόγηση τους. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δίνονται συγκεντρωτικά στοιχεία, π.χ. 150.000 
μονογραφίες, ότι υπολογίζεται η διάμεσος, η μέγιστη και ελάχιστη τιμή για 
περιοδικές εκδόσεις, μονογραφίες, πληροφοριακό και άλλο υλικό, 
χρηματοδότηση, δαπάνες, προσωπικό, διαδανεισμό, κ.ά.   

Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι η ΜΟΠΑΒ δημιούργησε 30 δείκτες 
αποτίμησης προς αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των 
βιβλιοθηκών και στους οποίους υπολογίζεται η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση 
και η διάμεσος. 

Όπως μπορεί εύκολα να παρατηρήσει κάποιος και σε αυτό το σημείο 
των εθνικών στατιστικών, οι μέθοδοι που ακολουθούνται κατά την 
επεξεργασία και ανάλυση των προαναφερθέντων δεδομένων ανήκουν στη 
μονοδιάστατη ανάλυση ποσοτικών μεγεθών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 
 
 
 

3 Μεθοδολογία- Νέο μοντέλο πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης 
 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, που αποτελεί και το κύριο μέρος της 
διατριβής, παρουσιάζεται η όλη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη 
συλλογή των δεδομένων και τη στατιστική επεξεργασία. 

Πιο συγκεκριμένα περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο 
συλλέχθηκαν τα δεδομένα, οι παρεχόμενες από τα αρχεία των transaction 
logs πληροφορίες, τα τρία επιμέρους αρχεία δεδομένων και οι μεταβλητές που 
μελετήθηκαν. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι αναλύσεις των πινάκων 
συμπτώσεων και των τριών αρχείων με  τα αντίστοιχα συμπεράσματα. 

Σε αυτό το σημείο θα γίνει μια προσπάθεια να αποδοθεί με συνοπτικό 
τρόπο η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της στατιστικής 
μεθοδολογίας ώστε τα πρωτογενή δεδομένα να οδηγήσουν σε συμπεράσματα 
σχετικά με τους χρήστες της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης μέσα από μια νέα για 
τα βιβλιοθηκονομικά δρώμενα στατιστική ανάλυση. 

Προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα χρειάζεται να ορισθούν τα 
αντικείμενα αυτής, ο τρόπος συγκέντρωσής τους, οι μεταβλητές που θα 
συμβάλλουν στην ανάλυσή τους και οι στατιστικές μέθοδοι μέσω των οποίων 
θα πραγματοποιηθεί η επεξεργασία και η ανάλυση. Αντικείμενα της έρευνας 
και συνεπώς ο στατιστικός πληθυσμός υπήρξαν οι αναζητήσεις των χρηστών 
στον opac της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Με τον 
προσδιορισμό του πληθυσμού και κατόπιν του δείγματος και αφού εισήχθη 
στην εισαγωγική οθόνη του καταλόγου ένα μικρό online ερωτηματολόγιο/ 
φόρμα, άρχισε η συγκέντρωση των πληροφοριών για τις αναζητήσεις των 
χρηστών μέσα από τα αρχεία των transaction logs του συστήματος. Σε αυτό το 
σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι ο Θ. Ταραμόπουλος, πληροφορικός της 
Βιβλιοθήκης, δημιούργησε ένα πρόγραμμα αποκωδικοποίησης των 
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πληροφοριών που «κρατούσε» το σύστημα στα αρχεία των transaction logs 
προκειμένου ο ερευνητής να έχει τη δυνατότητα να τα επεξεργασθεί. 
Ακολούθως πραγματοποιήθηκε χειρονακτικός έλεγχος σε όλες τις συνδέσεις, 
που σημειώθηκαν στο υπό εξέταση διάστημα, απομακρύνθηκαν όσες δεν 
προέβαιναν σε αναζητήσεις και διαχωρίστηκαν οι λοιπές σε τρία αρχεία 
ανάλογα με το αν παρείχαν τις επιπρόσθετες πληροφορίες για την ιδιότητα 
του χρήστη ή όχι. Στη συνέχεια ορίζονται οι μεταβλητές και τα 
χαρακτηριστικά τους για τα τρία επιμέρους αρχεία και πραγματοποιείται 
σταδιακά η κωδικοποίηση των πρωτογενών δεδομένων με χειρονακτικό 
τρόπο και όχι με αυτοματοποιημένο προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
παράλληλα και ο έλεγχος ορθότητας των απαντήσεων/ δεδομένων. Οι 
αρχικοί πίνακες με τα κωδικοποιημένα πλέον δεδομένα εισάγονται ένας-ένας 
στο στατιστικό πακέτο M.A.D. και μέσω αυτού κατασκευάζονται οι 
γενικευμένοι πίνακες συμπτώσεων σχετικών και απολύτων συχνοτήτων, οι 
λογικοί πίνακες 0-1 και ακολούθως πραγματοποιείται η πολυδιάστατη 
στατιστική ανάλυση με τις μεθόδους της Παραγοντικής Ανάλυσης 
Αντιστοιχιών (A.F.C.) και της Ταξινόμησης Κατ΄ Αύξουσα Ιεραρχία (C.A.H.) 
και για τα τρία αρχεία δεδομένων, όπως περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο 
της διατριβής. Το σύστημα με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας εξάγει μια 
σειρά από πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης και μέσο για 
την εξαγωγή συμπερασμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πίνακες 
χαρακτηριστικών ριζών, συντεταγμένων, συμβολών και συνεισφορών, 
παραγοντικών επιπέδων, οι πίνακες με την περιγραφή των κλάσεων των 
κόμβων, με τη συμβολή των μεταβλητών στο χαρακτηρισμό των κόμβων, στη 
διάσπαση κόμβων, τα δενδρογράμματα, κ.ο.κ., που παρατίθενται στα 
παραρτήματα της διατριβής. Οι συγκεκριμένοι πίνακες (βλ. Παράρτημα 3) θα 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης στο κεφάλαιο 4, το οποίο ασχολείται 
αποκλειστικά με τις Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων.  

Στο σχήμα που ακολουθεί (βλ. σχήμα 3.1) γίνεται προσπάθεια μέσα 
από ένα απλό και όσο το δυνατόν πιο συνοπτικό σχεδιάγραμμα να αποδοθεί 
σχηματικά η προαναφερθείσα στατιστική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 
στην παρούσα διατριβή περιλαμβάνοντας όσα περιγράφονται αναλυτικά στο 
παρόν και στο επόμενο κεφάλαιο. 
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Συνδέσεις- 
Αναζητήσεις 

Σχήμα3.1: Σχεδιάγραμμα στατιστικής μεθοδολογίας 

Η στατιστική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επεξεργασία και 
ανάλυση των δεδομένων χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο, όπως έχει 
αναφερθεί και στο κεφ. 1.5., από τη δυνατότητα που παρέχει στον ερευνητή 
να  μελετήσει κάθε υπό ανάλυση μεταβλητή σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες 
και να μελετηθεί το φαινόμενο με τη χρήση πολλών μεταβλητών ταυτοχρόνως 
έχοντας όλες εξίσου την ίδια βαρύτητα. 
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3.1 Συλλογή δεδομένων 
 

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχουν τη 
δυνατότητα, όπως έχει άλλωστε προαναφερθεί, μέσω του αυτοματοποιημένου 
καταλόγου της να αναζητήσουν μονογραφίες, επιστημονικά περιοδικά και 
ποικίλο άλλο πληροφοριακό υλικό.  

Οι αναζητήσεις που σημειώνουν οι χρήστες και το ενδιαφέρον που 
αυτές παρουσιάζουν, αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας για την παρούσα 
διατριβή. Επομένως, δημιουργήθηκε η ανάγκη συγκέντρωσης στοιχείων για 
τους χρήστες της Βιβλιοθήκης. Ο στόχος είναι να ερευνηθεί ο τρόπος με τον 
οποίο αναζητούν οι χρήστες στον opac της συγκεκριμένης Βιβλιοθήκης και 
κατά πόσο καταλήγουν σε επιτυχείς αναζητήσεις ή όχι, ώστε να μετρηθεί η 
ποιότητα των υπηρεσιών πληροφόρησης.  Είναι ενδιαφέρουσα, λοιπόν τόσο η 
πορεία της κάθε αναζήτησης όσο και το αποτέλεσμά της.  

Πριν γίνει αναφορά στον τρόπο που συλλέχθηκαν τα δεδομένα, 
κρίθηκε απαραίτητο να παρουσιασθούν με συνοπτική και όσο το δυνατόν πιο 
σαφή μορφή οι διάφορες μέθοδοι που ακολουθήθηκαν και εξακολουθούν να 
ακολουθούνται από ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο για μελέτες που είχαν ως 
αντικείμενο τους χρήστες online καταλόγων. Πιο συγκεκριμένα, ως μια 
μέθοδος συλλογής δεδομένων αποτέλεσε για κάποιους ερευνητές εκείνη του 
πειράματος. Η πειραματική προσέγγιση τους οδήγησε να δημιουργήσουν 
δοκιμαστικές βάσεις δεδομένων από τις οποίες αντλούσαν τα δεδομένα και 
όχι από πραγματικές βάσεις opac. Αυτές οι βάσεις είναι πιθανόν αρκετά 
μικρότερες, γεγονός που αποτελεί μειονέκτημα της μεθόδου. Επιπλέον, καθώς 
δεν είναι το φυσικό περιβάλλον έρευνας και συνήθως τα αντικείμενα δεν 
είναι κοινοί χρήστες, αμφισβητείται η αυθεντικότητα των αποτελεσμάτων 
ερευνών που ακολούθησαν τη συγκεκριμένη μέθοδο. 

Συνεχίζοντας την περιγραφή, γίνεται αναφορά στη χρήση των 
προσωπικών συνεντεύξεων και των ερωτηματολογίων ως τρόπων συλλογής 
δεδομένων από opac. Τόσο η συνέντευξη όσο και το ερωτηματολόγιο, που 
απευθυνόταν στο χρήστη με την ολοκλήρωση των αναζητήσεών του στον 
κατάλογο, επιτρέπει τη συγκέντρωση επιπρόσθετα βασικών βιογραφικών 
στοιχείων αλλά και πληροφοριών που σχετίζονται με τους στόχους της 
αναζήτησης, τις στρατηγικές που ακολούθησε και την αξιολόγηση της ίδιας 
της αναζήτησης και του αποτελέσματος από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. 
Ωστόσο οι προαναφερθείσες μέθοδοι επιδέχονται κριτική όσον αφορά στο 
σχηματισμό του δείγματος και στις ερωτήσεις αλλά κυρίως αμφισβητείται η 
αξιοπιστία των απαντήσεων αφού οι χρήστες πολλές φορές είτε δεν θυμούνται 
ακριβώς τα βήματα που έκαναν είτε δίνουν την απάντηση που θεωρούν 
κατάλληλη και όχι κατ’ ανάγκη αυτή που ανταποκρίνεται στην αλήθεια. 

Μια επιπλέον μέθοδος συλλογής δεδομένων υπήρξε η παρατήρηση των 
χρηστών κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων τους στους online καταλόγους, 
την οποία ακολούθησαν ορισμένοι ερευνητές αλλά δεν είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλής. Ο ερευνητής κινδυνεύει παρατηρώντας από κοντά να 
παρεμποδίζει τον χρήστη  ή ακόμη και να τον επηρεάζει και φυσικά ενέχει 
πάντα ο κίνδυνος να κατηγορηθεί για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. 
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Μια επιπλέον μέθοδος, η οποία θεωρείται ότι αποτελεί ένα συμβιβασμό 
ανάμεσα στη συνέντευξη και την παρατήρηση, είναι αυτή του «σκέφτομαι 
δυνατά» (“think aloud”). Ο χρήστης κατά τη διάρκεια της έρευνάς του στον 
opac διατυπώνει κάθε βήμα που πραγματοποιεί και γίνεται μαγνητοφώνηση 
αυτών. Είναι μια μέθοδος που δεν χρησιμοποιείται ευρέως. 

Τα μειονεκτήματα των συνεντεύξεων, των ερωτηματολογίων, των 
παρατηρήσεων, του «σκέπτομαι δυνατά» που επικεντρώνονται στην 
αξιοπιστία των απαντήσεων των χρηστών αλλά και στο βαθμό που η 
συμπεριφορά τους είναι η τυπική, όταν γνωρίζουν ότι αποτελούν αντικείμενα 
έρευνας, μπορούν να αποφευχθούν με την τεχνική των transaction logs. Οι 
κινήσεις των χρηστών στο πληκτρολόγιο καθώς και οι απαντήσεις του 
συστήματος μπορούν να καταγραφούν στα transaction logs του καταλόγου. 
Στη συγκεκριμένη μέθοδο δεν υπάρχει το ενδεχόμενο προκατάληψης και 
παρέμβασης του ερευνητή στα δεδομένα και φυσικά ο χρήστης δεν 
επηρεάζεται από την παρουσία του ερευνητή. Παρά το γεγονός ότι είναι πολύ 
δημοφιλής μέθοδος συλλογής δεδομένων, οι διάφοροι μελετητές που 
πραγματοποίησαν έρευνες σε αυτοματοποιημένους καταλόγους μέσω αυτής, 
παρατήρησαν κάποια μειονεκτήματα όπως της δυσκολίας να ταυτισθεί μια 
αναζήτηση με συγκεκριμένο χρήστη και να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά 
του χρήστη. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του χρήστη, οι αντιδράσεις στα 
εξαγόμενα αποτελέσματα και ο βαθμός ικανοποίησής του. Για αυτούς τους 
λόγους προτείνουν να χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη μέθοδος σε 
συνδυασμό με κάποια από τις προηγούμενες. 

Επανερχόμενοι στην παρούσα διατριβή η μέθοδος που ακολουθήθηκε 
για τη συλλογή των δεδομένων είναι αυτής των transaction logs σε 
συνδυασμό με ένα αρκετά μικρού μεγέθους online ερωτηματολόγιο, καθώς 
δεν αποτέλεσε στόχο αυτής της διατριβής η συλλογή μιας πληθώρας 
δεδομένων από χρήστες που αναζητούν με το γενικό χαρακτηρισμό του lib-
user αλλά έγινε προσπάθεια ταύτισης αυτών των αναζητήσεων με απρόσωπα 
στοιχεία που ομαδοποιούν όμως τους χρήστες. Τα στοιχεία αυτά είναι: 
1. η ιδιότητα που έχει στον πανεπιστημιακό χώρο, 
2. το τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο ανήκει, 
3. το έτος φοίτησης σε περίπτωση που είναι φοιτητής και 
4. η βαθμίδα στην οποία ανήκει το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου 

Θα ήταν πρέπον σε αυτό το σημείο να δοθεί έμφαση ότι τα υπό 
ανάλυση συγκεντρωμένα στοιχεία είναι απρόσωπα και δεν αποτελούν 
ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς ταυτίζονται με γενικές 
κατηγορίες χρηστών και σε καμία περίπτωση με την προσωπική ταυτότητα 
αυτών86. 

Η  συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων γίνεται μέσω μιας φόρμας87 
που προστέθηκε στην ιστοσελίδα του καταλόγου της βιβλιοθήκης και στην 
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και την οποία συμπληρώνει ο χρήστης 
πριν την είσοδό του σε αυτόν. Σε αυτή τη φάση επιλέγει και το είδος της 
αναζήτησης που προτιμάει, απλή ή σύνθετη. Όπως μπορεί να παρατηρήσει 
                                                 
86 http://www.dpa.gr/2472.htm  
87 Βλ. παράρτημα 1 
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κανείς σε κάθε ερώτηση ο χρήστης έχει το περιθώριο να μη δώσει τα στοιχεία 
του επιλέγοντας απλώς την τελευταία επιλογή, δηλαδή «άλλο». Αυτή η 
δυνατότητα δόθηκε για να καλυφθούν οι περιπτώσεις τόσο των χρηστών που 
δεν επιθυμούν να απαντήσουν, καθώς είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε 
ερωτώμενου η δυνατότητα επιλογής της συμμετοχής του ή μη σε μια έρευνα, 
όσο και των χρηστών που δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω 
κατηγορίες, όπως μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη κάποιοι εξωτερικοί 
χρήστες. 

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η υποκειμενικότητα που 
υπεισέρχεται κατά τη διαδικασία συλλογής στοιχείων μέσω ερωτηματολογίων 
από τον ίδιο τον ερευνητή, προτιμήθηκε η με απρόσωπο τρόπο συμπλήρωση 
μιας φόρμας ενσωματωμένης στο σύστημα της βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα, ο 
χρήστης του συστήματος της βιβλιοθήκης με την έναρξη οποιασδήποτε 
αναζήτησης στον κατάλογο (opac) κλήθηκε να συμπληρώσει μια φόρμα που 
σχεδιάστηκε για την παρούσα έρευνα και που δημιούργησε τις μεταβλητές 
που εξετάζουμε (βλ. Παράρτημα 1). Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, 
όχι μόνο ελαχιστοποιήθηκε η οποιαδήποτε παρέμβαση του ερευνητή στη 
συμπλήρωση των ερωτήσεων, αλλά δόθηκε στον χρήστη της βιβλιοθήκης, που 
είναι και το αντικείμενο της έρευνας, η δυνατότητα να λειτουργήσει 
ανεξάρτητα και με πρωτοβουλία χωρίς να έχει την αίσθηση του ελέγχου από 
τρίτο άτομο ή την αίσθηση ότι οι γνώσεις ή η άγνοια του σε σχέση με το 
σύστημα αποτελούν αντικείμενο κριτικής. Επιπλέον, επιτεύχθηκε η επιθυμητή 
ανωνυμία και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ερωτώμενων. Η 
χρονική διάρκεια της συλλογής στοιχείων (8 μήνες) και η συμπλήρωση της 
φόρμας από όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες του συστήματος έδωσε την 
πραγματική εικόνα χρήσης χωρίς να παρεισφρύουν επιλεκτικές διαδικασίες 
ή/ και υποκειμενικοί παράμετροι επιλογής. Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ότι 
με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε η πληρότητα αλλά και η ουδετερότητα στη 
συλλογή των στοιχείων, που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
ανάλυση δεδομένων έρευνας. 

Η ορθή  συμπλήρωση της φόρμας είναι απαραίτητη προκειμένου ο 
χρήστης να αρχίσει την αναζήτηση στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης, 
διαφορετικά θα επανέλθει στην οθόνη η φόρμα με τη σημείωση ότι έγινε 
κάποιο λάθος κατά τη συμπλήρωση. Ο λόγος ύπαρξης αυτού του ελέγχου 
είναι η αποφυγή τυχαίων και απρόσεκτων απαντήσεων. 

Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη φόρμα σε συνδυασμό με την όλη 
πορεία της αναζήτησης του χρήστη καταγράφονται σε ένα αρχείο. Μέσα σ' 
αυτό το αρχείο υπάρχουν στοιχεία σχετικά με α) την ημερομηνία και την ώρα 
που πραγματοποιήθηκε η έρευνα, β) το τερματικό από το οποίο έγινε η 
έρευνα, δηλαδή αν είναι από Η/Υ του Πανεπιστημίου ή από απομακρυσμένο 
χρήστη, γ) το αν είναι στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα η μηχανή 
αναζήτησης, δ) τον τρόπο που επιλέγεται να γίνει η αναζήτηση, π.χ. τίτλο, 
θέμα, συγγραφέα, κλπ., ε) το αν χρησιμοποιεί περιορισμούς και ποιους, στ) το 
αν χρησιμοποιεί λογικούς τελεστές Boolean και ζ) το αν επιλέγει ο χρήστης 
κάποιο από τα αποτελέσματα που τυχόν του παρέχει το σύστημα. 
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Αναλυτική παρουσίαση της μορφής και του περιεχομένου του 
συγκεκριμένου αρχείου δίνεται στο κεφάλαιο που ακολουθεί. 

Πρέπει να τονισθεί ότι καταγράφονται οι κινήσεις-επιλογές του χρήστη 
και όχι οι απαντήσεις του συστήματος. Δηλαδή, αν κάποιο από τα 
αποτελέσματα μιας αναζήτησης επιλεγεί, το σύστημα μας δείχνει ότι ο 
χρήστης, παραδείγματος χάρη, επέλεξε από την τρίτη οθόνη που του 
παρουσιάστηκε το τέταρτο αποτέλεσμα. Αν όμως δεν επιλεγεί κάποιο, το 
αρχείο δεν μας δίνει κανένα σχετικό στοιχείο. 

Μια τέτοια περίπτωση είναι εκείνη της αναζήτησης με χρήση του 
πρότυπου αριθμού ISBN/ISSN. Όταν δίνεται ο πρότυπος αριθμός, τα 
αποτελέσματα της αναζήτησης, όπως ήδη έχει ειπωθεί, δεν καταγράφονται. 
Αυτό που καταγράφεται είναι αν ο χρήστης επιλέξει να δει το αποτέλεσμα σε 
μορφή Marc, σε πλήρη παράθεση, κλπ. Επιπλέον, παρατηρείται το φαινόμενο 
να χρησιμοποιείται ο ταξινομικός αριθμός ή ακόμη και λέξη αντί του 
πρότυπου αριθμού με φυσικό επακόλουθο το αποτέλεσμα της αναζήτησης να 
είναι μηδενικό. Καθώς, η συχνότητα της χρήσης αυτών των τρόπων 
αναζήτησης είναι μικρή, όπως θα αποδειχθεί και στη συνέχεια, κρίνεται ότι 
δεν επηρεάζει την ορθότητα των αποτελεσμάτων. 

Το μειονέκτημα αυτής της συνθήκης είναι ότι γίνεται υπόθεση για το 
βαθμό ικανοποίησης του χρήστη. Εξάλλου, η ικανοποίηση του χρήστη 
σχετίζεται άμεσα με τη σχετικότητα των αποτελεσμάτων. Ο βαθμός 
σχετικότητας, όπως είναι κοινά αποδεκτό, κρίνεται υποκειμενικά από τον ίδιο 
τον χρήστη όταν έρθει σε επαφή με το τεκμήριο και το εξετάσει και όχι 
αντικειμενικά με κάποιο τρόπο από τους μελετητές. 

Το προαναφερθέν αρχείο περιέχει και το πλήθος όσων ξεκινούν τη 
διαδικασία της αναζήτησης συμπληρώνοντας τη φόρμα αλλά δεν συνεχίζουν 
και κατά συνέπεια δεν παρέχεται καμία αξιοποιήσιμη πληροφορία. Επιπλέον, 
συναντώνται χρήστες που επισκέπτονται απλώς την ιστοσελίδα της 
Βιβλιοθήκης και του καταλόγου της χωρίς να προβαίνουν σε κανενός είδους 
έρευνα. Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση εκείνων που κάνουν την έρευνά τους 
στον κατάλογο αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τη φόρμα. Αυτό συμβαίνει 
καθώς δεν είναι εφικτό να αποκλεισθούν όλες οι πιθανές περιπτώσεις εισόδου 
στον opac χωρίς την προηγούμενη προβολή της φόρμας. Μια τέτοια 
περίπτωση θα μπορούσε να είναι ενός χρήστη που παλαιότερα είχε 
καταχωρήσει στον Η/Υ του την κεντρική σελίδα αναζήτησης στον opac με 
αποτέλεσμα τώρα, με την είσοδό του σε αυτόν, να μη συναντά τη φόρμα. 

Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι υπάρχουν και αναζητήσεις, που 
αρκετές φορές είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες, οι οποίες προκειμένου να 
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, ασχέτως αν έχουν ελλιπή στοιχεία, 
επιβάλλεται να αντιμετωπισθούν ως ανεξάρτητο αρχείο. 

Το αρχείο των αναζητήσεων λοιπόν, το οποίο ανέρχεται κατά μέσο όρο 
στις 400 σελίδες Α4 σε εβδομαδιαία βάση, περιέχει και έναν αριθμό 
αναζητήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν εξ’ αρχής τεθεί 
για την έρευνα και οδήγησαν στην ανάγκη αντιμετώπισης αυτού του υλικού 
ως ξεχωριστό αρχείο.  
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Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο του διαχωρισμού των 
αναζητήσεων ανάλογα με τα στοιχεία που εμπεριέχουν σε τρία αρχεία, 
ακολουθεί η κωδικοποίηση των δεδομένων, όπως αυτή περιγράφεται στο 
κεφάλαιο 3.1.2.  

Το επόμενο στάδιο είναι η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των 
κωδικοποιημένων δεδομένων. Το αρχείο με τα κωδικοποιημένα δεδομένα 
αποτελεί και τον πίνακα δεδομένων του οποίου επιθυμείται η ανάλυση. Η 
στατιστική αυτή ανάλυση παρουσιάζεται λεπτομερώς στο κεφάλαιο 4. 

Εν τάχη αναφέρεται ότι για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 
οι Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα της 
συνολικής και πλήρους περιγραφής του φαινομένου που μελετάται, καθώς 
γίνεται στατιστική επεξεργασία σε όλες τις μεταβλητές ταυτοχρόνως 
θεωρώντας τις εξίσου σημαντικές χωρίς καμία a priori υπόθεση, 
προσδιορίζοντας τις ποιοτικές σχέσεις που συνδέονται μεταξύ τους χωρίς τη 
χρήση συναρτησιακών εκφράσεων. Πιο αναλυτικά, με τις Μεθόδους 
Ανάλυσης Δεδομένων είναι δυνατή η φωτογράφηση ή καλύτερα η 
ακτινογραφία του φαινομένου που μελετάται, δηλαδή του on-line καταλόγου 
της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως αυτό περιγράφεται 
από τον πίνακα δεδομένων που επιλέχθηκε. Οι στατιστικές μέθοδοι της 
Ανάλυσης Δεδομένων είναι ιδανικές και καταλληλότερες οποιονδήποτε 
άλλων στατιστικών μεθόδων για τη σύγχρονη στατιστική μελέτη και ανάλυση 
μεγάλου πλήθους μεταβλητών.  
 

3.1.1 Περιγραφή/ παρουσίαση αρχείων transaction logs 
 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο η κύρια πηγή 
προέλευσης δεδομένων, υπήρξαν τα αρχεία transaction logs του συστήματος 
αυτοματοποίησης Horizon της εταιρείας Ameritech που διαθέτει η 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
 Οι κινήσεις των χρηστών που «επισκέπτονται» τον κατάλογο της 
βιβλιοθήκης καταγράφονται στα αρχεία transaction logs. Οι χρήστες 
συνδέονται από κάποιο Η/Υ μέσω ενός φυλλομετρητή δικτύου (web browser) 
όπως είναι το Netscape Navigator και το Microsoft Internet Explorer με τον 
online κατάλογο της Βιβλιοθήκης και αρχίζει η σύνδεση-αναζήτηση (session). 
Η διάρκεια της αναζήτησης εξαρτάται από το χρήστη και σε ορισμένες 
περιπτώσεις από το ίδιο το σύστημα που μπορεί να θέσει το χρήστη εκτός 
λειτουργίας και να διακοπεί η σύνδεση. Το σύστημα επιπλέον ακόμη και όταν 
ο χρήστης εγκαταλείψει την αναζήτηση του χωρίς να αποσυνδεθεί από τον 
κατάλογο, αφήνει ένα περιθώριο είκοσι λεπτών και κατόπιν τερματίζει τη 
σύνδεση. 
 Τα αρχεία των transaction logs έχουν κοινή δομή, καταγράφουν πολλά 
στοιχεία με αποτέλεσμα να παρέχουν μεν πληροφορίες αλλά να δημιουργούν 
και δυσκολία στη στατιστική ανάλυση, καθώς απαιτείται μεγάλη προσοχή 
στην άντληση των αξιοποιήσιμων πληροφοριών. Τα στοιχεία καταγραφής  
τους είναι σε γενικές γραμμές η ημερομηνία, η ώρα και η διεύθυνση του 
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τερματικού από το οποίο γίνεται η σύνδεση (IP address) και ένας αριθμός που 
δίνει αυτομάτως το σύστημα και διακρίνει τους χρήστες. Επιπλέον, το κύριο 
σώμα κάθε αρχείου αποτελεί η πορεία της αναζήτησης αυτή καθ’ αυτή. Όπως 
έχει προαναφερθεί τα αρχεία transaction logs παρέχουν πληροφορίες μόνο 
για τα δεδομένα που εισαγάγει ο χρήστης (input) και όχι τις απαντήσεις του 
συστήματος. 
 Στη συνέχεια θα δοθεί ένα παράδειγμα καταγραφής της σύνδεσης ενός 
χρήστη με τον κατάλογο συνοδευόμενο από σύντομη περιγραφή των 
στοιχείων που «κρατάει» το αρχείο transaction log. 

Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς και στο παράδειγμα που 
ακολουθεί, οι πληροφορίες που παρέχει το αρχείο είναι η ημερομηνία (2-01-
29), η ώρα (09:33:28), η διεύθυνση του τερματικού (194.219.133.252), ο αριθμός 
που αυτόματα δίνει το σύστημα σε κάθε χρήστη (run key: 

200201290933280781314)και ο οποίος αποτελεί σημείο ελέγχου και επιβεβαίωσης 
του ιδίου χρήστη στις περιπτώσεις που εμπλέκονται οι πορείες των 
αναζητήσεων πολλών χρηστών. Στη συνέχεια ο επισκέπτης ταυτίζεται με ένα 
τριψήφιο αριθμό (530) και συμπληρώνοντας τη φόρμα-ερωτηματολόγιο, που 
συνάντησε κατά την είσοδό του στο κατάλογο, δίνει πληροφορίες για το είδος 
και τη γλώσσα αναζήτησης που επέλεξε, την ιδιότητά του, το τμήμα στο οποίο 
ανήκει, το έτος φοίτησής του και τη βαθμίδα Δ.Ε.Π. στην οποία ανήκει. Ο 
συγκεκριμένος χρήστης φαίνεται ότι προτιμά την απλή αναζήτηση, στην 
ελληνική γλώσσα, ότι ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου 
και συγκεκριμένα στο μεταπτυχιακό τμήμα της  Διοίκησης Επιχειρήσεων 
χωρίς όμως να είναι μέλος Δ.Ε.Π. και σαφώς στο πεδίο που σχετίζεται με το 
έτος φοίτησης επέλεξε την επιλογή «άλλο» (USMARC_Simple_gr_dep_mba_oth_oth ). 
Στο σχήμα που ακολουθεί, αποσαφηνίζονται οι κωδικοποιημένες 
πληροφορίες που εμπεριέχονται στο αρχείο.     
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Σχήμα 3.2: Φόρμα- ερωτηματολόγιο  
 

Κατόπιν είναι το κύριο σώμα του αρχείου που παρέχει πληροφορίες 
για την πορεία της αναζήτησης, τις επιλογές και κινήσεις του χρήστη. Πιο 
συγκεκριμένα, στο παράδειγμα που ακολουθεί φαίνεται ότι ο χρήστης επέλεξε 
να αναζητήσει με λέξη-κλειδί στο θέμα (1 search open SK συρρίκνωση). Το σύστημα 
δέχτηκε την εντολή (entering ACCEPTING state), επεξεργάστηκε το αίτημα (entering 

PROCESSING state) αλλά δεν μας δίνει στοιχεία για την απάντησή του. Με τον 
ίδιο τρόπο ο χρήστης συνεχίζει να δίνει όρους προς  αναζήτηση στο σύστημα 

 79



(1 search open SK downsizing, 1 search open GK συρρίκνωση, 1 search open GK εταιρική συρρίκνωση ) και 
εγκαταλείπει την αναζήτηση χωρίς να βγει από το σύστημα, καθώς ο 
τερματισμός της σύνδεσης γίνεται από το ίδιο το σύστημα με την ολοκλήρωση 
του προκαθορισμένου χρόνου (2-01-29 09:57:29 .\wgsubmit.exe 530 INFO: leaving command 

loop, rc is: 1 __2-01-29 09:57:29 .\wgsubmit.exe 530 INFO: wgsubmit run: 200201290933280781314 is exiting). 
Από τη συγκεκριμένη πορεία ο χρήστης δεν φαίνεται να έχει επιλέξει κάποιο 
από τα αποτελέσματα που ενδεχομένως του εξήγαγε το σύστημα.  
  
Παράδειγμα 1 
 
 2-01-29 09:33:28 M:\webpac1.3\wgbroker.exe 314 INFO: new session for 
client: 194.219.133.252 
 2-01-29 09:33:28 M:\webpac1.3\wgbroker.exe 314 INFO: run key: 
200201290933280781314 
 2-01-29 09:33:31 .\wgsubmit.exe 530 INFO: run: 200201290933280781314 port: 
3733 client: 194.219.133.252 
 2-01-29 09:33:31 .\wgsubmit.exe 530 INFO: entering command loop 
 2-01-29 09:33:31 M:\webpac1.3\wgbroker.exe 314 INFO: started wgsubmit 
 2-01-29 09:33:32 .\wgsubmit.exe 530 INFO: entering PROCESSING state 
 2-01-29 09:33:32 .\wgsubmit.exe 530 INFO: processing command: -access 
top.USMARC_Simple_gr_dep_mba_oth_oth 
 2-01-29 09:33:32 .\wgsubmit.exe 530 INFO: run 200201290933280781314 session 
1 initially connected to database: USMARC_Horizon_gre 
 2-01-29 09:33:32 .\wgsubmit.exe 530 INFO: run 200201290933280781314 session 
1 database USMARC_Horizon_gre command( search ) 
 2-01-29 09:33:32 .\wgsubmit.exe 530 ERROR: Invalid qualifier: UK in node: 
top.USMARC_Simple_gr_dep_mba_oth_oth 
 2-01-29 09:33:33 .\wgsubmit.exe 530 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-01-29 09:34:02 .\wgsubmit.exe 530 INFO: entering PROCESSING state 
 2-01-29 09:34:02 .\wgsubmit.exe 530 INFO: processing command: 1 search open 
SK συρρίκνωση 
 2-01-29 09:34:02 .\wgsubmit.exe 530 INFO: run 200201290933280781314 session 
1 database USMARC_Horizon_gre command( search open SK συρρίκνωση ) 
 2-01-29 09:34:09 .\wgsubmit.exe 530 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-01-29 09:34:40 .\wgsubmit.exe 530 INFO: entering PROCESSING state 
 2-01-29 09:34:40 .\wgsubmit.exe 530 INFO: processing command: 1 search open 
SK downsizing 
 2-01-29 09:34:40 .\wgsubmit.exe 530 INFO: run 200201290933280781314 session 
1 database USMARC_Horizon_gre command( search open SK downsizing ) 
 2-01-29 09:34:51 .\wgsubmit.exe 530 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-01-29 09:36:37 .\wgsubmit.exe 530 INFO: entering PROCESSING state 
 2-01-29 09:36:37 .\wgsubmit.exe 530 INFO: processing command: 1 search open 
GK συρρίκνωση 
 2-01-29 09:36:37 .\wgsubmit.exe 530 INFO: run 200201290933280781314 session 
1 database USMARC_Horizon_gre command( search open GK συρρίκνωση ) 
 2-01-29 09:36:44 .\wgsubmit.exe 530 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-01-29 09:37:28 .\wgsubmit.exe 530 INFO: entering PROCESSING state 
 2-01-29 09:37:28 .\wgsubmit.exe 530 INFO: processing command: 1 search open 
GK εταιρική συρρίκνωση 
 2-01-29 09:37:28 .\wgsubmit.exe 530 INFO: run 200201290933280781314 session 
1 database USMARC_Horizon_gre command( sear ίκνωση ) ch open GK εταιρική συρρ
 2-01-29 09:37:29 .\wgsubmit.exe 530 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-01-29 09:57:29 .\wgsubmit.exe 530 INFO: leaving command loop, rc is: 1 
 2-01-29 09:57:29 .\wgsubmit.exe 530 INFO: wgsubmit run: 
200201290933280781314 is exiting 
 

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα παράδειγμα αναζήτησης χρήστη, ο 
οποίος συμπλήρωσε τη φόρμα μόνο με την επιλογή «άλλο» και η αναζήτηση 
του οποίου παρουσιάζει μια περίπτωση λάθους και μια περίπτωση επιλογής 
κάποιου από τα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης τη δεύτερη 
φορά που εισήγαγε όρους προς αναζήτηση στον κατάλογο, έκανε το λάθος να 
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χρησιμοποιήσει το πεδίο του συγγραφέα για να αναζητήσει τίτλο (1 scan open 
AA Ανάμεσα σε κράτος και αγορά) ενώ στη συνέχεια που έγινε σωστή χρήση του 
πεδίου, η αναζήτηση είχε αποτελέσματα και επέλεξε ένα από αυτά (1 scan 
select 3 0). 
 
Παράδειγμα 2 
 
2-01-29 11:21:07 M:\webpac1.3\wgbroker.exe 695 INFO: new session for client: 
195.130.87.90 
2-01-29 11:21:07 M:\webpac1.3\wgbroker.exe 695 INFO: run key: 
200201291121070781695 
2-01-29 11:21:09 .\wgsubmit.exe 624 INFO: run: 200201291121070781695 port: 
3837 client: 195.130.87.90 
2-01-29 11:21:09 .\wgsubmit.exe 624 INFO: entering command loop 
2-01-29 11:21:09 M:\webpac1.3\wgbroker.exe 695 INFO: started wgsubmit 
2-01-29 11:21:09 .\wgsubmit.exe 624 INFO: entering PROCESSING state 
2-01-29 11:21:09 .\wgsubmit.exe 624 INFO: processing command: -access 
top.USMARC_Simple_gr_oth_oth_oth_oth 
2-01-29 11:21:10 .\wgsubmit.exe 624 INFO: run 200201291121070781695 session 
1 initially connected to database: USMARC_Horizon_gre 
2-01-29 11:21:10 .\wgsubmit.exe 624 INFO: run 200201291121070781695 session 
1 database USMARC_Horizon_gre command( search ) 
2-01-29 11:21:10 .\wgsubmit.exe 624 ERROR: Invalid qualifier: UK in node: 
top.USMARC_Simple_gr_oth_oth_oth_oth 
2-01-29 11:21:10 .\wgsubmit.exe 624 INFO: entering ACCEPTING state 
2-01-29 11:21:41 .\wgsubmit.exe 624 INFO: entering PROCESSING state 
2-01-29 11:21:41 .\wgsubmit.exe 624 INFO: processing command: 1 scan open AA 
Καζάκος,Πάνος 
2-01-29 11:21:41 .\wgsubmit.exe 624 INFO: run 200201291121070781695 session 
1 database USMARC_Horizon_gre command( scan open AA Καζάκος,Πάνος ) 
2-01-29 11:21:49 .\wgsubmit.exe 624 INFO: entering ACCEPTING state 
2-01-29 11:22:11 .\wgsubmit.exe 624 INFO: entering PROCESSING state 
2-01-29 11:22:11 .\wgsubmit.exe 624 INFO: processing command: 1 scan open AA 
Ανάμεσα σε κράτος και αγορά 
2-01-29 11:22:11 .\wgsubmit.exe 624 INFO: run 200201291121070781695 session 
1 database USMARC_Horizon_gre command( scan open AA Ανάμεσα σε κράτος και 
αγορά ) 
2-01-29 11:22:13 .\wgsubmit.exe 624 INFO: entering ACCEPTING state 
2-01-29 11:22:16 .\wgsubmit.exe 624 INFO: entering PROCESSING state 
2-01-29 11:22:16 .\wgsubmit.exe 624 INFO: processing command: 1 scan open TA 
Ανάμεσα σε κράτος και αγορά 
2-01-29 11:22:16 .\wgsubmit.exe 624 INFO: run 200201291121070781695 session 
1 database USMARC_Horizon_gre command( scan open TA Ανάμεσα σε κράτος και 
αγορά ) 
2-01-29 11:22:24 .\wgsubmit.exe 624 INFO: entering ACCEPTING state 
2-01-29 11:22:32 .\wgsubmit.exe 624 INFO: entering PROCESSING state 
2-01-29 11:22:32 .\wgsubmit.exe 624 INFO: processing command: 1 scan select 
3 0 
2-01-29 11:22:32 .\wgsubmit.exe 624 INFO: run 200201291121070781695 session 
1 database USMARC_Horizon_gre command( scan select 3 0 ) 
2-01-29 11:22:41 .\wgsubmit.exe 624 INFO: entering ACCEPTING state 
2-01-29 11:42:41 .\wgsubmit.exe 624 INFO: leaving command loop, rc is: 2 
2-01-29 11:42:41 .\wgsubmit.exe 624 INFO: wgsubmit run: 
200201291121070781695 is exiting 

 

3.1.2 Κωδικοποίηση δεδομένων 
 

Με τη συγκέντρωση των πρωτογενών πληροφοριών μέσα από τα 
αρχεία των transaction logs και το διαχωρισμό τους ανάλογα με τα στοιχεία 
που εμπεριέχουν σε τρία αρχεία, όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 3.1, 
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ξεκινά η διαδικασία κωδικοποίησης των πληροφοριών ώστε να καταταχθούν 
σε μορφή πινάκων και να ακολουθήσει η στατιστική επεξεργασία τους. 
Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι η κωδικοποίηση προσφέρεται και ως 
μέσο ελέγχου της ορθότητας των πληροφοριών/ απαντήσεων, καθώς 
επιτρέπει στον ερευνητή να διαπιστώσει αν υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες 
πληροφορίες και να αποκαταστήσει τα αληθινά δεδομένα, αν είναι δυνατόν ή 
να απομακρύνει τελείως την υπό αμφισβήτηση αναζήτηση. Στη συνέχεια 
περιγράφεται η πορεία της κωδικοποίησης ενδεικτικά σε κάποιες ποιοτικές 
μεταβλητές αλλά και σε ποσοτικές με παράθεση παραδειγμάτων προς 
κατανόηση.   

Η κωδικοποίηση των ποιοτικών μεταβλητών συνδέεται άμεσα με το 
σχηματισμό των κλάσεων τους, που περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 
3.3. Η κωδικοποίηση, επομένως, που ακολουθείται κατά την πρώτη φάση 
είναι ότι δίνεται ένας ακέραιος αριθμός για κάθε πιθανή επιλογή-κίνηση του 
χρήστη, δηλαδή για κάθε κλάση της μεταβλητής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η 
κωδικοποίηση της μεταβλητής «ώρα αναζήτησης», της οποίας οι τρεις κλάσεις 
είναι: 8:00:01-15:00:00, 15:00:01-20:00:00, 20:00:01-8:00:00, πραγματοποιείται 
αντιστοιχώντας τους αριθμούς 1, 2, 3 για κάθε κλάση. Η μεταβλητή ιδιότητα 
χρήστη είναι χωρισμένη σε τέσσερις κλάσεις: προπτυχιακός φοιτητής, 
μεταπτυχιακός φοιτητής, διδακτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό και 
κωδικοποιείται αντιστοιχώντας ένα ακέραιο αριθμό από το ένα έως το 
τέσσερα σε κάθε μια από αυτές. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις 
υπόλοιπες ποιοτικές μεταβλητές88. 

Με την ολοκλήρωση της πρώτης κωδικοποίησης στις συγκεκριμένες 
μεταβλητές επακολούθησε και δεύτερη, πέρα από την απομάκρυνση 
ορισμένων εξ’ αυτών89, κατά την οποία οι κωδικοί ορισμένων μεταβλητών 
συμπτύχθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, οι κωδικοί της μεταβλητής «τμήμα» 
μειώθηκαν σε οκτώ, καθώς συμπτύχθηκαν οι τιμές που έλαβαν τα τρία 
τμήματα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής 
Πολιτικής, Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών σε έναν νέο 
κωδικό. Επίσης, οι κωδικοί της μεταβλητής «τρόπος αρχικής αναζήτησης» 
μειώθηκαν από δέκα σε τέσσερις, καθώς συμπτύχθηκαν οι κωδικοί του τίτλος 
αλφαβητικά με τον τίτλο λέξη-κλειδί, οι κωδικοί της σειράς αλφαβητικά με τη 
σειρά λέξη-κλειδί, το ISSN/ISBN και το βασικό ευρετήριο, οι κωδικοί του 
συγγραφέα αλφαβητικά με το συγγραφέα λέξη-κλειδί, και τέλος, οι κωδικοί 
που έφερε το θέμα αλφαβητικά με το θέμα λέξη-κλειδί δημιουργώντας 
αντίστοιχα τέσσερις νέους κωδικούς. Οι λόγοι που οδήγησαν στη σύμπτυξη 
των μεταβλητών είναι είτε οι μικρές τιμές σε ορισμένες εξ’ αυτών με 
αποτέλεσμα αναλύοντας μεμονωμένα να μην παρουσιάζουν στατιστικό 
ενδιαφέρον, όπως είναι η περίπτωση των τμημάτων και του ISBN είτε το ίδιο 
το περιεχόμενο των μεταβλητών, όπως είναι για παράδειγμα ο τίτλος 

                                                 
88 Πλήρης παρουσίαση της κωδικοποίησης των ποιοτικών μεταβλητών παρατίθεται σε πίνακα 
στο παράρτημα 3.  
89 Η παράθεση των μεταβλητών που απομακρύνθηκαν, καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν σε 
αυτή αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3.3. 
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αλφαβητικά και ο τίτλος λέξη-κλειδί, αφού πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο 
αντικείμενο.    

Οι ασυνεχείς ποσοτικές μεταβλητές, που είναι όλες οι υπόλοιπες, 
ακολουθούν μια διαφορετική προσέγγιση ως προς την κωδικοποίηση. Πιο 
συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση δόθηκαν σε κάθε μεταβλητή οι πραγματικοί 
αριθμοί που σημείωσε κατά την έρευνά του ο χρήστης ενώ στη δεύτερη φάση 
κάποιες εξ’ αυτών συμπτύχθηκαν και δημιούργησαν νέες τάξεις. Ενδεικτικά 
παρατίθενται μερικές εξ’ αυτών των μεταβλητών90. 

Η μεταβλητή «συνολικός αριθμός “searches”» έφερε αρχικά τις τιμές 
που εμφανίζονται στον πίνακα 3.1, οι οποίες όμως στην συνέχεια 
συμπτύχθηκαν σε πέντε κλάσεις, ώστε να ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση και να 
συνεχισθεί η διαδικασία της στατιστικής επεξεργασίας (βλ. πίνακα 3.2). Οι 
τιμές που πήρε η μεταβλητή «συνολικός αριθμός επιλογών» παρουσιάζονται 
στον πίνακα 3.3, οι οποίες με τη σειρά τους με την ολοκλήρωση της 
κωδικοποίησης διαμορφώθηκαν σε πέντε κλάσεις (βλ. πίνακα 3.4). Τέλος, η 
μεταβλητή «αριθμός αναζητήσεων με τίτλο» έφερε αρχικά τις τιμές από μηδέν 
έως δώδεκα (βλ. πίνακα 3.5) και στη συνέχεια οι τάξεις που σημείωσε ανήλθαν 
στις τρεις (βλ. πίνακα 3.6).  

Κατ’ αυτό τον τρόπο πραγματοποιήθηκε η κωδικοποίηση των 
μεταβλητών, ποιοτικών και ποσοτικών.   
 

                                                 
90 Οι τιμές που φέρουν οι μεταβλητές προέρχονται από το πλήρες αρχείο δεδομένων. 
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Πίνακας 3.1 :  
Τιμές της μεταβλητής «συνολικός 
αριθμός “searches”» 
ΤΙΜΕΣ     ni     fi 
1 267 0.3541 
2 134 0.1777 
3 119 0.1578 
4 63 0.0835 
5 52 0.0689 
6 37 0.049 
7 18 0.0238 
8 18 0.0238 
9 10 0.0132 
10 5 0.0066 
11 10 0.0132 
12 8 0.0106 
13 5 0.0066 
14 1 0.0013 
16 2 0.0026 
18 1 0.0013 
21 2 0.0026 
22 1 0.0013 
27 1 0.0013 
 754 1 
Πίνακας 3.2 :  
Τάξεις της μεταβλητής «συνολικός 
αριθμός “searches”» 
ΤΑΞΕΙΣ ni     fi 
Τ1: 1 267 0,3541 
Τ2: 2 134 0,1777 
Τ3: 3 119 0,1578 
Τ4: 4, 5 115 0,1525 
Τ5:6-27 119 0,1578 
 754 1 
Πίνακας 3.3 :  
Τιμές της μεταβλητής «συνολικός 
αριθμός επιλογών» 
ΤΙΜΕΣ     ni     fi 
0 237 0.3143 
1 170 0.2254 
2 112 0.1485 
3 70 0.0928 
4 42 0.0557 
5 33 0.0437 
6 19 0.0251 
7 15 0.0198 
8 12 0.0159 
9 8 0.0106 
10 5 0.0066 
11 4 0.0053 
12 5 0.0066 

13 1 0.0013 
14 5 0.0066 
15 5 0.0066 
16 2 0.0026 
18 1 0.0013 
19 1 0.0013 
20 1 0.0013 
22 1 0.0013 
24 1 0.0013 
25 1 0.0013 
28 1 0.0013 
33 1 0.0013 
34 1 0.0013 
  754 1 
Πίνακας 3.4 :  
Τάξεις της μεταβλητής «συνολικός 
αριθμός επιλογών» 
ΤΑΞΕΙΣ     ni     fi 
T1:  [0 – 1) 237 0.3143 
T2:  [1 – 2) 170 0.2255 
T3:  [2 – 3) 112 0.1485 
T4:  [3 – 5) 112 0.1485 
T5:  [5 – 34) 123 0.1631 
  754 1 
Πίνακας 3.5 : 
Τιμές της μεταβλητής «αριθμός 
αναζητήσεων με τίτλο» 
ΤΙΜΕΣ     ni     fi 
0 293 0.3885 
1 246 0.3262 
2 99 0.1312 
3 48 0.0636 
4 24 0.0318 
5 15 0.0198 
6 10 0.0132 
7 10 0.0132 
8 2 0.0026 
9 1 0.0013 
10 2 0.0026 
11 3 0.0039 
12 1 0.0013 
  754 1 
Πίνακας 3.6 :  
Τάξεις της μεταβλητής «αριθμός 
αναζητήσεων με τίτλο» 
ΤΑΞΕΙΣ     ni     fi 
T1:  [0 – 1) 293 0.3886 
T2:  [1 – 2) 246 0.3263 
T3:  [2 – 12) 215 0.2851 
  754 1 
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3.2 Περιγραφή αρχείου δεδομένων 
 

Έχοντας περιγράψει τα στοιχεία και όλες τις πληροφορίες που 
συγκεντρώνουν τα αρχεία των transaction logs στο κεφάλαιο 3.1.1, κρίνεται 
απαραίτητο σε αυτό το σημείο να γίνει εκτενής αναφορά στη σύνθεση του 
αρχείου που θα αποτελέσει τον αρχικό πίνακα και  στα δεδομένα του οποίου 
αφού κωδικοποιηθούν, θα δημιουργήσουν τον πίνακα δεδομένων στη 
στατιστική μεθοδολογία.  

Όπως έχει σημειωθεί πηγή πρωτογενών πληροφοριών αποτέλεσαν οι 
αναζητήσεις των χρηστών στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίες υπήρξαν και το αντικείμενο 
στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης. Το χρονικό διάστημα συγκέντρωσης 
των δεδομένων κάλυπτε την περίοδο από το Νοέμβριο του 2001 έως και τον 
Ιούνιο του 2002. 

Η στατιστική μονάδα στη συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί η σύνδεση 
του κάθε χρήστη, μέλους ή μη της Βιβλιοθήκης, με τον ηλεκτρονικό κατάλογο 
μέσω του κεντρικού server και μπορεί να αποτελείται είτε από μια αναζήτηση 
είτε από περισσότερες, αφού ο ίδιος ο χρήστης κατά τη διάρκεια μιας 
σύνδεσής του έχει τη δυνατότητα και έχει εισάγει άνω της μιας φοράς όρο/ 
όρους προς αναζήτηση στα προβλεπόμενα πεδία του καταλόγου.  

Κρίνεται απαραίτητο πριν γίνει αναφορά στο δείγμα να γίνει η 
σχετική αναφορά στο στατιστικό πληθυσμό και σε κάποιες ιδιαιτερότητες 
αυτού. Πιο συγκεκριμένα, τον πληθυσμό αποτελούν οι συνδέσεις με τον 
κεντρικό server της Βιβλιοθήκης που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 
Νοεμβρίου –Ιουνίου 2002 και οι οποίες ανέρχονται στις 17.067. Μέσα σε αυτό 
το πλήθος υπάρχουν και συνδέσεις που δεν τις χαρακτηρίζει καμία 
αναζήτηση καθώς ο χρήστης απλώς επισκέφτηκε την ιστοσελίδα της 
Βιβλιοθήκης και του καταλόγου της, χωρίς να προβεί σε κανενός είδους 
έρευνα και οι οποίες δεν λήφθηκαν υπόψη στο σχηματισμό του δείγματος. 
Επιπλέον, σε αυτό τον αριθμό των δεκαεπτά χιλιάδων εξήντα επτά συνδέσεων 
συμπεριλαμβάνονται και κάποιες συνεχείς, οι οποίες θεωρήθηκαν στη 
συνέχεια της στατιστικής επεξεργασίας ως μια καθώς πραγματοποιήθηκαν 
πιθανότατα από τον ίδιο χρήστη και παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά 
έχοντας διαφορά χρόνου μερικά δευτερόλεπτα, κοινή IP διεύθυνση και 
κοινούς όρους προς αναζήτηση. 

Το στατιστικό δείγμα του οποίου η επεξεργασία και ανάλυση έπεται, 
είναι μεγέθους χιλίων οκτακοσίων τριάντα επτά (1837) συνδέσεων και 
αποτελείται από δεδομένα προερχόμενα από σύνολο οκτώ (8) εβδομάδων, 
μια από κάθε μήνα της παραπάνω περιόδου και οι οποίες με σχετική 
αναφορά στο μέγεθός τους, είναι οι εξής: 
 
i. 26 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου με σύνολο αναζητήσεων   307 

ii. 3 Δεκεμβρίου έως 9 Δεκεμβρίου   »     165  
iii. 7 Ιανουαρίου έως 13 Ιανουαρίου   »     268 
iv. 18 Φεβρουαρίου έως 24 Φεβρουαρίου »     282 
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v. 25 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου   »     233 
vi. 1 Απριλίου έως 7 Απριλίου    »     286 

vii. 6 Μαΐου έως 12 Μαΐου    »     102 
viii. 17 Ιουνίου έως 23 Ιουνίου   »     194 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.3: Αναζητήσεις χρηστών 
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Ο αριθμός των αναζητήσεων που αναφέρονται σε κάθε μια από τις 
οκτώ εβδομάδες ποικίλει καθώς αντικατοπτρίζει τις πραγματοποιηθείσες 
συνδέσεις που στόχο είχαν την έρευνα κατά το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητη η αντιπαράθεση αυτών 
των συνδέσεων με τον ευρύτερο αριθμό των συνδέσεων που εμφανίστηκαν 
κατά το προαναφερθέν διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, κατά την πρώτη 
εβδομάδα σημειώθηκαν 533 συνδέσεις από τις οποίες οι 307, δηλαδή το 58%, 
έγιναν με σκοπό την αναζήτηση στον κατάλογο. Στη δεύτερη εβδομάδα οι 
συνδέσεις ήταν 601 και οι αναζητήσεις έφθαναν μόλις τις 165. Κατά την τρίτη 
εβδομάδα ο αριθμός των συνδέσεων ήταν 457 και από αυτές οι 268 στόχευαν 
σε πραγματικές αναζητήσεις. Η πιο μικρή «απώλεια» σημειώνεται στην 
τέταρτη εβδομάδα καθώς από τις 456 οι 282, ποσοστό δηλαδή που αγγίζει το 
62%, προέβησαν σε αναζητήσεις στον κατάλογο. Η πέμπτη εβδομάδα 
εμφανίζει ένα ποσοστό της τάξεως του 58% από τις συνδέσεις να αναζήτα και 
στον κατάλογο. Η μεγαλύτερη «απώλεια» παρουσιάζεται μεταξύ πρώτης και 
εβδόμης Απριλίου, αφού από τις 1199 συνδέσεις μόνο οι 286 τελικά 
αναζήτησαν στον opac. Μεταξύ 6 και 12 Μαΐου το 37% των συνδέσεων 
προέβη σε κάποια σχετική έρευνα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας του 
δείγματος εβδομάδας σημειώθηκαν 363 συνδέσεις από τις οποίες οι 197, 
δηλαδή το 53% έγιναν με σκοπό την αναζήτηση στον αυτοματοποιημένο 
κατάλογο της Βιβλιοθήκης. 

Οι λόγοι που σημειώνονται αυτές οι διαφορές είναι είτε γιατί οι 
χρήστες απλώς επισκέπτονται την σχετική ιστοσελίδα χωρίς να αποσκοπούν 
κάπου είτε γιατί το σύστημα της Βιβλιοθήκης, ο server, δεν μπορεί να τους 
υποστηρίξει και τους θέτει εκτός συστήματος. Επί παραδείγματι αναφέρεται 
ότι κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου εμφανιζόταν το ακόλουθο μήνυμα: 
Message text: Socket is not connected που σήμαινε ότι ο server αντιμετώπιζε 
προβλήματα και δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στις ανάγκες των χρηστών.      
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Οι παράμετροι που επηρέασαν στον προσδιορισμό του 
προαναφερθέντος δείγματος είναι κατ’ αρχάς η ίδια η φύση της Βιβλιοθήκης. 
Πρόκειται για μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη της οποίας η κίνηση επηρεάζεται 
από το πρόγραμμα και τις ώρες λειτουργίας του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει, 
από τις εξεταστικές και από τις εορταστικές περιόδους. 

Το δείγμα προήλθε από το στατιστικό πληθυσμό που καλύπτει ένα 
μέρος από το χειμερινό εξάμηνο, τις εορτές των Χριστουγέννων, την 
εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου, ολόκληρο το εαρινό εξάμηνο, τις 
διακοπές του Πάσχα και την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου. Καλύπτει 
δηλαδή τόσο τις περιόδους αιχμής, όπως είναι τα διαστήματα πριν τις 
εξεταστικές, όσο και τις περιόδους με πιο μειωμένη κίνηση, όπως είναι οι 
διακοπές των εορτών και οι εξεταστικές. Κατά συνέπεια, μπορεί να ειπωθεί ότι 
καλύπτεται ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος με μόνη εξαίρεση το διάστημα 
από το Σεπτέμβριο, που είναι η αρχή του ακαδημαϊκού έτους, μέχρι το 
Νοέμβριο του 2002, καθώς υπήρχε η πρόθεση να δοθεί στους πρωτοετείς 
φοιτητές και γενικότερα στα νέα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας 
κάποιος χρόνος εξοικείωσης αρχικά με το Ίδρυμα και τη Βιβλιοθήκη και στη 
συνέχεια με τις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτής και τον αυτοματοποιημένο 
κατάλογό της.     

Οι αναζητήσεις χωρίστηκαν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες εφόσον δεν 
παρουσίαζαν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, για να αποτελέσουν ένα 
ενιαίο αρχείο δεδομένων και η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση 
πραγματοποιήθηκε για κάθε κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα, υπήρχαν 
αναζητήσεις στις οποίες αναγράφονταν όλα τα στοιχεία που πρόσδιδαν την 
ιδιότητα του χρήστη, όπως αυτή ορίστηκε με την εισαγωγή της σχετικής 
φόρμας στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και οι οποίες σχημάτισαν το αρχείο 
που θα ονομάζεται στο εξής «πλήρες αρχείο». Επιπλέον, σημειώθηκαν 
αναζητήσεις με συμπληρωμένα τα πεδία της φόρμας με την επιλογή «άλλο» 
και οι οποίες σχημάτισαν το δεύτερο στη σειρά αρχείο, που θα ονομάζεται 
πλέον αρχείο χρηστών αγνώστου ιδιότητας. Τέλος, υπήρξαν και εκείνες οι 
αναζητήσεις χωρίς κανένα από τα προηγούμενα στοιχεία, οι οποίες 
αποτέλεσαν το τρίτο κατά σειρά αρχείο και το οποίο ονομάστηκε αρχείο 
τυχαίων χρηστών. Στη συνέχεια γίνεται μονομερής περιγραφή του κάθε 
αρχείου δεδομένων. 
 

3.2.1 Περιγραφή του πλήρους αρχείου δεδομένων 
 

Το πλήρες αρχείο δεδομένων έχει μέγεθος επτακοσίων πενήντα 
τεσσάρων συνδέσεων (754) με τον αυτοματοποιημένο κατάλογο, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν από χρήστες της Βιβλιοθήκης, ανεξάρτητα αν είναι μέλη 
της ή όχι, που έχουν επιπρόσθετα και την ιδιότητα του μέλους της 
ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι μεταβλητές που συμβάλλουν στη στατιστική 
επεξεργασία και ανάλυση του είναι τριάντα τέσσερις (34) και οι ιδιότητες 
αυτών παρατίθενται και αναλύονται στην επόμενη ενότητα. Το αρχείο αυτό 
χαρακτηρίζεται τόσο από τις αναζητήσεις των χρηστών και την εκάστοτε 
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πορεία τους όσο και από κάποια βασικά χαρακτηριστικά της ιδιότητάς τους, 
όπως αυτά καθορίστηκαν μέσω της φόρμας-ερωτηματολογίου που είχε 
τοποθετηθεί για αυτό το σκοπό στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.  

 

3.2.2 Περιγραφή του αρχείου χρηστών αγνώστου ιδιότητας 
 

Το αρχείο χρηστών αγνώστου ιδιότητας είναι μεγέθους πεντακοσίων 
δύο συνδέσεων (502) με τον κατάλογο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 
χρήστες της Βιβλιοθήκης, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της ή όχι, που είτε έχουν 
επιπρόσθετα και την ιδιότητα του μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας είτε 
είναι εξωτερικοί χρήστες, με μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτή την περίπτωση τους 
εξωτερικούς χρήστες, καθώς το κύριο δεδομένο στο συγκεκριμένο αρχείο είναι 
η συμπλήρωση της φόρμας σε όλα τα πεδία της με την επιλογή «άλλο». Κατά 
συνέπεια, οι μεταβλητές σε αυτό το αρχείο είναι τριάντα (30), αφού 
απομακρύνθηκαν εκείνες που πρόσδιδαν τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά της 
ιδιότητας του χρήστη. 

 

3.2.3 Περιγραφή του αρχείου τυχαίων χρηστών 
 

Το αρχείο δεδομένων τυχαίων χρηστών είναι μεγέθους πεντακοσίων 
ογδόντα μιας συνδέσεων (581) στον opac που τις πραγματοποίησαν χρήστες 
της Βιβλιοθήκης, για τους οποίους πιθανολογείται σε μεγάλο βαθμό είτε ότι 
είναι μέλη της συγκεκριμένης ακαδημαϊκής κοινότητας είτε ότι είναι απλώς 
εξωτερικοί χρήστες. Οι μεταβλητές και σε αυτό το αρχείο είναι τριάντα (30). 
Επιπλέον, το αρχείο χαρακτηρίζεται αποκλειστικά από τις αναζητήσεις των 
χρηστών, αφού δεν τους είχε εμφανιστεί η σχετική φόρμα για λόγους που 
έχουν ειπωθεί σε προηγούμενο σημείο της διατριβής. 

 

3.3 Περιγραφή μεταβλητών 
 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρατίθεται το σύνολο των μεταβλητών 
που μελετήθηκαν σε κάθε ένα από τα αρχεία δεδομένων παρέχοντας τα 
ποιοτικά ή ποσοτικά τους χαρακτηριστικά και το περιεχόμενό τους σε κάθε 
περίπτωση. Επιπλέον, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, κάποιες από τις 
μεταβλητές ενώ συμμετείχαν στην πρώτη φάση της στατιστικής επεξεργασίας 
στις επόμενες απομακρύνθηκαν για λόγους που εξηγούνται παρακάτω. 

Επομένως, αρχικά περιγράφονται οι μεταβλητές που μελετήθηκαν και 
αναλύθηκαν στα δεδομένα του πλήρους αρχείου και κατόπιν στο αρχείο 
χρηστών αγνώστου ιδιότητας και αρχείο τυχαίων χρηστών. 
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3.3.1 Μεταβλητές του πλήρους αρχείου δεδομένων 
 

Το πλήρες αρχείο δεδομένων, που περιείχε τις αναζητήσεις των 
χρηστών μαζί με τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά της ιδιότητάς τους, 
αναλύεται στατιστικά μέσω των ακόλουθων μεταβλητών, τριάντα τέσσερις 
(34) στον αριθμό:   
 

1) Ώρα αναζήτησης, η ώρα που πραγματοποιήθηκε η αναζήτηση, 
2) Ιδιότητα χρήστη, η ιδιότητα του ατόμου εντός του πανεπιστημιακού 

χώρου, που την πραγματοποίησε, 
3) Βαθμίδα διδακτικού προσωπικού, η βαθμίδα στην οποία ανήκει ως 

μέλος του διδακτικού προσωπικού, 
4) Τμήμα, το τμήμα του συγκεκριμένου πανεπιστημίου στο οποίο ανήκει, 
5) Έτος φοίτησης, το έτος φοίτησής του, όταν πρόκειται για προπτυχιακό 

φοιτητή, 
6) Τερματικό, η τοποθεσία του τερματικού από το οποίο 

πραγματοποιήθηκε η αναζήτηση, 
7) Γλώσσα αναζήτησης, η γλώσσα στην οποία εμφανίζεται ο online 

κατάλογος και την επιλέγει ο χρήστης προκειμένου να προβεί σε 
έρευνα, 

8) Είδος αρχικής αναζήτησης, αν ο χρήστης με την είσοδό του επιλέγει 
την απλή ή τη σύνθετη αναζήτηση, 

9) Αριθμός απλών αναζητήσεων, πόσες φορές προέβη ο χρήστης σε απλές 
αναζητήσεις κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσής του με τον opac, 

10) Αριθμός σύνθετων αναζητήσεων, πόσες φορές προέβη ο χρήστης σε 
σύνθετες αναζητήσεις κατά τη διάρκεια της ιδίας σύνδεσης με τον opac, 

11) Συνολικό αριθμός “search”, πόσες φορές έδωσε στο σύστημα εντολή 
για αναζήτηση κατά τη διάρκεια της ιδίας σύνδεσής του, 

12) Συνολικός αριθμός επιλογών, πόσες φορές επέλεξε από τα παραγόμενα 
αποτελέσματα, 

13) Χρόνος δράσης, το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε ο χρήστης για να 
ολοκληρώσει την έρευνά του, 

14) Τρόπος αρχικής αναζήτησης, ο τρόπος αναζήτησης που επιλέγει στην 
πρώτη του επαφή με τον ηλεκτρονικό κατάλογο, 

15) Αριθμός αναζητήσεων με τίτλο, πόσες φορές χρησιμοποίησε ο χρήστης 
αυτή τη δυνατότητα, 

16) Αριθμός αναζητήσεων με συγγραφέα, πόσες φορές χρησιμοποίησε ο 
χρήστης τη συγκεκριμένη δυνατότητα αναζήτησης, 

17) Αριθμός αναζητήσεων με  θέμα, πόσες φορές χρησιμοποίησε ο χρήστης 
το συγκεκριμένο τρόπο αναζήτησης, 

18) Αριθμός αναζητήσεων με σειρά, πόσες φορές χρησιμοποίησε ο χρήστης 
αυτό τον τρόπο, 

19) Αριθμός αναζητήσεων με βασικό ευρετήριο, πόσες φορές χρησιμοποίησε 
ο χρήστης αυτή την επιλογή, 

20) Αριθμός αναζητήσεων με ISSN/ISBN, πόσες φορές χρησιμοποίησε ο 
χρήστης τους πρότυπους αριθμούς, 

 89



21) Χρήση συνδυασμών, αν χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της έρευνάς 
του τους λογικούς τελεστές Boolean, 

22) Αριθμός χρήσης του και(and), πόσες φορές χρησιμοποιήθηκε ο 
συγκεκριμένος τελεστής, 

23) Αριθμός χρήσης του όχι(not), πόσες φορές χρησιμοποιήθηκε ο 
συγκεκριμένος τελεστής, 

24) Αριθμός χρήσης του ή (or), πόσες φορές χρησιμοποιήθηκε ο 
συγκεκριμένος τελεστής, 

25) Χρήση περιορισμών, αν χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της έρευνάς 
του τους παρεχόμενους περιορισμούς, 

26) Αριθμός χρήσης του περιορισμού βιβλιοθήκης, χρησιμοποιώντας 
περιορισμούς πόσες φορές αξιοποίησε τον συγκεκριμένο, 

27) Αριθμός χρήσης του περιορισμού συλλογής, χρησιμοποιώντας 
περιορισμούς πόσες φορές αξιοποίησε τον συγκεκριμένο, 

28) Αριθμός χρήσης του περιορισμού χρόνου έκδοσης, χρησιμοποιώντας 
περιορισμούς πόσες φορές αξιοποίησε τον συγκεκριμένο, 

29) Επαναλαμβανόμενες λέξεις στις συνεχείς αναζητήσεις, αν ο χρήστης 
επανέλαβε έναν ή και περισσότερους όρους διενεργώντας την έρευνα 
του στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης, 

30) Αριθμός λανθασμένων ερωτήσεων, αν και πόσα λάθη παρατηρήθηκαν 
σε κάθε έρευνα, 

31) Αριθμός ορθογραφικών λαθών, από τα προαναφερθέντα λάθη πόσα 
ήταν ορθογραφικά ή και τυπογραφικά, 

32) Αριθμός λαθών στον τρόπο αναζήτησης, πόσες φορές παρουσιάστηκε 
λάθος στην επιλογή του τρόπου αναζήτησης, 

33) Αριθμός λαθών από παραλήψεις, πόσες φορές ο χρήστης παρέλειψε να 
εισάγει τους λογικούς τελεστές κάνοντας συνδυασμό όρων, 

34) Αριθμός λαθών του συστήματος, πόσες φορές το σύστημα παρουσίασε 
την ένδειξη ERROR (ΛΑΘΟΣ). 

 
Οι μεταβλητές ιδιότητα χρήστη, βαθμίδα διδακτικού προσωπικού, τμήμα, έτος 

φοίτησης, τερματικό, γλώσσα αναζήτησης, είδος αρχικής αναζήτησης, τρόπος αρχικής 
αναζήτησης, χρήση συνδυασμών, χρήση περιορισμών και επαναλαμβανόμενες λέξεις 
είναι ποιοτικές, καθώς οι τιμές που παίρνουν δεν είναι μετρήσιμες αλλά 
δίνονται σε αυτές ορισμένες τιμές, οι οποίες είναι θετικοί ακέραιοι αριθμοί 
και αντιστοιχούν μία για κάθε χαρακτηριστικό της στατιστικής μονάδας. Οι 
υπόλοιπες μεταβλητές είναι ποσοτικές συνεχείς, καθώς μπορούν να λάβουν 
οποιαδήποτε τιμή. 

Οι προαναφερθείσες ποιοτικές μεταβλητές χωρίζονται σε κατηγορίες 
που προσδίδουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και ονομάζονται κλάσεις 
ή ιδιότητες της μεταβλητής. Πιο συγκεκριμένα: η μεταβλητή ιδιότητα χρήστη 
είναι χωρισμένη σε τέσσερις κλάσεις: προπτυχιακός φοιτητής, μεταπτυχιακός 
φοιτητής, διδακτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό. Η μεταβλητή βαθμίδα 
διδακτικού προσωπικού είναι χωρισμένη σε έξι κλάσεις: καθηγητής, αν. 
καθηγητής, επ. καθηγητής, λέκτορας, άλλο και μη-διδακτικό προσωπικό. Η 
μεταβλητή τμήμα είναι χωρισμένη σε δέκα κλάσεις: Οικονομικών Επιστημών, 
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Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
& Πολιτικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Εκπαιδευτικής & 
Κοινωνικής Πολιτικής, Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, 
Μεταπτυχιακά και άλλο. Η μεταβλητή έτος φοίτησης είναι χωρισμένη σε έξι 
κλάσεις: πρώτο έτος, δεύτερο έτος, τρίτο έτος, τέταρτο έτος, έτος πτυχίου και 
άλλο. Η μεταβλητή τερματικό είναι χωρισμένη σε τρεις κλάσεις: εσωτερικό, 
«modem», απομακρυσμένο. Η μεταβλητή γλώσσα αναζήτησης σε δύο κλάσεις: 
ελληνική και αγγλική. Η μεταβλητή είδος αρχικής αναζήτησης σε δύο κλάσεις: 
απλή αναζήτηση και σύνθετη αναζήτηση. Η μεταβλητή τρόπος αρχικής 
αναζήτησης σε δέκα κλάσεις: τίτλος αλφαβητικά και λέξη-κλειδί, σειρά 
αλφαβητικά και λέξη-κλειδί, συγγραφέας αλφαβητικά και λέξη-κλειδί, θέμα 
αλφαβητικά και λέξη-κλειδί, ISSN/ISBN και βασικό ευρετήριο. Η μεταβλητή 
χρήση συνδυασμών σε δύο κλάσεις: ναι(χρησιμοποιήθηκαν συνδυασμοί), 
όχι(δεν χρησιμοποιήθηκαν συνδυασμοί). Η μεταβλητή χρήση περιορισμών σε 
δύο κλάσεις: ναι(χρησιμοποιήθηκαν περιορισμοί), όχι(δεν χρησιμοποιήθηκαν 
περιορισμοί). Τέλος, η μεταβλητή επαναλαμβανόμενες λέξεις στις συνεχείς 
αναζητήσεις σε δύο κλάσεις: ναι(ύπαρξη επαναλαμβανόμενων λέξεων), όχι(μη-
ύπαρξη επαναλαμβανόμενων λέξεων). 

Αν και στην πρώτη φάση της στατιστικής επεξεργασίας 
συμπεριελήφθησαν και οι τριάντα τέσσερις μεταβλητές, στη δεύτερη φάση 
απομακρύνθηκαν οι ακόλουθες: βαθμίδα διδακτικού προσωπικού, γλώσσα 
αναζήτησης, είδος αρχικής αναζήτησης, αριθμός απλών αναζητήσεων, 
αριθμός σύνθετων αναζητήσεων, αριθμός αναζητήσεων με σειρά, με 
ISSN/ISBN, χρήση συνδυασμών, αριθμός χρήσης του και(and), του όχι(not) και 
του ή(or), χρήση περιορισμών, αριθμός χρήσης του περιορισμού βιβλιοθήκης, 
συλλογής, και χρόνου έκδοση, αριθμός ορθογραφικών λαθών, λαθών στον 
τρόπο αναζήτησης, λαθών από παραλήψεις και λαθών του συστήματος. Οι 
λόγοι που απομακρύνθηκαν οι συγκεκριμένες μεταβλητές είναι η απουσία 
στατιστικού ενδιαφέροντος και η μη- σημαντική αναλυτικά παρουσίασή τους. 

Πιο συγκεκριμένα, η μεταβλητή  χρήση περιορισμών παρουσίασε το 
συντριπτικό ποσοστό του 98% των χρηστών ότι δεν χρησιμοποιεί κανένα 
περιορισμό και κατά συνέπεια δεν θα είχε καμία χρηστικότητα στην 
περαιτέρω ανάλυση ούτε η συγκεκριμένη μεταβλητή ούτε και οι άμεσα 
σχετιζόμενες με αυτή, όπως αριθμός χρήσης του περιορισμού βιβλιοθήκης, 
συλλογής, και χρόνου έκδοσης.  

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και με τη μεταβλητή χρήση 
συνδυασμών, αφού το 98% των χρηστών δεν χρησιμοποιούν κανένα από τους 
παρεχόμενους συνδυασμούς και κατά συνέπεια δεν αξίζει να γίνει αναφορά 
ούτε στις άμεσα σχετιζόμενες μεταβλητές, όπως αριθμός χρήσης του και(and), 
του όχι(not) και του ή(or). Οι κύριοι λόγοι που οι χρήστες αποφεύγουν τη 
χρήση των λογικών τελεστών, όπως αναφέρονται και στη διεθνή 
βιβλιογραφία, είναι κατ’ αρχάς ότι προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σωστά 
απαιτείται κάποια σχετική εκπαίδευση των χρηστών, καθώς ο σχηματισμός 
των ερωτήσεων διαφέρει από τη χρήση της φυσικής γλώσσας. Οι αναζητήσεις 
με Boolean συνήθως δεν φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς οι 
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τελεστές ΚΑΙ / AND τείνουν να λειτουργούν πολύ περιοριστικά ως προς τα 
παραγόμενα αποτελέσματα, σε αντίθεση με τους τελεστές Ή/ OR που τείνουν 
να συμπεριλαμβάνουν πολύ περισσότερα αποτελέσματα. Επομένως στην 
πρώτη περίπτωση το αποτέλεσμα είναι άκαρπο και στη δεύτερη σημειώνεται 
υπερπληθώρα πληροφοριών.    
     Με την ίδια λογική απομακρύνθηκαν και οι μεταβλητές που 
προσδιόριζαν το είδος της αρχικής αναζήτησης και τη γλώσσα, καθώς 
παρουσίαζαν αντίστοιχα ότι το 94% των χρηστών χρησιμοποιεί την ελληνική 
διεπαφή(interface) και το 95% επιλέγει τη διαδρομή της απλής αναζητήσεως. 
Λαμβάνοντας υπόψη το τελευταίο ποσοστό γίνεται κατανοητή και η 
απομάκρυνση των μεταβλητών αριθμός απλών αναζητήσεων και αριθμός 
σύνθετων αναζητήσεων. 

Παρεμφερής είναι και η περίπτωση των μεταβλητών που σχετίζονται 
με τον αριθμό λαθών και των τεσσάρων ειδών που εμφανίζονται σε κάποιες 
αναζητήσεις. Σε κάθε μια από αυτές τις μεταβλητές κυριαρχεί η τιμή μηδέν 
αποδυναμώνοντας την παρουσία των λαθών, τα οποία στη γενικότερη 
μεταβλητή ύπαρξη λαθών καταλαμβάνουν το αξιοσημείωτο ποσοστό του 31%. 

Όπως σημειώθηκε και προηγουμένως εξαιρέθηκαν επιπλέον οι 
μεταβλητές οι αναφερόμενες στον αριθμό αναζητήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν με χρήση του ISBN και της σειράς, καθώς το 96% και το 
98% αντίστοιχα των χρηστών δεν αξιοποίησαν αυτές τις δυνατότητες. 

Αξίζει επιπροσθέτως να σημειωθεί και η απομάκρυνση της μεταβλητής 
βαθμίδα διδακτικού προσωπικού, η οποία οφείλεται στα μικρά ποσοστά που φέρει 
η κάθε βαθμίδα μεμονωμένα ενώ κατακλύζει εκείνη η τάξη που συγκεντρώνει 
τα υπόλοιπα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Επομένως κρίθηκε πιο 
σημαντική η γενική θεώρησή της μέσα στους κόλπους της ευρύτερης 
μεταβλητής ιδιότητα χρήστη. 

Σε συνέχεια των προαναφερθέντων οι εναπομένουσες  δεκαπέντε (15) 
μεταβλητές αποτέλεσαν αντικείμενο ανάλυσης μέσω του πίνακα συμπτώσεων 
ή διπλής εισόδου που ακολουθεί. 
 

3.3.2 Μεταβλητές αρχείου χρηστών αγνώστου ιδιότητας και αρχείου 
τυχαίων χρηστών 

 
Το αρχείο χρηστών αγνώστου ιδιότητας καθώς και το αρχείο τυχαίων 

χρηστών περιέχουν αποκλειστικά τις αναζητήσεις των χρηστών χωρίς τα 
επιπρόσθετα χαρακτηριστικά της ιδιότητάς τους για λόγους που έχουν 
αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα. Επομένως, οι μεταβλητές που 
συμβάλλουν στην ανάλυση του συγκεκριμένου δείγματος είναι όλες εκείνες 
που αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν ως μεταβλητές του πλήρους αρχείου 
δεδομένων με εξαίρεση όσες σχετίζονται αποκλειστικά με την ιδιότητα του 
χρήστη, είναι οι εξής: ιδιότητα χρήστη, βαθμίδα διδακτικού προσωπικού, τμήμα, έτος 
φοίτησης και οι οποίες προκύπτουν από τα αντίστοιχα στοιχεία που 
ζητήθηκαν κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας –ερωτηματολογίου 
που είχε προστεθεί στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.  
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Ως φυσικό επακόλουθο έρχεται και η παρατήρηση ότι οι υπόλοιπες 
τριάντα(30) μεταβλητές συνεχίζουν να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και τις 
ίδιες κλάσεις, όπως επίσης ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της 
στατιστικής επεξεργασίας απομακρύνθηκαν εκείνες που και σε αυτά τα 
αρχεία δεν παρουσίαζαν στατιστικό ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα, στο 
αρχείο χρηστών αγνώστου ιδιότητας μέσω της μεταβλητής χρήση περιορισμών 
εμφανίζεται ότι σχεδόν όλοι οι χρήστες (99,6%) με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν 
χρησιμοποίησαν κανένα περιορισμό και κατά συνέπεια δεν θα είχε καμία 
χρηστικότητα στην περαιτέρω ανάλυση ούτε η συγκεκριμένη μεταβλητή ούτε 
και οι άμεσα σχετιζόμενες με αυτή, όπως αριθμός χρήσης του περιορισμού 
βιβλιοθήκης, συλλογής, και χρόνου έκδοσης. Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο 
παρατηρήθηκε και με τη μεταβλητή χρήση συνδυασμών και κατά συνέπεια δεν 
αξίζει να γίνει αναφορά ούτε στις άμεσα σχετιζόμενες μεταβλητές, όπως 
αριθμός χρήσης του και(and), του όχι(not) και του ή(or). Με την ίδια λογική 
απομακρύνθηκαν και οι μεταβλητές που προσδιόριζαν τη γλώσσα και το 
είδος της αρχικής αναζήτησης, καθώς παρουσίαζαν αντίστοιχα ότι το 95% 
των χρηστών χρησιμοποιεί την ελληνική διεπαφή(interface) και το 96% 
επιλέγει τη διαδρομή της απλής αναζητήσεως. Λαμβάνοντας υπόψη το 
τελευταίο ποσοστό γίνεται κατανοητή και η απομάκρυνση των μεταβλητών 
αριθμός απλών αναζητήσεων και αριθμός σύνθετων αναζητήσεων. 

Συνεχίζοντας, αναφέρεται όπως παρατηρήθηκε και στο πλήρες αρχείο 
δεδομένων, και η περίπτωση των μεταβλητών που σχετίζονται με τον αριθμό 
λαθών και των τεσσάρων ειδών που εμφανίζονται σε κάποιες αναζητήσεις. Σε 
κάθε μια από αυτές τις μεταβλητές κυρίαρχη είναι η τιμή μηδέν 
αποδυναμώνοντας την παρουσία των λαθών, τα οποία στη γενικότερη 
μεταβλητή ύπαρξη λαθών καταλαμβάνουν το σημαντικό ποσοστό της τάξεως 
του 25%. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες 
μικρότερο από το αντίστοιχο του πλήρους αρχείου δεδομένων. 

Επιπλέον, εξαιρέθηκαν οι μεταβλητές οι σχετιζόμενες με τον αριθμό 
αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν με χρήση του ISBN και της σειράς, 
καθώς το 95% και το 98% αντίστοιχα των χρηστών δεν αξιοποίησαν αυτές τις 
δυνατότητες. 

Αιτιολογώντας την απομάκρυνση των προαναφερθέντων μεταβλητών 
και από το αρχείο τυχαίων χρηστών, κρίνεται απαραίτητη η αναφορά στα 
αντίστοιχα ποσοστά. Πιο συγκεκριμένα, η μεταβλητή  χρήση περιορισμών 
παρουσίασε το σημαντικό αλλά όχι εντυπωσιακό ποσοστό της τάξεως του 95% 
των χρηστών ότι δεν χρησιμοποιεί κανένα περιορισμό. Το ίδιο ποσοστό 
παρατηρήθηκε και με τη μεταβλητή χρήση συνδυασμών, αφού και σε αυτή την 
περίπτωση το 95% των χρηστών δεν χρησιμοποιούν κανένα από τους 
παρεχόμενους συνδυασμούς. Οι μεταβλητές που προσδιόριζαν το είδος της 
αρχικής αναζήτησης και τη γλώσσα παρουσίασαν αντίστοιχα ότι το 92% των 
χρηστών χρησιμοποιεί την ελληνική διεπαφή(interface) και το 89% επιλέγει τη 
διαδρομή της απλής αναζητήσεως, ποσοστά ελαφρώς πιο χαμηλά από τα 
ανάλογα των άλλων αρχείων. Συνεχίζοντας, αναφέρεται η περίπτωση της 
μεταβλητής ύπαρξη λαθών να εμφανίζει ποσοστό 29% και οι μεταβλητές οι 
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σχετιζόμενες με τον αριθμό αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν με χρήση 
του ISBN και της σειράς, να εμφανίζουν αντίστοιχα ποσοστό 98%. 
 
3.4 Ανάλυση πίνακα συμπτώσεων 

 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται για κάθε επιμέρους αρχείο 

δεδομένων η κατανομή του πληθυσμού του ως προς κάθε μεταβλητή με τη 
μορφή πίνακα με τις απόλυτες και σχετικές τιμές και με τη μορφή 
ραβδογράμματος. Επιπλέον, αναλύονται επιλεκτικά τμήματα από τους 
αντίστοιχους γενικευμένους πίνακες συμπτώσεων στις οποίες αναλύσεις 
γίνονται συσχετισμοί της κάθε μεταβλητής με διάφορες άλλες ανάλογα με το 
στατιστικό και βιβλιοθηκονομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν. 

Οι γενικευμένοι  πίνακες συμπτώσεων, όπως έχει αναφερθεί αναλυτικά 
και σε προηγούμενο σημείο της διατριβής, επιτρέπουν την ανάδειξη των 
ποιοτικών σχέσεων όλων των μεταβλητών ανά δύο και τη σύγκριση των 
κατανομών των κλάσεων της ίδιας μεταβλητής ως προς τις υπόλοιπες 
μεταβλητές-ερωτήσεις. 
 
3.4.1 Πίνακας συμπτώσεων πλήρους αρχείου δεδομένων 

 
Οι μεταβλητές του συγκεκριμένου αρχείου δεδομένων, των οποίων η 

ανάλυση και οι κατανομές θα ακολουθήσουν, είναι οι εξής: ώρα αναζήτησης, 
ιδιότητα χρήστη, τμήμα, έτος φοίτησης, τερματικό, συνολικός αριθμός 
αναζητήσεων, συνολικός αριθμός επιλογών, χρόνος δράσης, τρόπος αρχικής 
αναζήτησης, συνολικός αριθμός χρήσης του «τίτλου», του «συγγραφέα», του 
«θέματος», του «βασικού ευρετηρίου», ύπαρξη επαναλαμβανόμενων όρων, 
ύπαρξη λαθών.  
 
Ώρα αναζήτησης 
 

Ξεκινώντας την ανάλυση του πίνακα συμπτώσεων σχετικών 
συχνοτήτων των προαναφερθέντων μεταβλητών με τη μεταβλητή «ώρα 
αναζήτησης» παρατηρείται, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 3.4 και στον 
πίνακα 3.7, ότι το 46% (345 άτομα) των χρηστών προβαίνει σε αναζητήσεις 
στον online κατάλογο της Βιβλιοθήκης μεταξύ των ωρών 8π.μ. και 15μ.μ. ενώ 
το 34% (255 άτομα) μεταξύ των ωρών 15 και 20μ.μ. και το υπόλοιπο 20% (154 
άτομα) των χρηστών πραγματοποιεί τις αναζητήσεις του από τις 20μ.μ. έως τις 
8π.μ. της επόμενης μέρας. 

Σχήμα 3.4: Ώρα αναζήτησης
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Πίνακας 3.7: Ώρα αναζήτησης 

Ώρα αναζήτησης fi ni 

8π.μ.-15μ.μ. 46% 345 

15μ.μ.-20μ.μ. 34% 255 

20μ.μ.-8π.μ. 20% 154 
 100% 754 

 94



Από τους χρήστες που προέβησαν σε 
αναζητήσεις κατά τις πρωινές και 
μεσημβρινές ώρες (8π.μ.-15μ.μ.) (0RA1) το 56% 
(194) αυτών είναι φοιτητές (IDIO1) που 
φοιτούν στα οκτώ τμήματα του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το 24% (84) 
είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι 
διδάκτορες (IDIO2) και το 12% (43) ανήκει στο 
διδακτικό προσωπικό (IDIO3) του 
Πανεπιστημίου. Παρατηρείται επιπλέον, ότι 
κατά το υπόλοιπο της ημέρας αυξάνεται το 
ποσοστό των φοιτητών τόσο των 
προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών 
ενώ μειώνεται το αντίστοιχο ποσοστό του 
διδακτικού προσωπικού από 12% σε 9% (13). 

Πίνακας 3.8: Συσχέτιση ώρας 
αναζήτησης με ιδιότητα χρήστη, 
τερματικό & χρόνο δράσης  
@ ORA1 ORA2 ORA3 
IDIO1 0,562 0,584 0,597 
IDIO2 0,243 0,247 0,266 
IDIO3 0,125 0,106 0,084 
IDIO4 0,07 0,063 0,052 
TERM1 0,588 0,545 0,097 
TERM2 0,072 0,106 0,279 
TERM3 0,339 0,349 0,623 
XRO1 0,212 0,188 0,136 
XRO2 0,151 0,11 0,149 
XRO3 0,125 0,137 0,104 
XRO4 0,197 0,204 0,195 
XRO5 0,316 0,361 0,416 

Από τις αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 8 και 15μ.μ. 
(ORA2) και μεταξύ 15 και 20μ.μ. (ORA3) το 59% (203) και το 54% (139) 
αντίστοιχα αυτών χρησιμοποίησε Η/Υ που βρίσκονται εντός του 
πανεπιστημιακού χώρου (TERM1), στα εργαστήρια, στους χώρους της 
Βιβλιοθήκης και στα γραφεία του διδακτικού και του λοιπού προσωπικού, 
ενώ όπως είναι φυσικό η πλειοψηφία, δηλαδή το 62% (96) αυτών που 
αναζήτησαν στον opac μετά τις 20μ.μ., χρησιμοποίησαν απομακρυσμένη 
σύνδεση (TERM3) και μόνο το 1% (15) αυτών βρισκόταν με φυσική παρουσία 
στον πανεπιστημιακό χώρο. 

Παρατηρώντας τη μεταβλητή που σχετίζεται με την ώρα που 
«επισκέπτεται» ο χρήστης τον online κατάλογο, είναι εμφανές ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό αυτών παραμένει συνδεδεμένος περισσότερο από 7 min 
(XRO5). 

Η Βιβλιοθήκη μπορεί να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχει η 
επεξεργασία της μεταβλητής «ώρα αναζήτησης» προκειμένου να διαπιστώσει 
τις ώρες αιχμής στη χρήση του ηλεκτρονικού καταλόγου της και κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της και εκτός αυτής για την καλύτερη υποστήριξη του 
server και κατ’ επέκταση των χρηστών της. 

  
Ιδιότητα χρήστη 
 

Αναλύοντας στη συνέχεια τη μεταβλητή «ιδιότητα χρήστη» 
αναδεικνύεται, όπως παρουσιάζεται και στο παρακάτω ραβδόγραμμα, ότι το 
58% (435) των χρηστών του opac είναι προπτυχιακοί φοιτητές, το 25% (188) 
είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές, το 11% (83) ανήκει στο διδακτικό προσωπικό 
και μόλις το 6% (48) ανήκει στο υπόλοιπο προσωπικό του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Επομένως, το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών προέρχεται 
από τους προπτυχιακούς φοιτητές, όπως είναι εξάλλου φυσικό, αφού στους 
κόλπους της πανεπιστημιακής κοινότητας καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο 
όγκο. 
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Σχήμα 3.5: Ιδιότητα χρήστη
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Πίνακας 3.9: Ιδιότητα χρήστη 

Ιδιότητα χρήστη fi 
 

ni 
Προπτυχιακός φοιτητής 58% 435 
Μεταπτυχιακός φοιτητής 
Υπ. Διδάκτορας 25%  

188 
Διδακτικό Προσωπικό 11% 83 

Λοιπό Προσωπικό 6% 48 

 100% 754 

 
Από τους προπτυχιακούς φοιτητές 

(IDIO1) αξίζει να σημειωθεί ότι 
προέρχονται κυρίως από τα τμήματα Ο.Ε. 
(TMH1), Ο.Δ.Ε. (TMH2) και Δ.Ε.Ο.Π.Σ. 
(TMH3) με ποσοστά 21% (91), 19% (82) και 
22% (97) αντίστοιχα. Το 20% (88) των 
προπτυχιακών φοιτητών βρίσκονται στο 
πρώτο έτος των σπουδών τους (ETOS1), το 
21% (93) στο δεύτερο έτος (ETOS2), το 22% 
(96) στο τρίτο έτος (ETOS3), το 25% (110) 
στο τέταρτο (ETOS4) και το 11% (48) 
βρίσκεται επί πτυχίω (ETOS5). Η 
μεγαλύτερη χρήση του καταλόγου από 
τους φοιτητές των συγκεκριμένων 
τμημάτων μπορεί να αντικατοπτρίζει τη 
νοοτροπία των καθηγητών - και κατ’ 
επέκταση των προγραμμάτων σπουδών- 
να στέφουν τους φοιτητές τους στη χρήση 
της Βιβλιοθήκης για εκπόνηση εργασιών. 

Από τους προπτυχιακούς φοιτητές 
το 33% (145) με την είσοδό του στον 

ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης προβαίνει σε μία μόνο αναζήτηση 
(SYNAN1), το 18% (80) σε δύο αναζητήσεις (SYNAN2) και το 17% (74) σε 
περισσότερες των έξι αναζητήσεων (SYNAN5). Σε αντιδιαστολή έρχεται το 
διδακτικό προσωπικό (IDIO3) από το οποίο το 46% (38) πραγματοποιεί μόνο 
μία αναζήτηση, το 14% (12) δύο αναζητήσεις και μόλις το 7% (6) περισσότερες 
από έξι. 

Πίνακας 3.10: Συσχέτιση ιδιότητας 
χρήστη με Τμήμα, έτος φοίτησης & 
σύνολο αναζητήσεων  
@ IDIO1 IDIO2 IDIO3 IDIO4 
TMH1 0,209 0 0 0,208 
TMH2 0,189 0 0 0,188 
TMH3 0,223 0 0 0,042 
TMH4 0,149 0 0 0,208 
TMH5 0,126 0 0 0,188 
TMH6 0,103 0 0 0,125 
TMH7 0 1 0 0,042 
TMH8 0 0 1 0 
ETOS1 0,202 0 0 0 
ETOS2 0,214 0 0 0 
ETOS3 0,221 0 0 0 
ETOS4 0,253 0 0 0 
ETOS5 0,11 0 0 0 
ETOS6 0 1 1 1 
SYNAN1 0,333 0,388 0,458 0,229 
SYNAN2 0,184 0,181 0,145 0,167 
SYNAN3 0,154 0,149 0,169 0,208 
SYNAN4 0,159 0,128 0,157 0,188 
SYNAN5 0,17 0,154 0,072 0,208 

Τόσο από τους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς όσο και 
από το διδακτικό προσωπικό το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών, δηλαδή το 42% 
(180), 45% (84) και 41% (34) αντίστοιχα χρησιμοποιεί ως πρώτη επιλογή στον 
τρόπο αναζήτησης τον τίτλο είτε αλφαβητικά είτε με λέξη-κλειδί (TROP1). 
Δεύτερος στις προτιμήσεις τους τρόπος αναζήτησης είναι ο συγγραφέας. 
Γίνεται επομένως εμφανές ότι η πλειονότητα των χρηστών της Βιβλιοθήκης 
προτιμά τις «γνωστού- αντικειμένου» αναζητήσεις στις συνδέσεις του με τον 
αυτοματοποιημένο κατάλογο. 

 96



Το 52% (225) των προπτυχιακών 
φοιτητών επαναλαμβάνει κάποιο ή και όλους 
τους όρους (EPAN1) που χρησιμοποίησε κατά 
την αρχική του αναζήτηση ενώ το 58% (110) 
των μεταπτυχιακών φοιτητών δεν 
επαναλαμβάνει κανένα από τους όρους που 
είχε ήδη χρησιμοποιήσει (EPAN2). Αυξημένο 
είναι το ποσοστό και στο διδακτικό προσωπικό 
καθώς το 63% (52) αυτών εισάγει κάθε φορά 
νέους όρους στις συνεχείς αναζητήσεις του. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 34% (148) των 
προπτυχιακών φοιτητών εμφανίζει λάθη 
(NLE2) στις αναζητήσεις του είτε πρόκειται για 
λάθη ορθογραφίας, τρόπου αναζήτησης είτε 
για σφάλματα του συστήματος. Το αντίστοιχο 

ποσοστό στους μεταπτυχιακούς και στο διδακτικό προσωπικό είναι πιο 
χαμηλό αγγίζοντας το 29% (54) και το 19% (16) αντίστοιχα. Θα μπορούσε να 
ειπωθεί ότι το ποσοστό εμφάνισης λαθών κινείται παράλληλα με το βαθμό 
εμπειρίας και εξοικείωσης με τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης, καθώς οι 
προπτυχιακοί φοιτητές εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό και το διδακτικό 
προσωπικό το μικρότερο. Επομένως, η εμπειρία και το ακαδημαϊκό επίπεδο 
των χρηστών επηρεάζει την ποιότητα των αναζητήσεων. 

Πίνακας 3.11: Συσχέτιση 
ιδιότητας χρήστη με χρόνο 
δράσης, τρόπο αναζήτησης, 
επανάληψη & λάθη 
@ IDIO1 IDIO2 IDIO3 IDIO4 
SYNEP1 0,329 0,298 0,289 0,292 
SYNEP2 0,216 0,234 0,265 0,208 
SYNEP3 0,149 0,144 0,181 0,104 
SYNEP4 0,129 0,181 0,133 0229 
SYNEP5 0,177 0,144 0,133 0,167 
TROP1 0,414 0,447 0,41 0,292 
TROP2 0,253 0,282 0,349 0,25 
TROP3 0,251 0,202 0,157 0,333 
TROP4 0,083 0,069 0,084 0,125 
EPAN1 0,517 0,415 0,373 0,625 
EPAN2 0,483 0,585 0,627 0,375 
NLE1 0,66 0,713 0,807 0,729 
NLE2 0,34 0,287 0,193 0,271 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι το ποσοστό των φοιτητών (33% - 143) που 
εγκαταλείπει τον κατάλογο χωρίς να έχει σημειώσει κάποια επιλογή είναι 
υψηλότερο από το αντίστοιχο του διδακτικού προσωπικού (29% - 24), 
παρατήρηση που ενισχύει το προαναφερθέν συμπέρασμα ότι, δηλαδή, το 
ακαδημαϊκό επίπεδο των χρηστών επηρεάζει την ποιότητα των αναζητήσεων. 

 
Τμήμα 
   

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεταβλητή που σχετίζεται με το τμήμα 
φοίτησης και όπως αναδεικνύεται και στο ραβδόγραμμα το 13% (101) των 
ατόμων που αναζητούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης 
προέρχεται από το τμήμα των Ο.Ε., το 12% (91) από το τμήμα της Ο.Δ.Ε. και 
το 13% (99) από το τμήμα των Δ.Ε.Ο.Π.Σ. Ένα 10% (75) προέρχεται από τα 
τρία νεότερα τμήματα του Πανεπιστημίου, Μ.Ε.Τ., Ε.Κ.Π., Β.Σ.ΑΣ. Ένα 
μικρότερο ποσοστό της τάξεως του 9% (64) ανήκει στο τμήμα Ε.Π. καθώς και 
το 7% (51) του συνόλου των χρηστών προέρχεται από το τμήμα της Λ.Χ. Το 
μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνει με 25% (190) το τμήμα που συγκεντρώνει το 
σύνολο των μεταπτυχιακών σπουδών. Αξίζει να συμπληρωθεί ότι το 
εναπομείναν ποσοστό του 11% (83) χαρακτηρίζει όλα τα τμήματα στα οποία 
ανήκουν τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που επισκέφτηκαν τον 
κατάλογο. 
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Σχήμα 3.6: Τμήμα

 

Πίνακας 3.12: Τμήμα 
Τμήμα fi ni 
Ο.Ε. 13% 101 
Ο.Δ.Ε. 12% 91 
Δ.Ε.Ο.Π.Σ. 13% 99 
ΝΕΑ 10% 75 
Ε.Π. 9% 64 
Λ.Χ. 7% 51 
Ms 25% 190 
Άλλο 11% 83 
 100% 754 

 
Πίνακας 3.13:  

 

Συσχέτιση τμήματος με έτος φοίτησης, χρόνο δράσης, τρόπο αναζήτησης & λάθη  
@ TMH1 TMH2 TMH3 TMH4 TMH5 TMH6 TMH7 TMH8 
ETOS1 0,277 0,22 0,141 0,133 0,219 0,039 0 0 
ETOS2 0,139 0,253 0,131 0,32 0,234 0,078 0 0 
ETOS3 0,139 0,088 0,273 0,2 0,172 0,412 0 0 
ETOS4 0,178 0,209 0,394 0,173 0,141 0,235 0 0 
ETOS5 0,168 0,132 0,04 0,04 0,094 0,118 0 0 
ETOS6 0,099 0,099 0,02 0,133 0,141 0,118 1 1 
XRO1 0,168 0,11 0,202 0,187 0,188 0,078 0,211 0,301 
XRO2 0,129 0,143 0,141 0,147 0,156 0,059 0,132 0,169 
XRO3 0,109 0,066 0,111 0,107 0,109 0,333 0,116 0,145 
XRO4 0,139 0,198 0,131 0,253 0,203 0,255 0,253 0,145 
XRO5 0,455 0,484 0,414 0,307 0,344 0,275 0,289 0,241 
TROP1 0,386 0,385 0,404 0,28 0,531 0,471 0,447 0,41 
TROP2 0,228 0,286 0,232 0,427 0,172 0,137 0,279 0,349 
TROP3 0,257 0,253 0,242 0,213 0,266 0,353 0,205 0,157 
TROP4 0,129 0,077 0,121 0,08 0,031 0,039 0,068 0,084 
NLE1 0,644 0,648 0,677 0,72 0,75 0,549 0,711 0,807 
NLE2 0,356 0,352 0,323 0,28 0,25 0,451 0,289 0,193 

Από τους φοιτητές του τμήματος των Ο.Ε. (TMH1) το μεγαλύτερο 
ποσοστό αυτών (28%-28) είναι πρωτοετείς, ενώ αντίστοιχα το μεγαλύτερο 
ποσοστό από το τμήμα της Ο.Δ.Ε. (TMH2) καλύπτουν οι δευτεροετείς φοιτητές 
με 25%(23). Το τμήμα των Δ.Ε.Ο.Π.Σ. (TMH3) αποτελείται κατά κύριο λόγο 
(ποσοστό 39%-39) από τεταρτοετείς φοιτητές. Το βάρος των τριών νέων 
τμημάτων, Μ.Ε.Τ., Ε.Κ.Π., Β.Σ.ΑΣ., (TMH4) όσον αφορά στο έτος φοίτησης 
εστιάζεται με 32% (24) στο δεύτερο έτος. Σε αντιδιαστολή εμφανίζεται το 
τμήμα της Ε.Π. (TMH5) καθώς τα ποσοστά των φοιτητών του που αναζητούν 
μέσω του online καταλόγου, έχουν μικρές διαφορές, ενώ οι προερχόμενοι από 
το τμήμα της Λ.Χ. (TMH6) συγκεντρώνονται με 42%(21) στο τρίτο έτος. 

Συνδυάζοντας το τμήμα με το έτος φοίτησης στο οποίο παρατηρείται 
το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής και λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε 
πρόγραμμα σπουδών, η Βιβλιοθήκη θα μπορούσε να επηρεάσει την πολιτική 
προσκτήσεων εμπλουτίζοντας τη συλλογή ανταποκρινόμενη στις μαθησιακές 
ανάγκες των φοιτητών της.  
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Συγκριτικά με το χρόνο παραμονής των χρηστών στον ηλεκτρονικό 
κατάλογο, το μεγαλύτερο ποσοστό όσων ανήκουν τόσο στα προπτυχιακά όσο 
και στα μεταπτυχιακά τμήματα συγκεντρώνεται στην τελευταία τάξη της 
μεταβλητής, η οποία καλύπτει αναζητήσεις διάρκειας μεγαλύτερης των επτά 
λεπτών, με μόνη εξαίρεση τους προερχόμενους από το τμήμα της Λ.Χ. που 
κατά κύριο λόγο ολοκληρώνουν την αναζήτησή τους από δυόμισι έως 
τρεισήμισι λεπτά (2.30-3.30 min). Επιπροσθέτως πρέπει να αναφερθεί ότι το 
διδακτικό προσωπικό που χαρακτηρίζει εξ’ ολοκλήρου το τελευταίο τμήμα, 
χρειάζεται για τις αναζητήσεις του το μέγιστο ενάμισι λεπτό (1.30 min). 

Στις προτιμήσεις των χρηστών όλων των τμημάτων, προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών, όσον αφορά στην πρώτη τους επιλογή στον τρόπο 
αναζήτησης, έρχεται ο τίτλος. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι 
προερχόμενοι από τα τρία νεοϊδρυθέντα τμήματα καθώς το 43% (32) αυτών 
χρησιμοποιεί πρωταρχικά τον συγγραφέα (TROP2). 

Αυτή η παρατήρηση δίνει απάντηση σε ένα από τα βασικά 
επιστημονικά ερωτήματα που τέθηκαν στη διατριβή και αφορά στις 
προτιμήσεις των χρηστών για τις «γνωστού- αντικειμένου» αναζητήσεις ή τις 
αναζητήσεις με βάση το θέμα. Η απάντηση, λοιπόν, που έρχεται μέσα από την 
ανάλυση της μεταβλητής «τμήμα» είναι ότι οι χρήστες επιλέγουν κατά κύριο 
λόγο τις «γνωστού- αντικειμένου» αναζητήσεις. 

Οι αναζητήσεις των χρηστών όλων των τμημάτων στην πλειοψηφία 
τους δεν παρουσιάζουν λάθη οποιουδήποτε είδους με μεγαλύτερο ποσοστό 
αυτού που εκπροσωπείται από το διδακτικό προσωπικό και ανέρχεται στο 
80% (67). 

Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο καθώς η μείωση των λαθών 
μπορεί να ερμηνευθεί από μια σειρά παραγόντων όπως: το γεγονός ότι οι 
έρευνες του διδακτικού προσωπικού είναι περισσότερο εστιασμένες σε 
συγκεκριμένα θέματα, το επίπεδο εμπειρίας στην αναζήτηση είναι 
μεγαλύτερο ακόμα και αν προέρχεται από συμβατικούς καταλόγους 
βιβλιοθήκης και όχι ηλεκτρονικούς και ο βαθμός συγκεκριμενοποίησης του 
θέματος ή των λέξεων κλειδιών είναι μεγάλος. Επίσης, είναι παρατηρημένο 
ότι υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός ακρίβειας στην απόδοση ονομάτων, λέξεων 
κλπ μείωση τυπογραφικών και άλλων λαθών σε απόδοση ονομάτων 
συγγραφέων κλπ. 

 
Έτος φοίτησης 
 

Εξετάζοντας στη συνέχεια τη μεταβλητή τη σχετιζόμενη με το έτος 
φοίτησης παρατηρείται, όπως απεικονίζεται και στο ραβδόγραμμα που 
ακολουθεί, ότι από τους χρήστες του online καταλόγου της Βιβλιοθήκης οι 
πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές καταλαμβάνουν ισόποσα το 24% (88-93) 
του στατιστικού πληθυσμού, το 13% (96) είναι τριτοετείς φοιτητές, το 15% 
(110) αποτελείται από τους τεταρτοετείς φοιτητές και μόλις το 6% (48) 
χαρακτηρίζει τους τελειόφοιτους. Είναι εμφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, 
42% (319) με το χαρακτηρισμό στο ραβδόγραμμα «άλλο» προέρχεται  τόσο 
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από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους υποψήφιους διδάκτορες όσο και από 
το προσωπικό γενικότερα του Πανεπιστημίου. 
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Σχήμα 3.7: Έτος φοίτησης

 

Πίνακας 3.14: Έτος φοίτησης 
Έτος φοίτησης fi ni 
1o 12% 88 
2o 12% 93 
3o 13% 96 
4o 15% 110 
Πτυχίο 6% 48 
Άλλο 42% 319 
 100% 754 

 
Πιο συγκεκριμένα, από 

τους πρωτοετείς φοιτητές το 
50% (44) αυτών προβαίνει σε 
αναζητήσεις τις πρωινές και 
μεσημβρινές ώρες (8π.μ.-
15μ.μ.), ενώ το  46% (43) των 
δευτεροετών φοιτητών μεταξύ 
των ωρών 15μ.μ. και 20μ.μ. 
Τόσο οι τριτοετείς, 
τεταρτοετείς και οι επί πτυχίω 
φοιτητές όσο και οι 
μεταπτυχιακοί σπουδαστές και 
το προσωπικό δείχνει μια 
σαφή προτίμηση στις πρωινές 

και μεσημβρινές ώρες (8π.μ.-15μ.μ.) με ποσοστά που ανέρχονται στο 44% (42), 
47% (51), 42% (20) και 47% (151) αντίστοιχα. Οι χρήστες δηλαδή άσχετα με το 
έτος φοίτησής τους, προτιμούν να αναζητούν στον κατάλογο κατά τις ώρες 
λειτουργίας της Βιβλιοθήκης είτε γιατί θα ήθελαν με την ολοκλήρωση της 
έρευνάς στους στον opac να έχουν άμεση πρόσβαση στο τεκμήριο που 
ανέκτησαν είτε γιατί στην περίπτωση που θα αντιμετωπίσουν κάποιο 
πρόβλημα να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια από κάποιο 
βιβλιοθηκονόμο. 

Πίνακας 3.15: Συσχέτιση έτους με ώρα αναζήτησης & 
τμήμα   
@ ETOS1 ETOS2 ETOS3 ETOS4 ETOS5 ETOS6 
ORA1 0,5 0,398 0,438 0,464 0,417 0,473 
ORA2 0,193 0,462 0,375 0,355 0,292 0,332 
ORA3 0,307 0,14 0,188 0,182 0,292 0,194 
TMH1 0,318 0,151 0,146 0,164 0,354 0,031 
TMH2 0,227 0,247 0,083 0,173 0,25 0,028 
TMH3 0,159 0,14 0,281 0,355 0,083 0,006 
TMH4 0,114 0,258 0,156 0,118 0,063 0,031 
TMH5 0,159 0,161 0,115 0,082 0,125 0,028 
TMH6 0,023 0,043 0,219 0,109 0,125 0,019 
TMH7 0 0 0 0 0 0,596 
TMH8 0 0 0 0 0 0,26 

Το 32% (28) των πρωτοετών φοιτητών προέρχεται από το τμήμα των 
Ο.Ε. ενώ μόλις το 2% (2) αυτών προέρχεται από το τμήμα της Λ.Χ. Το 
αντίστοιχο μεγαλύτερο ποσοστό των δευτεροετών φοιτητών είναι της τάξεως 
του 26% (24) και ανήκει στο σύνολο των τριών νεοϊδρυθέντων τμημάτων, ενώ 
το μικρότερο, 4% (4), ανήκει και πάλι στο τμήμα της Λ.Χ. Συνεχίζοντας την 
ανάλυση, παρατηρείται ότι το 28% (27) των τριτοετών φοιτητών προέρχεται 
από το τμήμα των Δ.Ε.Ο.Π.Σ. και το μικρότερο ποσοστό αυτών (8%-8) 
προέρχεται από το τμήμα της Ο.Δ.Ε. Σε αντιδιαστολή έρχονται οι τεταρτοετείς 
φοιτητές καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (35%-39) προέρχεται από το 
τμήμα των Δ.Ε.Ο.Π.Σ. ενώ μόλις το 8% (9) αυτών ανήκει στο τμήμα της Ε.Π. 
Στους τελειόφοιτους φοιτητές παρατηρείται ότι το 35% (17) αυτών είναι των 
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Ο.Ε. Από τους επισκέπτες του online καταλόγου της Βιβλιοθήκης που δεν 
έχουν ουσιαστικά έτος φοίτησης το 60% (190) προέρχεται από τα 
μεταπτυχιακά τμήματα και το 26% (83) αποτελείται από το διδακτικό και το 
λοιπό προσωπικό του Πανεπιστημίου. 

 Το 52% (46) των πρωτοετών φοιτητών και το 54% (26) των επί πτυχίω 
φοιτητών συνδέεται μέσω απομακρυσμένου τερματικού προκειμένου να 
προβεί σε κάποια αναζήτηση, ενώ οι φοιτητές των υπολοίπων ετών δείχνουν 
μια σαφή προτίμηση στα παρεχόμενα εντός του πανεπιστημιακού χώρου 
τερματικά με ποσοστά που ξεπερνούν το 54%(50-). 

Το 42% (37-40-46) των πρωτοετών καθώς και των τριτοετών και 
τεταρτοετών φοιτητών επιλέγει τον τίτλο ως τρόπο αναζήτησης στην πρώτη 
του ενέργεια, ποσοστό που ανέρχεται στο 48% (23) στους τελειόφοιτους 
φοιτητές. Οι δευτεροετείς φοιτητές με τη σειρά τους επιλέγουν εξίσου τον τίτλο 
και τον συγγραφέα με μια μικρή υπεροχή της τάξεως του 1% υπέρ του τίτλου 
(36%-35%, 34-33). 

Από τους πρωτοετείς φοιτητές το 57% (50) αυτών στις συνεχείς 
αναζητήσεις του επαναλαμβάνει μια ή και περισσότερες από τις λέξεις-όρους 
που είχε εισάγει στην αρχική αναζήτηση. Το ίδιο ισχύει για το 56% (54) των 
τριτοετών φοιτητών και για το 62% (68) των τεταρτοετών. Αντιθέτως, το 62% 
(58-30) τόσο των δευτεροετών φοιτητών όσο και των επί πτυχίω δεν 
επαναλαμβάνει κανένα από τους όρους που είχε χρησιμοποιήσει 
προηγούμενα. 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της μεταβλητής «έτος» σε σχέση με την 
εμφάνιση ή μη λαθών στις αναζητήσεις των χρηστών το 31% (27) των 
πρωτοετών, το 33% (31) των δευτεροετών, το 35% (34) των τριτοετών, το 41% 
(45) των τεταρτοετών φοιτητών και το 23% (11) των τελειοφοίτων  εμφανίζει 
λάθη είτε ορθογραφίας είτε συστήματος. 

Εξετάζοντας το ποσοστό λαθών που εμφανίζει η ομάδα των φοιτητών 
βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές το ποσοστό τους κινείται σε υψηλά επίπεδα 
γεγονός που θα μπορούσε να αποδοθεί σε μια σειρά παραμέτρων όπως: 
άγνοια της λειτουργίας του συστήματος ακόμα και μετά τις εκπαιδεύσεις 
χρηστών που διεξάγει η βιβλιοθήκη και που πιστεύουμε ότι το ποσοστό αυτό 
δεν οφείλεται στην εκπαίδευση αυτή καθεαυτή αλλά στο βαθμό 
παρακολούθησης των εκπαιδεύσεων από πλευράς φοιτητών. Το χαμηλότερο 
ποσοστό λαθών στους πρωτοετείς (31%) σε σχέση με τους τεταρτοετείς (41%) 
μπορεί να αποδοθεί σε δύο παράγοντες: α) στη αυξημένη προσοχή των 
πρωτοετών που έχουν συνείδηση της απειρίας τους και εστιάζουν 
περισσότερο στη διαδικασία αλλά και στη μεγαλύτερη συμμετοχή τους στις 
εκπαιδεύσεις της βιβλιοθήκης. Είναι επίσης φανερό ότι οι τελειόφοιτοι που 
εστιάζουν τις αναζητήσεις τους στη βιβλιοθήκη κυρίως για πτυχιακές εργασίες 
έχουν περισσότερο εστιασμένες αναζητήσεις και κατ’ επέκταση χαμηλότερο 
ποσοστό λαθών (23%) που συνάδει με τα αποτελέσματα των μεταπτυχιακών 
(29%) και του διδακτικού προσωπικού (19%). Τα αποτελέσματα αυτά κατά 
την άποψή μου αντανακλούν γνώση, πείρα αλλά και νοοτροπία του χρήστη. 
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Τερματικό 
 
Από τους χρήστες του online καταλόγου της Βιβλιοθήκης, όπως 

παρουσιάζεται και σχηματικά στο ραβδόγραμμα, το 47% (357) αυτών 
χρησιμοποιεί τα τερματικά που βρίσκονται στα εργαστήρια, στο χώρο της 
Βιβλιοθήκης και στα γραφεία, 13% (95) συνδέεται χρησιμοποιώντας τις 
παρεχόμενες από το Ίδρυμα υπηρεσίες για απομακρυσμένη σύνδεση μέσω 
αυτού και το 40% (302) χρησιμοποιεί απομακρυσμένο τερματικό, υπολογιστή 
δηλαδή που δεν καλύπτει μια από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις. 
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Σχήμα 3.8: Τερματικό

 

Πίνακας 3.16: Τερματικό  
Τερματικό fi ni 
Εσωτερικό 47% 357 
"Modem" 13% 95 
Απομακ/σμένο 40% 302 
 100% 754 

 
Οι προπτυχιακοί φοιτητές 

αποτελούν το 60% (213) των χρηστών 
που χρησιμοποιούν τα τερματικά της 
βιβλιοθήκης και των εργαστηρίων 
γενικότερα για τις αναζητήσεις τους 
(TERM1). Αποτελούν επίσης και το 82% 
(78)  των χρηστών που χρησιμοποιούν 
για τις αναζητήσεις τους τις 
απομακρυσμένες δωρεάν συνδέσεις που 
δίνει το Πανεπιστήμιο (TERM2). Το 
ποσοστό αυτό είναι λογικό δεδομένου 
ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές αποτελούν 
αριθμητικά το μεγαλύτερο υποσύνολο 
των χρηστών της ακαδημαϊκής 
βιβλιοθήκης. Από εκείνους που δεν 
χρησιμοποιούν κάποιο από τους 
προαναφερθέντες τρόπους σύνδεσης 
αλλά χρησιμοποιούν εκείνο του 
απομακρυσμένου τερματικού (TERM3), 
το 48% (144) είναι προπτυχιακοί 
φοιτητές, το 35% (105) είναι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές, μόλις το 8% 
(24) ανήκει στο διδακτικό προσωπικό 
και το υπόλοιπο 10% (29) ανήκει στο 
υπόλοιπο διοικητικό και μη προσωπικό 

του Πανεπιστημίου. 

Πίνακας 3.17: Συσχέτιση τερματικού με 
ιδιότητα χρήστη, σύνολο αναζητήσεων, 
σύνολο επιλογών, χρόνο δράσης & τρόπο 
αναζήτησης 
@ TERM1 TERM2 TERM3 
IDIO1 0,597 0,821 0,477 
IDIO2 0,19 0,158 0,348 
IDIO3 0,16 0,021 0,079 
IDIO4 0,053 0 0,096 
SYNAN1 0,373 0,368 0,328 
SYNAN2 0,165 0,232 0,175 
SYNAN3 0,168 0,126 0,156 
SYNAN4 0,143 0,147 0,166 
SYNAN5 0,151 0,126 0,175 
SYNEP1 0,325 0,253 0,321 
SYNEP2 0,238 0,242 0,205 
SYNEP3 0,132 0,137 0,172 
SYNEP4 0,148 0,116 0,159 
SYNEP5 0,157 0,253 0,142 
XRO1 0,235 0,137 0,149 
XRO2 0,154 0,158 0,109 
XRO3 0,118 0,126 0,132 
XRO4 0,188 0,105 0,242 
XRO5 0,305 0,474 0,368 
TROP1 0,429 0,495 0,371 
TROP2 0,308 0,168 0,258 
TROP3 0,21 0,221 0,265 
TROP4 0,053 0,116 0,106 
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Παρατηρείται ότι όποιου είδους τερματικό κι αν χρησιμοποιούν οι 
χρήστες το μεγαλύτερο ποσοστό και των τριών κατηγοριών ολοκληρώνει την 
έρευνα του στον ηλεκτρονικό κατάλογο εισάγοντας μόνο μια φορά όρο/ 
όρους αναζήτησης καθώς και το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών και από 
τους τρεις τρόπους σύνδεσης δεν επιλέγει κάποιο από τα ενδεχόμενα 
αποτελέσματα αλλά χρειάζονται κυρίως για τις αναζητήσεις τους χρόνο 
μεγαλύτερο των επτά λεπτών (7min). 

Και με την ανάλυση της παρούσας μεταβλητής καταφαίνεται η 
προτίμηση των «ηλεκτρονικών επισκεπτών» στον τίτλο είτε αλφαβητικά είτε 
με λέξη-κλειδί ως τρόπο για την αρχική αναζήτηση.  

Η αναζήτηση με βάση τον τίτλο ή με λέξη κλειδί μέσα σε αυτό 
παρουσιάζεται ως προτιμητέα κυρίως για δύο λόγους: α) γιατί αποτελεί 
αναζήτηση έστω και μερικώς γνωστού αντικειμένου –και αναφέρουμε 
μερικώς γιατί ο χρήστης μπορεί να μη ξέρει τον πλήρη τίτλο, αλλά να 
θυμάται διάσπαρτες λέξεις οπότε και χρησιμοποιεί τις λέξεις κλειδιά του 
τίτλου χωρίς να προβαίνει σε θεματική αναζήτηση που απαιτεί γνώση της 
ορολογίας και β) γιατί αυτή είναι η αρχική προτεινόμενη αναζήτηση από το 
σύστημα οπότε και μεγάλο ποσοστό χρηστών δεν ερευνά τις περαιτέρω 
δυνατότητες αναζήτησης και παραμένει στην αρχικά προτεινόμενη έστω και 
αν αυτή δεν τον εξυπηρετεί πλήρως. 

 
Συνολικός αριθμός αναζητήσεων 
 

Συνεχίζοντας τις αναλύσεις των μεταβλητών και παρατηρώντας το 
ραβδόγραμμα που απεικονίζει τη μεταβλητή «συνολικός αριθμός 
αναζητήσεων», είναι εμφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αναζητήσεων 
που πραγματοποιήθηκαν στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελείτο από μία μόνο αναζήτηση, δηλαδή το 
35% (267) των χρηστών έδωσε μία μόνο φορά όρο/ όρους στο σύστημα προς 
αναζήτηση ασχέτως του αποτελέσματος. Οι χρήστες που συνέχισαν την 
έρευνά τους εισάγοντας και δεύτερη φορά όρους καταλαμβάνουν το 18% 
(134), ενώ εκείνοι που εισήγαγαν και για τρίτη φορά ανήκουν στο 16% (119). 
Επιπλέον παρατηρείται ότι το 15% (115) των χρηστών έκανε χρήση της 
αναζήτησης τέσσερις και πέντε φορές, ενώ το 16% (119) των επισκεπτών του 
online καταλόγου περισσότερες από έξι φορές.  
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Σχήμα 3.9: Σύνολο αναζητήσεων

 

Πίνακας 3.18: Σύνολο αναζητήσεων 
Σύνολο αναζητήσεων Fi ni 
1 35% 267 
2 18% 134 
3 16% 119 
4 ως 5 15% 115 
6- 16% 119 
 100% 754 
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Από τους επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταλόγου που προέβησαν σε 
μια αναζήτηση (SYNAN1)  το 54% (145) είναι προπτυχιακοί φοιτητές ενώ στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και στο διδακτικό προσωπικό ανήκει το 27% (73) 
και 14% (38) αντίστοιχα. Το ποσοστό των προπτυχιακών φοιτητών αυξάνεται 
όσο αυξάνονται και οι αναζητήσεις καθώς το 60% (80) εισάγει δύο φορές 
όρους (SYNAN2), το 56% (67) τρεις φορές (SYNAN3), το 60% (69) τέσσερις με 
πέντε φορές (SYNAN4) και το 62% (74) περισσότερες από έξι φορές (SYNAN5). 
Με τη σειρά του μειώνεται, όπως είναι φυσικό, το ποσοστό στις άλλες δυο 
κατηγορίες χρηστών με χαρακτηριστικό το μόλις 5% (6) όσων εισάγουν όρους 
το ελάχιστο έξι φορές να ανήκει στο διδακτικό προσωπικό. Οι προπτυχιακοί 
φοιτητές καταλαμβάνουν και πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό σε κάθε κλάση της 

μεταβλητής, παρατήρηση που 
κρίνεται ως αναμενόμενη, γιατί 
όπως έχει ήδη ειπωθεί οι φοιτητές 
ανήκουν στην πιο πολυάριθμη 
ομάδα χρηστών. 

Συνεχίζοντας την ανάλυση 
της συγκεκριμένης μεταβλητής 
αναδεικνύεται και σε αυτή την 
περίπτωση ότι η πλειοψηφία των 
χρηστών άσχετα με το πόσες φορές 
εισάγει όρους προς αναζήτηση, 
χρησιμοποιεί τα τερματικά που 
βρίσκονται εντός του 
πανεπιστημιακού χώρου με 
ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 
44% και 50% (133-59-60-51-54). Ο 

λόγος που προτιμώνται τα τερματικά που βρίσκονται εντός του 
πανεπιστημιακού χώρου, δηλαδή τα τερματικά της Βιβλιοθήκης, των 
εργαστηρίων και των γραφείων, είναι η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και 
επικοινωνίας με το πληροφοριακό τμήμα της Βιβλιοθήκης σε περίπτωση 
κωλύματος κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον opac. 

Πίνακας 3.19: Συσχέτιση συνόλου αναζητήσεων 
με ιδιότητα χρήστη, τερματικό & σύνολο 
επιλογών 

@ 
SYNAN
1 

SYNAN
2 

SYNAN
3 

SYNAN
4 

SYNAN
5 

IDIO1 0,543 0,597 0,563 0,6 0,622 
IDIO2 0,273 0,254 0,235 0,209 0,244 
IDIO3 0,142 0,09 0,118 0,113 0,05 
IDIO4 0,041 0,06 0,084 0,078 0,084 
TERM1 0,498 0,44 0,504 0,443 0,454 
TERM2 0,131 0,164 0,101 0,122 0,101 
TERM3 0,371 0,396 0,395 0,435 0,445 
SYNEP1 0,412 0,381 0,319 0,2 0,126 
SYNEP2 0,3 0,254 0,134 0,226 0,118 
SYNEP3 0,157 0,172 0,176 0,13 0,092 
SYNEP4 0,094 0,112 0,218 0,191 0,202 
SYNEP5 0,037 0,082 0,151 0,252 0,462 

Από τους χρήστες που ολοκληρώνουν την έρευνά τους στον opac με 
μια αναζήτηση το 41% (110) δεν επιλέγει κανένα από τα ενδεχόμενα 
αποτελέσματα που εμφανίστηκαν στην οθόνη του τερματικού του (SYNEP1). 
Το ποσοστό αυτό μειώνεται σε 38% (51) σε όσους συνεχίζουν περαιτέρω την 
έρευνά τους εισάγοντας και δεύτερη φορά όρους, σε 32% (38) όσων εισάγουν 
τρεις φορές, σε 20% (23) όσων εισάγουν τέσσερις και πέντε φορές όρο ή όρους 
προς αναζήτηση και τέλος αγγίζει το 13% (15) όσων η εισαγωγή όρων ξεπερνά 
τις έξι φορές. Η μείωση του ποσοστού αποτυχίας με την πραγματοποίηση 
περισσότερων αναζητήσεων φανερώνει ότι η παραμονή των χρηστών στον 
κατάλογο και η συνεχής προσπάθειά τους να προσεγγίσουν με διαφορετικούς 
τρόπους το αντικείμενο έρευνάς τους υπήρξε επιτυχής. Επομένως οι 
πολυάριθμες αναζητήσεις μπορούν να χαρακτηρισθούν ως πιο 
αποτελεσματικές. 
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Ως φυσικό επακόλουθο μπορεί να θεωρηθεί και η παρατήρηση ότι το 
44% (117) όσων κάνουν μόνο μία αναζήτηση παραμένουν στο σύστημα μόλις 
ένα λεπτό (1min) ενώ το 89% (106) όσων εισάγουν όρους έξι φορές και άνω 
κατά τη διάρκεια μιας έρευνας παραμένουν συνδεδεμένοι το λιγότερο επτά 
λεπτά (7min). 

Από τους χρήστες που 
δίνουν από μία έως και πέντε 
φορές όρους προς αναζήτηση σε 
μια σύνδεσή τους με τον 
ηλεκτρονικό κατάλογο δείχνουν 
μια σαφή προτίμηση στον τίτλο ως 
τρόπο πραγματοποίησης της 
αρχικής αναζήτησης. Γεγονός που 
δεν ισχύει σε όσους διευρύνουν την 
έρευνά τους συνεχίζοντάς την και 
περαιτέρω καθώς οι προτιμήσεις 
είναι ισοβαρείς με τον τίτλο να 
κατέχει το 30% (36), τον 
συγγραφέα το 33% (39) και το θέμα 
το 29%(35). 

 

Πίνακας 3.20: Συσχέτιση συνόλου αναζητήσεων 
με χρόνο δράσης, τρόπο αναζήτησης, 
επανάληψη & λάθη 

@ 
SYNAN
1 

SYNAN
2 

SYNAN
3 

SYNAN
4 

SYNAN
5 

XRO1 0,438 0,134 0,042 0,009 0,008 
XRO2 0,21 0,231 0,109 0,026 0 
XRO3 0,154 0,201 0,126 0,078 0,017 
XRO4 0,135 0,224 0,328 0,304 0,084 
XRO5 0,064 0,209 0,395 0,583 0,891 
TROP1 0,491 0,448 0,387 0,339 0,303 
TROP2 0,258 0,216 0,303 0,27 0,328 
TROP3 0,172 0,239 0,235 0,304 0,294 
TROP4 0,079 0,097 0,076 0,087 0,076 
EPAN1 0 0,56 0,689 0,809 0,958 
EPAN2 1 0,44 0,311 0,191 0,042 
NLE1 0,966 0,687 0,605 0,496 0,37 
NLE2 0,034 0,313 0,395 0,504 0,63 

Από τους χρήστες που εισάγουν δυο φορές όρους για αναζήτηση το 
56% (75) έχει επαναλάβει κάποιον ή και όλους τους όρους που είχε 
χρησιμοποιήσει αρχικά. Το ίδιο ισχύει αλλά σε μεγαλύτερο ποσοστό, καθώς 
αυτό αγγίζει το 69% (82), σε όσους εισάγουν τρεις φορές όρους. Το αντίστοιχο 
ποσοστό όσων δίνουν τέσσερις και πέντε φορές όρους στο σύστημα προς 
αναζήτηση  ανέρχεται στο 81% (93) ενώ το συντριπτικό ποσοστό του 96% 
(114) αυτών που συνεχίζουν περαιτέρω την έρευνά τους εμφανίζει την 
ιδιότητα της επανάληψης. Το φαινόμενο της επανάληψης των όρων 
κινούμενο παράλληλα με τον αριθμό των αναζητήσεων επιβεβαιώνει την 
παρατήρηση ότι οι χρήστες στις συνεχείς αναζητήσεις τους προσπαθούν να 
είναι πιο αποτελεσματικοί συνδυάζοντας πολλές φορές όρους που είχαν 
εισάγει δίνοντας πιο συγκεκριμένη κατεύθυνση στην έρευνα. Η επανάληψη 
όμως ενέχει τον κίνδυνο της εμφάνισης λαθών  υπαιτιότητας τόσο του χρήστη 
όσο και του συστήματος, όπως αναδεικνύεται και στη συνέχεια. 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της μεταβλητής που σχετίζεται με τον 
αριθμό των αναζητήσεων που διενεργεί ο ίδιος χρήστης κατά τη διάρκεια 
μιας σύνδεσης με τον αυτοματοποιημένο κατάλογο, παρατηρείται ότι όσο 
αυξάνεται ο αριθμός των αναζητήσεων τόσο αυξάνεται το ποσοστό των 
εμφανιζόμενων λαθών. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των λαθών είναι μόλις 
3% (9) όσων προβαίνουν σε μια αναζήτηση ενώ καταλήγει σε 63% (75) όσων 
προβαίνουν σε περισσότερες από έξι αναζητήσεις. 
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Συνολικός αριθμός επιλογών 
 

Παρατηρώντας το ραβδόγραμμα που παρουσιάζει σχηματικά τις 
κλάσεις της μεταβλητής «συνολικός αριθμός επιλογών», γίνεται φανερό ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στις τάξεις της μεταβλητής καταλαμβάνει με 31% 
(237) η μη-επιλογή κάποιου από τα ενδεχομένως παραγόμενα αποτελέσματα. 
Ακολουθεί το ποσοστό της επιλογής ενός αποτελέσματος με 22% (170), με 16% 
(123) η επιλογή άνω των πέντε αποτελεσμάτων, ενώ η επιλογή δύο και τριών 
με τεσσάρων αποτελεσμάτων κατέχει από 15% (112). 
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Σχήμα 3.10: Σύνολο επιλογών

 

Πίνακας 3.21: Σύνολο επιλογών 
Σύνολο επιλογών fi ni 
Καμία 31% 237 
1 23% 170 
2 15% 112 
3 ως 4 15% 112 
5- 16% 123 
  100% 754 

  

Πίνακας 3.22: Συσχέτιση συνόλου επιλογών με ιδιότητα χρήστη, σύνολο αναζητήσεων, τρόπο 
αναζήτησης & λάθη 
@ SYNEP1 SYNEP2 SYNEP3 SYNEP4 SYNEP5 
IDIO1 0,603 0,553 0,58 0,5 0,626 
IDIO2 0,236 0,259 0,241 0,304 0,22 
IDIO3 0,101 0,129 0,134 0,098 0,089 
IDIO4 0,059 0,059 0,045 0,098 0,065 
SYNAN1 0,464 0,471 0,375 0,223 0,081 
SYNAN2 0,215 0,2 0,205 0,134 0,089 
SYNAN3 0,16 0,094 0,188 0,232 0,146 
SYNAN4 0,097 0,153 0,134 0,196 0,236 
SYNAN5 0,063 0,082 0,098 0,214 0,447 
TROP1 0,409 0,429 0,393 0,464 0,374 
TROP2 0,139 0,318 0,384 0,268 0,358 
TROP3 0,321 0,165 0,188 0,214 0,22 
TROP4 0,131 0,088 0,036 0,054 0,049 
NLE1 0,785 0,776 0,679 0,598 0,504 
NLE2 0,215 0,224 0,321 0,402 0,496 

Το 60% (143) όσων δεν επιλέγουν κανένα από τα πιθανά αποτελέσματα 
της αναζήτησης (SYNEP1) χαρακτηρίζει τις τάξεις των προπτυχιακών 
φοιτητών. Το υψηλό αυτό ποσοστό οφείλεται αφενός μεν στην αριθμητική 
υπεροχή των φοιτητών στο σύνολο των χρηστών και αφετέρου στην 
περιορισμένη γνώση των φοιτητών όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας και 
αναζήτησης στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης. 

Το 46% (110) των χρηστών που δεν επιλέγουν κάποιο από τα 
ενδεχόμενα αποτελέσματα της αναζήτησής τους, έχει προβεί σε μια μόνο 
αναζήτηση. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα, όταν 
γίνεται αναφορά σε όσους επιλέγουν ένα από τα παραγόμενα αποτελέσματα. 
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Από τους επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταλόγου που επιλέγουν δύο φορές 
(SYNEP3) από τα παραγόμενα αποτελέσματα το 37% (42) αυτών κάνει μόνο 
μια αναζήτηση ενώ το 20% (23) και το 19% (21) κάνει δυο και τρεις 
αναζητήσεις κατά τη διάρκεια της ίδιας σύνδεσης. 

Στην περίπτωση που οι χρήστες επιλέγουν τρεις και τέσσερις φορές από 
τα αποτελέσματα (SYNEP4) που τους τροφοδότησε το σύστημα, δεν υπάρχει 
αξιοσημείωτη διαφορά όσον αφορά στον αριθμό των αναζητήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν. Σημαντική όμως είναι η διαφορά που σημειώνεται στην 
τάξη που περιλαμβάνει άνω των πέντε επιλογών (SYNEP5) αφού το 45% (55) 
αυτών έχουν θέσει περισσότερες από έξι φορές όρους στον κατάλογο για 
αναζήτηση. Αυτή η παρατήρηση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι χρήστες 
που επιμένουν και συνεχίζουν τις αναζητήσεις τους εισάγοντας νέους όρους ή 
επαναλαμβάνοντας τους ίδιους, σημειώνουν περισσότερες επιλογές και οι 
αναζητήσεις τους κρίνονται επιτυχείς σε αντίθεση με όσους απογοητεύονται 
από τις πρώτες προσπάθειες και εγκαταλείπουν πρόωρα.  

Το 41% (97) όσων δεν επιλέγουν κάποιο από τα ενδεχόμενα 
αποτελέσματα, έχουν χρησιμοποιήσει ως αρχικό τρόπο για την αναζήτησή 
τους τον τίτλο ενώ το 32% (76) το θέμα. Το υψηλό ποσοστό χρήσης του τίτλου 
στη συγκεκριμένη περίπτωση οφείλεται στην γενικότερη αριθμητική υπεροχή 
του έναντι των υπολοίπων τρόπων αλλά το ποσοστό που εμφανίζει το θέμα 
είναι σημαντικό και προκαλεί την προσοχή μας, αν αναλογιστεί κανείς ότι το 
θέμα δεν είναι από τους δημοφιλείς τρόπους αναζήτησης στον opac. 
Επομένως, αναδεικνύεται μέσα από αυτή την ανάλυση η δυσκολία και η 
αναποτελεσματικότητα που ενέχει η αναζήτηση με βάση το θέμα.  

Από τους χρήστες στη συνέχεια, που επέλεξαν μια φορά από τα 
παραγόμενα αποτελέσματα, το 43% (73) είχε χρησιμοποιήσει τον τίτλο και το 
32% (54) τον συγγραφέα. Το 39% (44) και το 38% (43) όσων επέλεξαν δυο 
φορές κάποια από τα αποτελέσματα που εξήγαγε το σύστημα, είχαν 
χρησιμοποιήσει τον τίτλο και τον συγγραφέα αντίστοιχα στις αρχικές τους 
αναζητήσεις. Τα αντίστοιχα ποσοστά στους χρήστες που επέλεξαν τρεις και 
τέσσερις φορές κάποια από τα αποτελέσματα είναι της τάξεως του 46%(52) και 
27%(30). Επομένως, οι αναζητήσεις που υπήρξαν πιο αποτελεσματικές καθώς 
παρήγαγαν αποτελέσματα και ικανοποίησαν το χρήστη, είναι όσες 
πραγματοποιήθηκαν μέσω της δυνατότητας του τίτλου και του συγγραφέα, 
δηλαδή είναι οι λεγόμενες «γνωστού- αντικειμένου» αναζητήσεις. 

Από τους χρήστες του online καταλόγου που είτε δεν επιλέγουν κάποιο 
από τα ενδεχόμενα αποτελέσματα είτε επιλέγουν μία ή δύο φορές, το 78% 
(186-132) στις δυο πρώτες περιπτώσεις και το 68% (76) στην τρίτη περίπτωση 
δεν παρουσιάζουν λάθη στις αναζητήσεις τους. Το αντίστοιχο ποσοστό, όταν 
οι χρήστες επιλέγουν τρεις ή τέσσερις φορές ανέρχεται σε 60% (67). 
Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της συγκεκριμένης μεταβλητής, παρατηρείται 
ότι η διαφορά μεταξύ της ύπαρξης ή μη λαθών στις αναζητήσεις των χρηστών 
που επιλέγουν περισσότερες από πέντε φορές από τα παραγόμενα 
αποτελέσματα είναι αμελητέα, καθώς τα ποσοστά είναι από 50% (62).  
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Χρόνος δράσης 
 

Συνεχίζοντας την ανάλυση του πίνακα συμπτώσεων όσον αφορά στη 
μεταβλητή την αναφερόμενη στο χρόνο δράσης, όπως σκιαγραφείται στο 
παρακάτω ραβδόγραμμα, το 19% (142) των χρηστών που αναζητούν στον 
αυτοματοποιημένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας παραμένουν συνδεδεμένοι το μέγιστο ενάμισι λεπτό (1:30min), 
ενώ το 14% (103) αυτών καταναλώνουν από ενάμισι έως δυόμισι λεπτά (1:30-
2:30min). Το μικρότερο ποσοστό, αυτό του 12% (94), παρατηρείται για τη 
χρονική διάρκεια των δυόμισι με τρεισήμισι λεπτών (2:30-3:30min). 
Συνεχίζοντας την παρατήρηση του ραβδογράμματος, παρουσιάζεται ότι το 
20% (150) των χρηστών χρειάζεται για την έρευνά του από τρεισήμισι έως 
επτάμισι λεπτά (3:30-7:30min), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν 
οι χρήστες που δαπανούν το λιγότερο επτάμισι λεπτά (>7:30min). 
 

0%
10%
20%

30%
40%

ω
ς

1:
30

m
in

1:
30

-
2:

30
m

in

2:
30

-
3:

30
m

in

3:
30

-
7:

30
m

in

>7
:3

0m
in

Fi

Σχήμα 3.11:Χρόνος δράσης 

 

Πίνακας 3.23: Χρόνος δράσης 
Χρόνος δράσης fi ni 
ως 1:30min 19% 142 
1:30-2:30min 14% 103 
2:30-3:30min 12% 94 
3:30-7:30min 20% 150 
>7:30min 35% 265 
  100% 754 

 

 

Πίνακας 3.24: Συσχέτιση χρόνου δράσης με ιδιότητα χρήστη, σύνολο αναζητήσεων, σύνολο 
επιλογών, τρόπο αναζήτησης & επανάληψη 
@ XRO1 XRO2 XRO3 XRO4 XRO5 
IDIO1 0,5 0,592 0,574 0,5 0,657 
IDIO2 0,275 0,233 0,234 0,32 0,208 
IDIO3 0,176 0,136 0,128 0,08 0,075 
IDIO4 0,049 0,039 0,064 0,1 0,06 
SYNAN1 0,824 0,544 0,436 0,24 0,064 
SYNAN2 0,127 0,301 0,287 0,2 0,106 
SYNAN3 0,035 0,126 0,16 0,26 0,177 
SYNAN4 0,007 0,029 0,096 0,233 0,253 
SYNAN5 0,007 0 0,021 0,067 0,4 
SYNEP1 0,592 0,437 0,468 0,273 0,087 
SYNEP2 0,296 0,427 0,202 0,24 0,109 
SYNEP3 0,092 0,078 0,202 0,207 0,155 
SYNEP4 0,014 0,058 0,085 0,24 0,226 
SYNEP5 0,007 0 0,043 0,04 0,423 
TROP1 0,437 0,427 0,511 0,44 0,347 
TROP2 0,303 0,243 0,128 0,273 0,313 
TROP3 0,218 0,223 0,266 0,193 0,257 
TROP4 0,042 0,107 0,096 0,093 0,083 
EPAN1 0,134 0,33 0,415 0,48 0,755 
EPAN2 0,866 0,67 0,585 0,52 0,245 
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Το 50% (71) των χρηστών οι οποίοι ολοκληρώνουν την αναζήτησή τους 
σε λιγότερο από ενάμισι λεπτό (XRO1), είναι προπτυχιακοί φοιτητές, ποσοστό 
που αυξάνεται με την αύξηση του χρόνου δράσης και φτάνει στο 66% (174) 
όταν γίνεται αναφορά σε χρόνο δράσης μεγαλύτερο των επτάμισι λεπτών 
(XRO5). 

Το 82% (117) των χρηστών που παραμένουν συνδεδεμένοι με τον 
online κατάλογο μέχρι ενάμιση λεπτό εισάγει μόνο μία φορά έναν ή και 
περισσότερους όρους ταυτόχρονα για αναζήτηση. Είναι εμφανές από τη 
διάρκεια της σύνδεσης ότι οι χρήστες είτε επιτυγχάνουν επιθυμητά 
αποτελέσματα άμεσα οπότε και ολοκληρώνουν τη διαδικασία άμεσα είτε 
απογοητεύονται και εγκαταλείπουν. Αν συσχετίσουμε τώρα τις επιλογές των 
αποτελεσμάτων που απέδωσε το σύστημα στις μοναδικές αναζητήσεις 
βλέπουμε ότι το 59% (84) δεν επιλέγει κανένα από τα αποτελέσματα και θα 
μπορούσε κανείς να εικάσει ότι δεν είναι τα επιθυμητά και ότι ο χρήστης 
εγκαταλείπει. Αντίθετα ποσοστό 30% (42) επιλέγει μια φορά κάποιο από τα 
αποδιδόμενα από το σύστημα αποτελέσματα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
το συγκεκριμένο ποσοστό επιτυγχάνει τα επιθυμητά αποτελέσματα άμεσα.  

Το 54% (56) των επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταλόγου που 
χρειάζεται για την ολοκλήρωση της έρευνάς του από ενάμισι έως δυόμισι 
λεπτά (XRO2), αναζητά μόνο μια φορά κάποιο όρο ενώ το 30% (31) προβαίνει 
σε δυο αναζητήσεις. Η διαφορά μεταξύ της μη-επιλογής και της επιλογής ενός 
από τα αποτελέσματα είναι ασήμαντη καθώς γίνεται αναφορά στο 44% (45) 
και 43% (44) των προαναφερθέντων χρηστών. 

Αναλύοντας και τη συγκεκριμένη μεταβλητή είναι εμφανής η 
προτίμηση των χρηστών ανεξάρτητα από τον χρόνο δράσης τους στο 
σύστημα, για τον τίτλο ως τρόπο αρχικής αναζήτησης με ποσοστά που 
κυμαίνονται από 35% (92) έως 51% (48). 

Αναφορικά με την ύπαρξη επαναλαμβανόμενων όρων στις συνεχείς 
αναζητήσεις του ιδίου χρήστη κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, το 87% (123) 
όσων χρειάζονται έως ενάμισι λεπτό δεν παρουσιάζει επανάληψη. Το 
ποσοστό αυτό μειώνεται σε 67% (69) όσων χρειάζονται από ενάμισι έως 
δυόμισι λεπτά και σε 58% (55) στην περίπτωση αυτών που δαπανούν από 
δυόμισι έως τρεισήμισι λεπτά (XRO3). Μειώνεται ακόμη περισσότερο 
αγγίζοντας το 52% (78) όσων παραμένουν συνδεδεμένοι από τρεισήμισι έως 
επτάμισι λεπτά (XRO4). Στην αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται το 75% (200) 
αυτών που χρειάζονται περισσότερο από επτάμισι λεπτά και οι οποίοι 
επαναλαμβάνουν τους όρους που έχουν χρησιμοποιήσει. Η αύξηση αυτή του 
ποσοστού των αναζητήσεων που χαρακτηρίζονται από επαναλαμβανόμενους 
όρους παράλληλα με τον χρόνο παραμονής, κρίνεται ως φυσική εξέλιξη 
καθώς παραμένοντας οι χρήστες περισσότερη ώρα συνδεδεμένοι με τον 
κατάλογο προβαίνουν σε περισσότερες αναζητήσεις στην προσπάθειά τους να 
εντοπίσουν και να ανακτήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει. 
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Τρόπος αρχικής αναζήτησης 
 

Στο ραβδόγραμμα που ακολουθεί, προβάλλεται ο τρόπος με τον οποίο 
αναζητούν οι χρήστες με την είσοδό τους στον online κατάλογο της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, το 41% 
(312) των χρηστών χρησιμοποιεί την επιλογή του τίτλου είτε αλφαβητικά  είτε 
με λέξη –κλειδί, ενώ το 28% (204) δείχνει μια προτίμηση στο συγγραφέα και το 
23% (176) στο θέμα. Το εναπομείναν 8% (62) συγκεντρώνει τις προτιμήσεις 
που στρέφονται γύρω από τη σειρά, το βασικό ευρετήριο και τους πρότυπους 
αριθμούς ISBN/ISSN. 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Τίτλος Συγγραφέας Θέμα Άλλο

Fi

Σχήμα 3.12: Τρόπος αρχικής αναζήτησης

 
Από τους χρήστες που 

προτιμούν για την πρώτη τους 
αναζήτηση τον τίτλο (TROP1) το 58% 
(180) είναι προπτυχιακοί φοιτητές, το 
27% (84) μεταπτυχιακοί και το 11% 
(34) ανήκει στο διδακτικό προσωπικό 
του Ιδρύματος. Η επιλογή του 
συγγραφέα (TROP2) ως τρόπο για την 
αρχική αναζήτηση πραγματοποιείται 
από το 54% (110) των προπτυχιακών, 
το 26% (53) των μεταπτυχιακών και το 
14% (29) του διδακτικού προσωπικού 
ενώ η επιλογή του θέματος (TROP3) 
χρησιμοποιείται από το 62%(109) των 
προπτυχιακών, το 22% (38) των 
μεταπτυχιακών και το 7% (13) του 
διδακτικού προσωπικού. Την τέταρτη 

κλάση της μεταβλητής (TROP4) που αποτελείται από το βασικό ευρετήριο, τη 
σειρά, το ISBN/ISSN, δείχνει να προτιμά το 58% (36) των προπτυχιακών 
φοιτητών, το 21% (13) των μεταπτυχιακών και το 11% (7) του διδακτικού 
προσωπικού. Όπως έχει παρατηρηθεί και σε προηγούμενες αναλύσεις, οι 
προπτυχιακοί φοιτητές εξαιτίας της αριθμητικής υπεροχής τους 
καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό στη χρήση καθενός από τους 
τρόπους αρχικής αναζήτησης. 

Πίνακας 3.25: Τρόπος αρχικής
αναζήτησης 
Τρόπος αναζήτησης Fi ni 
Τίτλος 42% 312 
Συγγραφέας 27% 204 
Θέμα 23% 176 
Άλλο 8% 62 
  100% 754 

Πίνακας 3.26:  
Συσχέτιση τρόπου αναζήτησης με ιδιότητα 
χρήστη, τμήμα & τερματικό 
@ TROP1 TROP2 TROP3 TROP4 
IDIO1 0,577 0,539 0,619 0,581 
IDIO2 0,269 0,26 0,216 0,21 
IDIO3 0,109 0,142 0,074 0,113 
IDIO4 0,045 0,059 0,091 0,097 
TMH1 0,125 0,113 0,148 0,21 
TMH2 0,112 0,127 0,131 0,113 
TMH3 0,128 0,113 0,136 0,194 
TMH4 0,067 0,157 0,091 0,097 
TMH5 0,109 0,054 0,097 0,032 
TMH6 0,077 0,034 0,102 0,032 
TMH7 0,272 0,26 0,222 0,21 
TMH8 0,109 0,142 0,074 0,113 
TERM1 0,49 0,539 0,426 0,306 
TERM2 0,151 0,078 0,119 0,177 
TERM3 0,359 0,382 0,455 0,516 
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Παρατηρώντας τον τρόπο αναζήτησης σε σχέση με το τμήμα 
προέλευσης του χρήστη αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό στις 
πρώτες τάξεις της μεταβλητής εμφανίζει το τμήμα που συσχετίζεται με τις 
μεταπτυχιακές σπουδές καθώς οι τιμές στα τμήματα των προπτυχιακών 
σπουδών είναι σχεδόν ισοβαρείς με μικρές αποκλίσεις. Από τους χρήστες που 
αναζητούν προτιμώντας τη σειρά, το βασικό ευρετήριο και τους πρότυπους 
αριθμούς το 21% (13) ανήκει στο τμήμα των Ο.Ε., το 19% στο τμήμα των 
Δ.Ε.Ο.Π.Σ. και το 21% (13) στα μεταπτυχιακά τμήματα. Οι φοιτητές λοιπόν 
των προαναφερθέντων τμημάτων κάνουν μια προσπάθεια προσέγγισης του 
καταλόγου με εκείνους τους τρόπους που οι υπόλοιποι αποφεύγουν, 
δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ελαφρώς μεγαλύτερη εξοικείωση με τον opac. 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι από τους «ηλεκτρονικούς επισκέπτες» που 
αναζητούν κατά την πρώτη τους επαφή με τον κατάλογο τόσο με τίτλο όσο 
και με συγγραφέα, το 50% (153) και το 54% (110) αυτών χρησιμοποιεί κάποιο 
από τα τερματικά που βρίσκονται εντός του πανεπιστημιακού χώρου. Στις 
άλλες δυο επιλογές, σχετικά με τον τρόπο, το μεγαλύτερο ποσοστό 
χαρακτηρίζεται από τους χρήστες που συνδέονται μέσω απομακρυσμένου 
υπολογιστή. 

 
Πίνακας 3.27: Συσχέτιση τρόπου 
αναζήτησης με σύνολο επιλογών, 
επανάληψη & λάθη 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 
χρήστες που αναζητούν με βάση τον τίτλο, 
το 31% (97) δεν επιλέγει κανένα από τα 
ενδεχόμενα αποτελέσματα, ενώ από 
εκείνους που χρησιμοποιούν τον 
συγγραφέα, το ποσοστό που δεν επιλέγει 
κάποιο αποτέλεσμα είναι σημαντικά 
μικρότερο και ανέρχεται στο 16% (33).

@ TROP1 TROP2 TROP3 TROP4 
SYNEP1 0,311 0,162 0,432 0,5 
SYNEP2 0,234 0,265 0,159 0,242 
SYNEP3 0,141 0,211 0,119 0,065 
SYNEP4 0,167 0,147 0,136 0,097 

Αρκετά υψηλό είναι το ποσοστό 
των χρηστών που επέλεξε για τρόπο 
αναζήτησης το θέμα αλλά δεν έκανε μια 
επιλογή, καθώς ανέρχεται στο 43% (76). 

Ακόμη πιο υψηλό είναι το ποσοστό των χρηστών που χρησιμοποίησαν τους 
υπόλοιπους τρόπους (σειρά, βασικό ευρετήριο κλπ) και δεν επέλεξαν κανένα 
από τα πιθανά αποτελέσματα αφού ανέρχεται στο 50% (31). Τα υψηλά 
ποσοστά αποτυχίας στη χρήση του θέματος και των υπόλοιπων τρόπων 
οφείλονται κυρίως σε ελλιπή ενημέρωση των χρηστών. Οι χρήστες αφενός μεν 
δυσκολεύονται να προσεγγίσουν θεματικά το αντικείμενο της έρευνάς τους 
προσδιορίζοντας λέξεις- κλειδιά και αφετέρου δεν γνωρίζουν τον τρόπο 
αξιοποίησης της σειράς, του βασικού ευρετηρίου και των πρότυπων αριθμών 
με αποτέλεσμα οι αναζητήσεις τους να είναι άκαρπες. 

SYNEP5 0,147 0,216 0,153 0,097 
EPAN1 0,468 0,387 0,608 0,516 
EPAN2 0,532 0,613 0,392 0,484 
NLE1 0,715 0,686 0,682 0,645 
NLE2 0,285 0,314 0,318 0,355 

Από τους χρήστες που προτιμούν αρχικά τον τίτλο, το 53% (166) 
χρησιμοποιεί νέους όρους στις συνεχείς αναζητήσεις του και επιπροσθέτως το 
71% (223) δεν παρουσιάζει λάθη στις αναζητήσεις του. Από εκείνους που 
προτιμούν τον συγγραφέα το 61% (125) δεν επαναλαμβάνει τους ίδιους όρους 
και το 69% (140) δεν παρουσιάζει λάθη. Το αντίθετο παρατηρείται στους 
χρήστες του «θέματος», καθώς το 61% (107) αυτών εισάγει έναν ή και 
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περισσότερους κοινούς όρους στην ίδια έρευνα και το 68% (120) αυτών των 
χρηστών δεν εμφανίζει οποιοδήποτε λάθος. Τέλος, στους χρήστες του  
τελευταίου τρόπου αναζήτησης το ποσοστό της επανάληψης αγγίζει το 52%  
(32) ενώ το ποσοστό της μη-εμφάνισης λαθών είναι της τάξεως του 64% (40). 

 
Χρήση της επιλογής «τίτλος» 

 
Στη συνέχεια αναλύεται η μεταβλητή που φανερώνει το συνολικό 

αριθμό χρήσης της επιλογής «τίτλος» ως τρόπο αναζήτησης στον online 
κατάλογο, ανεξάρτητα αν οι χρήστες ολοκλήρωσαν ή όχι την έρευνά τους 
εισάγοντας μόνο μια φορά όρο ή όρους. Οι αναζητήσεις, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν αξιοποιώντας τη συγκεκριμένη δυνατότητα, 
εκπροσωπούνται από 62% (461) με το 33% (246) αυτών να χαρακτηρίζει όσους 
χρησιμοποίησαν έστω μια φορά τον τίτλο και 29% (215) περισσότερες από δύο 
φορές (βλ. σχήμα 3.13). 
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Σχήμα 3.13: Επιλογή "τίτλος"

 

Πίνακας 3.28: Επιλογή «τίτλος» 
Επιλογή «τίτλος» fi ni 
Καμία 39% 293 
1 33% 246 
2- 29% 215 
  100% 754 

Από όσους χρησιμοποίησαν έστω 
και μια  φορά τον τίτλο (NTIT2) ως 
εργαλείο αναζήτησης, το 35% (85) δεν 
επέλεξε κάποιο από τα πιθανά 
αποτελέσματα ενώ το 24% (58)   
πραγματοποίησε μια επιλογή και το 15% 
(36) τρεις επιλογές. Αυτό μπορεί να 
ερμηνευθεί ότι 35% δεν κατέληξε σε 
επιτυχή αποτελέσματα, το 24% καταλήγει 
στο ελάχιστο των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων (δηλαδή ένα τεκμήριο) 
ενώ το 19% μπορούμε να πούμε με 
βεβαιότητα ότι έχει επιθυμητά 

αποτελέσματα και διευρύνει την ανάκτηση με την επιλογή περισσοτέρων 
σχετιζόμενων τεκμηρίων.  

Πίνακας 3.29: Συσχέτιση επιλογής 
«τίτλου» με σύνολο επιλογών & τρόπο 
αναζήτησης 
@ NTIT1 NTIT2 NTIT3 
SYNEP1 0,375 0,346 0,195 

SYNEP2 0,242 0,236 0,191 
SYNEP3 0,16 0,146 0,135 

SYNEP4 0,116 0,167 0,172 
SYNEP5 0,106 0,106 0,307 

TROP1 0 0,671 0,684 
TROP2 0,464 0,154 0,14 

TROP3 0,386 0,138 0,135 
TROP4 0,15 0,037 0,042 

Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για τους χρήστες που χρησιμοποίησαν 
τον τίτλο ως εργαλείο αναζήτησης για περισσότερες από δύο φορές. 
Συγκεκριμένα από εκείνους τους χρήστες που χρησιμοποίησαν περισσότερες 
από δυο φορές, πέραν της αρχικής αναζήτησης, τον τίτλο (NTIT3), το 19% (42) 
δεν επέλεξε τίποτα ενώ το 31% (66) επέλεξε περισσότερες από πέντε φορές από 
τα παραγόμενα αποτελέσματα.  
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Αξίζει να σημειωθεί επιπροσθέτως ότι από τους χρήστες που δεν 
επέλεξαν ως τρόπο αναζήτησης τον τίτλο (NTIT1), το 46% (136) αυτών είχαν 
χρησιμοποιήσει τον συγγραφέα ως μέσο για πρωταρχική αναζήτηση, το 39% 
(113) το θέμα και το 15% (44) το βασικό ευρετήριο ή τη σειρά ή το ISBN. Από 
εκείνους όμως που τον είχαν χρησιμοποιήσει, το 68% (165) παρέμεινε σταθερό 
στην αρχική επιλογή του και συνέχισε να εισάγει όρους προς αναζήτηση στο 
πεδίο του τίτλου ενώ το 15% (38) είχε προτιμήσει τον συγγραφέα, το 14% (34) 
το θέμα και μόλις το 4% (9) το ISBN.  
 
Χρήση της επιλογής «συγγραφέας» 

 
Στην ίδια λογική κυμαίνεται και ο συγγραφέας ως τρόπος αναζήτησης, 

τον οποίο χρησιμοποιεί, έστω και μια φορά, το 37% (278) των χρηστών (βλ. 
σχήμα 3.14).  

 
Πίνακας 3.30: Επιλογή «συγγραφέας» 

ΌΧΙ
ΝΑΙ

Σχήμα 3.14: Επιλογή "συγγραφέας"  

Επιλογή 
«συγγραφέας» fi ni 
ΌΧΙ 63% 476 
ΝΑΙ 37% 278 
  100% 754 

 
 
Το 56% (266) των χρηστών των οποίων η 

έρευνα δεν εκφράστηκε με την επιλογή του 
συγγραφέα (NAUT1), αρχικά είχε επιλέξει τον 
τίτλο και το 33% (156) αυτών το θέμα, ενώ το 
73% (204) των χρηστών που αναζήτησαν 
χρησιμοποιώντας έστω μια φορά τον 
συγγραφέα (NAUT2), είχαν χρησιμοποιήσει την 
ίδια επιλογή και αρχικά, ποσοστό που 
φανερώνει την επιμονή των χρηστών στην 
αρχική τους επιλογή. Σε αντίθεση έρχεται το 
16% (46) και το 7% (20) των χρηστών που 
επέλεξε να αναζητήσει αρχικά μέσω του τίτλου 

και του θέματος αντίστοιχα. 

Πίνακας 3.31:  
Συσχέτιση επιλογής «συγγραφέα» 
με τρόπο αναζήτησης & σύνολο 
επιλογών 
@ NAUT1 NAUT2 
TROP1 0,559 0,165 
TROP2 0 0,734 
TROP3 0,328 0,072 
TROP4 0,113 0,029 
SYNEP1 0,416 0,14 
SYNEP2 0,214 0,245 
SYNEP3 0,124 0,191 
SYNEP4 0,12 0,198 
SYNEP5 0,126 0,227 

Θα ήταν καλό επίσης να σημειωθεί ότι μόνο το 14% (39) όσων 
ερευνώντας στον κατάλογο αξιοποίησαν την επιλογή του συγγραφέα, δεν 
σημείωσε καμία επιλογή στα πιθανώς εμφανιζόμενα αποτελέσματα, ενώ οι 
επιλογές των υπολοίπων κυμαίνονταν από μία έως και άνω των πέντε. 

Επομένως, το συμπέρασμα που εξάγεται συνδυάζοντας τη μεταβλητή 
«συγγραφέας» και τη μεταβλητή «συνολικός αριθμός επιλογών» είναι ότι οι 
αναζητήσεις στις οποίες έγινε χρήση της δυνατότητας του συγγραφέα 
ικανοποιούν το χρήση καθώς είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικές. 
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Χρήση της επιλογής «θέμα» 
 

Οι χρήστες του online καταλόγου της Βιβλιοθήκης που επιλέγουν να 
αναζητήσουν μέσω του θέματος (NSUB2), εκφραζόμενοι σε ποσοστό, 
ανέρχονται στο 37% (281) (βλ. σχήμα 3.15). Είναι εμφανές ότι το ποσοστό που 
επιλέγει ως αναζήτηση το θέμα είναι σχετικά μικρό σε σχέση με την 
αναζήτηση που εξετάσαμε προηγουμένως μέσω του τίτλου ή συγγραφέα. 
Αυτό, όπως ήδη αναφέρθηκε οφείλεται αφενός μεν στην προτίμηση του 
χρήστη σε αναζητήσεις γνωστού αντικειμένου, όπως οι συγκεκριμένες λέξεις 
του τίτλου ή το όνομα ενός συγγραφέα παρά η αναζήτηση μέσω ενός θέματος 
που συνεπάγεται τη γνώση της ορολογίας. Αφετέρου στην πρόταση της 
αναζήτησης μέσω του τίτλου από το ίδιο το σύστημα γεγονός που 
προκαταλαμβάνει τους χρήστες. 

 

ΌΧΙ
ΝΑΙ

Σχήμα 3.15: Επιλογή 
 

Πίνακας 3.32: 
Επιλογή «θέμα» 
Επιλογή «θέμα» fi ni 
ΌΧΙ 63% 473 
ΝΑΙ 37% 281 
  100% 754 

 
Από τους προαναφερθέντες χρήστες 

το 62% (174) είχε ήδη χρησιμοποιήσει το 
θέμα στην πρώτη του αναζήτηση ενώ το 
18% (51) και το 16% (44) αυτών είχε 
χρησιμοποιήσει τον τίτλο και τον 
συγγραφέα αντίστοιχα. Είναι επίσης 
χαρακτηριστικό  ότι το 34% (18 %+16%) 
καταλήγουν να χρησιμοποιήσουν την 
αναζήτηση του θέματος μετά την πρώτη 
προσπάθεια ανάκτησης από άλλες διόδους 
γνωστών αναζητήσεων (τίτλο και 
συγγραφέα) για τους λόγους που ήδη 
αναφέρθηκαν. Το ίδιο ισχύει και για 

όσους δεν χρησιμοποίησαν καθόλου το θέμα (NSUB1), το 55% (261) αυτών είχε 
εισάγει όρο/ όρους στο πεδίο του τίτλου και το 34% (160) στο πεδίο του 
συγγραφέα. 

Πίνακας 3.33:  
Συσχέτιση επιλογής «θέμα» με τρόπο 
αναζήτησης & σύνολο επιλογών  
@ NSUB1 NSUB2 
TROP1 0,552 0,181 

TROP2 0,338 0,157 
TROP3 0,004 0,619 

TROP4 0,106 0,043 
SYNEP1 0,29 0,356 

SYNEP2 0,254 0,178 
SYNEP3 0,159 0,132 

SYNEP4 0,152 0,142 
SYNEP5 0,146 0,192 

Ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 36% (100) των «επισκεπτών» 
της Βιβλιοθήκης που χρησιμοποίησαν στη συνέχεια των αναζητήσεων τους τη 
δυνατότητα του θέματος, δεν σημείωσε καμία επιλογή. Η έλλειψη αυτής της 
επιλογής θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως αναζητήσεις με αποτελέσματα μη 
επιτυχή για το χρήστη. 
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Χρήση της επιλογής «βασικό ευρετήριο» 
 
Τέλος, στην περίπτωση του βασικού ευρετηρίου (NGEN2) ως τρόπο 

αναζήτησης το ποσοστό είναι ακόμη πιο μικρό, καθώς είναι της τάξεως του 
10% (77) (βλ. σχήμα 3.16). Η μικρή χρήση του βασικού ευρετηρίου οφείλεται 
στην ελλιπή ενημέρωση των χρηστών για τον τρόπο λειτουργίας του στον 
κατάλογο κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων. Οι χρήστες, δηλαδή, δεν 
γνωρίζουν πιθανότατα ότι αξιοποιώντας το βασικό ευρετήριο αναζητούν 
ταυτόχρονα με λέξη-κλειδί σε όλα τα πεδία. 

 
Πίνακας 3.34:  

ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σχήμα 3.16: Επιλογή "βασικό ευρετήριο"
 

Επιλογή «βασικό ευρετήριο» 
Επιλογή «βασικό
ευρετήριο» fi ni 
ΌΧΙ 90% 677 
ΝΑΙ 10% 77 
  100% 754 

 
 

Από τους προαναφερθέντες 
χρήστες το 18% (14) είχε χρησιμοποιήσει 
κατά την αρχική του αναζήτηση το 
θέμα, το 16% (12) τον τίτλο και το 14% 
(11) τον συγγραφέα. Στην αντίθετη 
περίπτωση, δηλαδή όσων δεν επέλεξαν 
τη δυνατότητα του βασικού ευρετηρίου 
(NGEN1), το 44% (300) είχε επιλέξει τον 
τίτλο, το 28% (193) το συγγραφέα και το 
24% (162) το θέμα.  

Πίνακας 3.35:  
Συσχέτιση επιλογής «βασικό ευρετήριο» 
με τρόπο αναζήτησης & σύνολο επιλογών  
@ NGEN1 NGEN2 
TROP1 0,443 0,156 
TROP2 0,285 0,143 
TROP3 0,239 0,182 
TROP4 0,032 0,519 
SYNEP1 0,312 0,338 
SYNEP2 0,23 0,182 
SYNEP3 0,148 0,156 

Οι χρήστες που επέλεξαν κατά τη 
διάρκεια της σύνδεσής τους να 

χρησιμοποιήσουν το βασικό ευρετήριο παρουσιάζονται λιγότερο 
προσκολλημένοι στις «γνωστού- αντικειμένου» αναζητήσεις και 
προσεγγίζουν τον κατάλογο από όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες για 
αναζήτηση με την ίδια βαρύτητα.  

SYNEP4 0,152 0,117 
SYNEP5 0,158 0,208 

  Επιπλέον, παρατηρείται ότι το 34% (26) των χρηστών που αξιοποίησαν 
πέραν της αρχικής αναζητήσεως το βασικό ευρετήριο, δεν επέλεξαν κανένα 
από τα ενδεχόμενα αποτελέσματα. 
 
Επαναλαμβανόμενες λέξεις 

 
Οι χρήστες που στις συνεχείς αναζητήσεις τους κατά τη διάρκεια της 

ίδιας έρευνας επαναλαμβάνουν είτε έναν είτε και όλους τους όρους 
ανέρχονται στο 48% (364) ενώ το υπόλοιπο 52% (390) εισάγει κάθε φορά νέους 
όρους, όπως παρουσιάζεται και γραφικά στο κυκλικό διάγραμμα που 
ακολουθεί (βλ. σχήμα 3.17). 
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ΝΑΙ
ΌΧΙ

Σχήμα 3.17: Επαναλαμβανόμενες λέξεις

 

Πίνακας 3.36:  
Επαναλαμβανόμενες λέξεις 
Επαναλαμβανόμενες 
λέξεις fi ni 
ΝΑΙ 49% 364 
ΌΧΙ 51% 390 
  100% 754 

Από αυτούς τους 364 χρήστες το 
40% (146) έδειξαν μια προτίμηση κατά 
την αρχική τους αναζήτηση στον 
τίτλο, το 22% (79) στον συγγραφέα και 
το 29% (107) στο θέμα. Στην αντίθετη 
περίπτωση των χρηστών που δεν 
προβαίνουν σε επαναλήψεις το 43% 
(166) χρησιμοποίησαν τον τίτλο, το 
32% (125) τον συγγραφέα και το 18% 
(69) το θέμα. Τα ποσοστά αυτά 
επιβεβαιώνουν την προτίμηση των 
χρηστών στις αναζητήσεις γνωστού 
αντικειμένου και στην αναλογικά 

μικρή χρήση της αναζήτησης με βάση το θέμα ποσοστό που μειώνεται ακόμα 
περισσότερο στην επανάληψη των αναζητήσεων. 

Πίνακας 3.37: 
 Συσχέτιση επαναλαμβανόμενων λέξεων με 
τρόπο αναζήτησης & σύνολο επιλογών 
@ EPAN1 EPAN2 
TROP1 0,401 0,426 
TROP2 0,217 0,321 

TROP3 0,294 0,177 
TROP4 0,088 0,077 

SYNEP1 0,283 0,344 
SYNEP2 0,181 0,267 

SYNEP3 0,124 0,172 
SYNEP4 0,168 0,131 

SYNEP5 0,245 0,087 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι από τους χρήστες που χρησιμοποιούν 
επαναλαμβανόμενους όρους το 28% (103) δεν πραγματοποιεί κάποια επιλογή 
από τα αποτελέσματα που πιθανόν παρουσιάστηκαν ενώ το ποσοστό αυτό 
εμφανίζεται πιο αυξημένο, 34%(134) στην αντίθετη περίπτωση. 

 
Λάθη στις ερωτήσεις 
 

Όσον αφορά στην εμφάνιση λαθών είτε πρόκειται για υπαιτιότητα του 
χρήστη, όπως ορθογραφικά/ τυπογραφικά, παραλήψεως, τρόπου 
αναζήτησης, είτε για υπαιτιότητα του συστήματος, ένα αρκετά σημαντικό 
ποσοστό της τάξεως του 31% (231) των ερευνών των χρηστών παρουσιάζει 
λάθη (βλ. σχήμα 3.18). 

 

ΌΧΙ
ΝΑΙ

Σχήμα 3.18: Λάθη στις ερωτήσεις

 

Πίνακας 3.38: Λάθη στις ερωτήσεις 
Λάθη στις ερωτήσεις fi ni 
ΌΧΙ 69% 523 
ΝΑΙ 31% 231 
  100% 754 
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Από τους χρήστες που εμφανίζουν 
λάθη στις αναζητήσεις τους το 64% (148) 
είναι προπτυχιακοί φοιτητές, το 23% (54) 
είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές και το 7% 
(17) είναι μέλη του διδακτικού 
προσωπικού. Το υψηλό ποσοστό των 
προπτυχιακών φοιτητών που κάνει λάθη, 
φανερώνει την άγνοια τους και τη μικρή 
εξοικείωσή τους με τον κατάλογο της 
Βιβλιοθήκης σε αντιδιαστολή με το 
διδακτικό προσωπικό. 

Πίνακας 3.39: Συσχέτιση λαθών με 
ιδιότητα χρήστη, έτος φοίτησης & 
σύνολο επιλογών 
@ NLE1 NLE2 
IDIO1 0,55 0,64 
IDIO2 0,26 0,23 
IDIO3 0,13 0,07 
IDIO4 0,07 0,06 
SYNEP1 0,36 0,22 
SYNEP2 0,25 0,17 
SYNEP3 0,15 0,16 
SYNEP4 0,13 0,2 
SYNEP5 0,12 0,26 

 
Από τους 231 χρήστες των οποίων οι αναζητήσεις παρουσιάζουν λάθη 

το ποσοστό που δεν σημείωσε καμία επιλογή στα πιθανά αποτελέσματα 
ανέρχεται σε 22% (51) ενώ στην αντίθετη περίπτωση δηλαδή των χρηστών των 
οποίων οι αναζητήσεις δεν παρουσίασαν λάθη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 
της τάξεως του 36% (186). Είναι μια λογική παρατήρηση με δεδομένο ότι, 
όταν παρουσιάζονται λάθη, οι πιθανότητες το σύστημα να παράγει 
αποτελέσματα που να ικανοποιούν το ερώτημα του χρήστη είναι σαφώς 
λιγότερες. 
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Σχόλια-παρατηρήσεις πλήρους αρχείου 
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών προέρχεται από τους 

προπτυχιακούς φοιτητές, αφού στους κόλπους της πανεπιστημιακής 
κοινότητας καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο όγκο. Σε αντιδιαστολή φυσικά 
έρχεται το διδακτικό προσωπικό. 

Καθώς οι περισσότεροι από τους χρήστες είναι προπτυχιακοί φοιτητές, 
έρχεται ως φυσικό επακόλουθο η παρατήρηση της υπεροχής τους σε όλες τις 
μεταβλητές, όταν διασταυρώνεται η συγκεκριμένη ιδιότητα με τις τάξεις των 
υπολοίπων μεταβλητών. 

Η μικρή χρήση του “modem” δηλαδή της σύνδεσης μέσω τηλεφώνου 
από γραμμές που διαθέτει για αυτό το σκοπό το Πανεπιστήμιο, είναι 
κατανοητή. Ο αριθμός των διαθέσιμων γραμμών για αυτό το σκοπό 
ανέρχονται στις 9091 ενώ το σύνολο των φοιτητών και γενικότερα των μελών 
της ακαδημαϊκής κοινότητας που έχει τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιεί και 
είναι περίπου 8500. 

Η μικρή δυναμικότητα των τριών νέων τμημάτων (Τμήμα Σλαβικών, 
Βαλκανικών και Ανατολικών Σπουδών, το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης και το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής) η οφειλόμενη 
στα λίγα χρόνια ύπαρξης τους στον ακαδημαϊκό χώρο, εξηγεί αφενός μεν το 
μικρό ποσοστό που τους αναλογεί ως ενιαίο τμήμα στο σύνολο των 
μεταβλητών τόσο ερμηνεύοντας τη μεταβλητή «τμήμα» μεμονωμένα όσο και 
σε συνάρτηση με τους προπτυχιακούς φοιτητές και αφετέρου το ιδιαιτέρως 
μικρό ποσοστό (4%-3 άτομα) των φοιτητών τους που είναι επί πτυχίω.  

Σύμφωνα με τον πίνακα συμπτώσεων το 15% των φοιτητών που είναι 
χρήστες του online καταλόγου προέρχονται από το σύνολο των τριών νέων 
τμημάτων. Αν αυτός ο αριθμός των φοιτητών τεθεί αναλογικά με το συνολικό 
αριθμό των ενεργών φοιτητών που διαθέτουν αυτά τα τμήματα, 
αναδεικνύεται ότι το 9% των φοιτητών χρησιμοποιεί τον κατάλογο, ποσοστό 
που είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του τμήματος της Ο.Δ.Ε. (6%) 
ασχέτως αν στην επεξεργασία του δείγματος το συγκεκριμένο τμήμα 
παρουσιάζει μεγαλύτερο ποσοστό έναντι αυτού των τριών τμημάτων. Κατά 
συνέπεια, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι φοιτητές των τριών νέων 
τμημάτων είναι πιο ενεργοί χρήστες της Βιβλιοθήκης και συγκεκριμένα των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της. 

Η συμμετοχή των τεταρτοετών φοιτητών του τμήματος των Δ.Ε.Ο.Π.Σ. 
εξηγείται σε μεγάλο ποσοστό από το πρόγραμμα σπουδών, καθώς κατά το 
τέταρτο έτος οι φοιτητές ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό με εργασίες που 
αποτελούν τον κύριο μέσο αξιολόγησης των μαθημάτων. 

Η μεγαλύτερη χρήση του καταλόγου από φοιτητές συγκεκριμένων 
τμημάτων (Ο.Ε., Ο.Δ.Ε., Δ.Ε.Ο.Π.Σ., «νέα τμήματα») μπορεί να 
αντικατοπτρίζει τη νοοτροπία των καθηγητών - και κατ’ επέκταση των 
προγραμμάτων σπουδών- να στέφουν τους φοιτητές τους στη χρήση της 
Βιβλιοθήκης για εκπόνηση εργασιών.  
                                                 
91 Οι διαθέσιμες γραμμές για σύνδεση μέσω τηλεφώνου ήταν 90 το διάστημα συλλογής των 
δεδομένων και υπήρχε πρόθεση για άμεση αύξηση αυτών σε 120. 
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Η Βιβλιοθήκη, επομένως, θα μπορούσε να επηρεάσει την πολιτική 
προσκτήσεων εμπλουτίζοντας τη συλλογή ανταποκρινόμενη στις μαθησιακές 
ανάγκες των φοιτητών της παρατηρώντας το μεγαλύτερο ποσοστό 
συμμετοχής και λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.  

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι οι χρήστες προτιμούν να αναζητούν στον 
κατάλογο κατά τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Αυτή η προτίμησή τους 
μπορεί να ερμηνευθεί με δυο τρόπους: α) ότι θα ήθελαν με την ολοκλήρωση 
της έρευνάς στους στον opac να έχουν άμεση πρόσβαση στο τεκμήριο που 
ανέκτησαν και β) ότι θα ήθελαν να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν 
βοήθεια από κάποιο βιβλιοθηκονόμο στην περίπτωση που θα αντιμετωπίσουν 
το οποιοδήποτε πρόβλημα στην επαφή τους με τον κατάλογο.  

Η Βιβλιοθήκη με τη σειρά της μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την 
πληροφορία προκειμένου να διαπιστώσει τις ώρες αιχμής στη χρήση του 
ηλεκτρονικού καταλόγου της ώστε να παρέχει καλύτερη υποστήριξη του 
server και κατ’ επέκταση των χρηστών της. 

Η πλειονότητα των χρηστών της Βιβλιοθήκης προτιμά τις «γνωστού- 
αντικειμένου» αναζητήσεις στις συνδέσεις του με τον αυτοματοποιημένο 
κατάλογο. Αυτή η παρατήρηση δίνει απάντηση σε ένα από τα βασικά 
επιστημονικά ερωτήματα που τέθηκαν στη διατριβή και αφορά στις 
προτιμήσεις των χρηστών για τις «γνωστού- αντικειμένου» αναζητήσεις ή τις 
αναζητήσεις με βάση το θέμα. 

Ερμηνεύοντας, δηλαδή, τον πίνακα συμπτώσεων γίνεται φανερή η 
σαφής προτίμηση των χρηστών του online καταλόγου της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη χρήση πρωτίστως του τίτλου ως τρόπο 
αναζήτησης είτε δίνοντας λέξεις-κλειδιά είτε δίνοντας την αρχή του εκάστοτε 
τίτλου ώστε να γίνει η αναζήτηση αλφαβητικά και δευτερευόντως του 
συγγραφέα. Μια πιθανή αιτιολογία αυτής της ενέργειας είναι η τοποθέτηση 
στη μηχανή αναζήτησης του πεδίου του τίτλου στη πρώτη σειρά και η 
θεώρηση αυτού ως προεπιλογή. Έχει παρουσιαστεί σε διάφορες μελέτες 
σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών κατά τις αναζητήσεις τους σε opacs 
ότι δεν αλλάζουν κατά κύριο λόγο την προεπιλογή του συστήματος με 
εξαίρεση τους χρήστες που χαρακτηρίζονται «έμπειροι» και συνειδητά 
επιλέγουν κάποιο άλλο τρόπο αναζήτησης. Επιπλέον, η προτίμηση τους για 
τους συγκεκριμένους τρόπους δικαιολογείται και από το γεγονός ότι οι 
«γνωστού- αντικειμένου» αναζητήσεις είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικές. 

Σχετίζοντας, δηλαδή, τον τρόπο αναζήτησης με τις επιλογές 
αναδεικνύεται και ο βαθμός ικανοποίησης του χρήστη, ο οποίος εμφανίζεται 
ως ο πιο υψηλός όταν γίνεται χρήση του συγγραφέα και ως ο πιο χαμηλός 
όταν γίνεται χρήση της σειράς, του βασικού ευρετηρίου και του ISBN/ISSN. 
Πιθανή εξήγηση αυτής της «αποτυχίας» είναι η άγνοια για το αντικείμενο και 
για τον τρόπο αξιοποίησής του. 

Το μικρό ποσοστό χρηστών που επιλέγει ως αναζήτηση το θέμα και τα 
υψηλά ποσοστά αποτυχίας όταν αυτό χρησιμοποιείται, οφείλεται στη 
δυσκολία των χρηστών να  προσεγγίσουν θεματικά το αντικείμενο της 
έρευνάς τους προσδιορίζοντας λέξεις- κλειδιά, δυσκολία που δεν 
αντιμετωπίζουν προβαίνοντας στις γνωστού- αντικειμένου αναζητήσεις 
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καθώς γνωρίζουν έστω και μερικώς τον τίτλο ή το συγγραφέα που αναζητούν. 
Η αναζήτηση εξάλλου μέσω ενός θέματος συνεπάγεται τη γνώση της 
ορολογίας. Επιπλέον και η πρόταση της αναζήτησης μέσω του τίτλου από το 
ίδιο το σύστημα που προκαταλαμβάνει τους χρήστες, ερμηνεύει εν μέρει την 
προαναφερθείσα μικρή χρήση του θέματος.  

Η μικρή χρήση του βασικού ευρετηρίου, της σειράς και των πρότυπων 
αριθμών σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας, όταν 
χρησιμοποιούνται, οφείλονται στην ελλιπή ενημέρωση των χρηστών για τον 
τρόπο λειτουργίας τους στον κατάλογο κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων. 
Οι χρήστες, δηλαδή, δεν γνωρίζουν πιθανότατα α) ότι αξιοποιώντας το 
βασικό ευρετήριο αναζητούν ταυτόχρονα με λέξη-κλειδί σε όλα τα πεδία και 
β) ποια είναι ακριβώς η σημασία και η χρήση της σειράς και των πρότυπων 
αριθμών.  

Επομένως, οι αναζητήσεις που υπήρξαν πιο αποτελεσματικές καθώς 
παρήγαγαν αποτελέσματα και ικανοποίησαν το χρήστη, είναι όσες 
πραγματοποιήθηκαν μέσω της δυνατότητας του τίτλου και του συγγραφέα, 
δηλαδή είναι οι λεγόμενες «γνωστού- αντικειμένου» αναζητήσεις. 

Συνεχίζοντας, παρατηρήθηκε ότι το διδακτικό προσωπικό εξαιτίας της 
εμπειρίας που διαθέτει, διενεργώντας κάποια έρευνα στον ηλεκτρονικό 
κατάλογο, χρειάζεται κατά κύριο λόγο μέχρι και ενάμισι λεπτό(1:30’) και ως 
επί το πλείστον στις συνεχείς αναζητήσεις του εισάγει νέους όρους. Οι έρευνες 
του διδακτικού προσωπικού είναι περισσότερο εστιασμένες σε συγκεκριμένα 
θέματα, το επίπεδο εμπειρίας στην αναζήτηση είναι μεγαλύτερο ακόμα και αν 
προέρχεται από συμβατικούς καταλόγους βιβλιοθήκης και όχι ηλεκτρονικούς 
και ο βαθμός συγκεκριμενοποίησης του θέματος ή των λέξεων- κλειδιών είναι 
μεγάλος. Επίσης, είναι παρατηρημένο ότι υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός 
ακρίβειας στην απόδοση ονομάτων, λέξεων κλπ μείωση τυπογραφικών και 
άλλων λαθών σε απόδοση ονομάτων συγγραφέων κλπ  

Αντίθετα, οι φοιτητές εξαιτίας της περιορισμένης εμπειρίας και 
εξοικείωσης με το σύστημα, επαναλαμβάνουν τους εισαγόμενους όρους και 
εμφανίζουν αρκετά υψηλό ποσοστό λαθών. Τα λάθη των φοιτητών 
χαρακτηρίζονται από την εμμονή τους να χρησιμοποιούν τους ίδιους όρους 
ακόμη και όταν το σύστημα δεν εξάγει κανένα αποτέλεσμα, την χωρίς 
ιδιαίτερη προσοχή πληκτρολόγηση τον όρων με αποτέλεσμα να 
παρουσιάζονται ορθογραφικά και τυπογραφικά λάθη, την λάθος χρήση των 
τρόπων αναζήτησης καθώς έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί αγνοούν ποια 
μορφή πρέπει να έχουν οι ερωτήσεις που εισάγουν σε κάθε πεδίο με 
αποτέλεσμα να δίδεται ολόκληρη πρόταση αντί για λέξεις-κλειδιά ή ακόμη 
και φράσεις ή λέξεις-κλειδιά στη θέση των πρότυπων αριθμών(ISBN/ISSN). 
Επιπλέον, λάθη εμφανίζει και το σύστημα προβάλλοντας το μήνυμα “ERROR: 
Invalid qualifier” που οφείλονται πιθανόν σε μεγάλη απασχόληση του server 
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τα υψηλά επίπεδα λαθών θα μπορούσαν να 
αποδοθούν σε μια σειρά παραμέτρων όπως: άγνοια της λειτουργίας του 
συστήματος ακόμα και μετά τις εκπαιδεύσεις χρηστών που διεξάγει η 
βιβλιοθήκη και που πιστεύουμε ότι το ποσοστό αυτό δεν οφείλεται στην 
εκπαίδευση αυτή καθεαυτή αλλά στο βαθμό παρακολούθησης των 
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εκπαιδεύσεων από πλευράς φοιτητών. Το χαμηλότερο ποσοστό λαθών στους 
πρωτοετείς (31%) σε σχέση με τους τεταρτοετείς (41%) μπορεί να αποδοθεί σε 
δύο παράγοντες: α) στη αυξημένη προσοχή των πρωτοετών που έχουν 
συνείδηση της απειρίας τους και εστιάζουν περισσότερο στη διαδικασία αλλά 
και στη μεγαλύτερη συμμετοχή τους στις εκπαιδεύσεις της βιβλιοθήκης. Είναι 
επίσης φανερό ότι οι τελειόφοιτοι που εστιάζουν τις αναζητήσεις τους στη 
βιβλιοθήκη κυρίως για πτυχιακές εργασίες έχουν περισσότερο εστιασμένες 
αναζητήσεις και κατ’ επέκταση χαμηλότερο ποσοστό λαθών (23%) που 
συνάδει με τα αποτελέσματα των μεταπτυχιακών (29%) και του διδακτικού 
προσωπικού (19%). Τα αποτελέσματα αυτά αντανακλούν γνώση, πείρα αλλά 
και νοοτροπία του χρήστη. 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι το ποσοστό των φοιτητών που 
εγκαταλείπει τον κατάλογο χωρίς να έχει σημειώσει κάποια επιλογή είναι 
υψηλότερο από το αντίστοιχο του διδακτικού προσωπικού. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 
εμπειρία και το ακαδημαϊκό επίπεδο των χρηστών επηρεάζει την ποιότητα 
και αποτελεσματικότητα των αναζητήσεων. 

Οι χρήστες που προβαίνουν σε μια μόνο αναζήτηση και δεν επιλέγουν 
κάποιο από τα ενδεχόμενα αποτελέσματα, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
ως «επιπόλαιοι» χρήστες που δεν τους ενδιαφέρει η έρευνα αλλά εισάγουν 
κάποιο όρο για να έχουν την ψευδαίσθηση ότι προσπάθησαν μεν αλλά η 
συλλογή της βιβλιοθήκης είναι «ανεπαρκής». Ακόμη και όσοι κάνουν ένα 
κλικ σε κάποιο από τα αποτελέσματα, δεν συνεπάγεται ότι ικανοποιήθηκαν 
σε μεγάλο βαθμό από την έρευνά τους, καθώς πολλές φορές αυτό το «κλικ» 
υποκινείται από την έμφυτη περιέργεια του ανθρώπου και όχι από 
ερευνητικό  ενδιαφέρον. 

Η μείωση του ποσοστού αποτυχίας με την πραγματοποίηση 
περισσότερων αναζητήσεων φανερώνει ότι η παραμονή των χρηστών στον 
κατάλογο και η συνεχής προσπάθειά τους να προσεγγίσουν με διαφορετικούς 
τρόπους το αντικείμενο έρευνάς τους υπήρξε επιτυχής. Επομένως οι 
πολυάριθμες αναζητήσεις μπορούν να χαρακτηρισθούν ως πιο 
αποτελεσματικές. 

Παρατηρείται ότι όσοι δεν ολοκλήρωσαν την έρευνά τους με μια μόνο 
αναζήτηση αλλά συνέχισαν και περαιτέρω, παρέμειναν κατά κύριο λόγο στην 
αρχική τους επιλογή. 

Τέλος, αναλύοντας τις αναζητήσεις των χρηστών που εμφανίζουν λάθη 
όσον αφορά στις επιλογές, συμπεραίνεται ότι τα λάθη δεν επηρεάζουν σε 
μεγάλο βαθμό τις επιλογές τους. Μπορεί ο χρήστης να έχει κάνει κάποιο 
λάθος κατά την αναζήτηση αλλά να του παρουσιαστούν κάποια 
αποτελέσματα ανεξαρτήτως βαθμού σχετικότητας και τελικά να επιλέξει 
κάποιο ή και τανάπαλιν. 
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3.4.2 Πίνακας συμπτώσεων αρχείου χρηστών αγνώστου ιδιότητας 
 

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των κατανομών του πληθυσμού του 
αρχείου χρηστών αγνώστου ιδιότητας και την ανάλυση μέρους του 
αντίστοιχου πίνακα συμπτώσεων, γίνεται αναφορά στις μεταβλητές που 
αναλύονται ακολούθως και οι οποίες είναι οι κάτωθι, δώδεκα στον αριθμό: 
ώρα αναζήτησης, τερματικό, συνολικός αριθμός αναζητήσεων, συνολικός 
αριθμός επιλογών, χρόνος δράσης, τρόπος αρχικής αναζήτησης, συνολικός 
αριθμός χρήσης του «τίτλου», του «συγγραφέα», του «θέματος», του «βασικού 
ευρετηρίου», ύπαρξη επαναλαμβανόμενων όρων, ύπαρξη λαθών.  

Επιπρόσθετα, στο συγκεκριμένο αρχείο πραγματοποιείται με την 
ολοκλήρωση παρουσίασης της κατανομής κάθε μεταβλητής και σύγκριση 
αυτής με την αντίστοιχη του πλήρους αρχείου δεδομένων. 
 
Ώρα αναζήτησης 
 

Ξεκινώντας την ανάλυση του πίνακα συμπτώσεων σχετικών 
συχνοτήτων των προαναφερθέντων μεταβλητών με τη μεταβλητή «ώρα 
αναζήτησης» παρατηρείται, όπως παρουσιάζεται και στο ραβδόγραμμα που 
ακολουθεί, ότι το 61% (307 άτομα) των χρηστών συνδέεται με τον ηλεκτρονικό 
κατάλογο τις Βιβλιοθήκης μεταξύ των ωρών 8 π.μ. και 15μ.μ., το 22% (109 
άτομα) μεταξύ των ωρών 15μ.μ. και 20μ.μ. και τέλος το 17% (86 άτομα) 
προτιμά τις ώρες που μεσολαβούν από τις 20μ.μ. έως τις 8π.μ. 

 

Σχήμα 3.19: Ώρα αναζήτησης
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Πίνακας 3.40: Ώρα αναζήτησης 
Ώρα αναζήτησης  fi ni 

8π.μ.-15μ.μ. 61% 307 
15μ.μ.-20μ.μ. 22% 109 
20μ.μ.-8π.μ. 17% 86 

  100% 502 

Συγκρίνοντας τις κατανομές της προαναφερθείσας μεταβλητής στο 
συγκεκριμένο αρχείο δεδομένων με τις αντίστοιχες στο πλήρες αρχείο 
δεδομένων, που αναλύθηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο της διατριβής, 
παρατηρείται μια σημαντική αύξηση της τάξεως του 15% στην κλάση την 
αναφερόμενη στις ώρες σύνδεσης με τον αυτοματοποιημένο κατάλογο από 
8π.μ. έως 15μ.μ., ποσοστό που απομακρύνθηκε κυρίως από τη δεύτερη κλάση 
(15-20μ.μ.) της μεταβλητής. 
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Από τους χρήστες που προέβησαν σε 
αναζητήσεις κατά τις πρωινές και 
μεσημβρινές ώρες (8π.μ.-15μ.μ.) (ORA1) το 
17% (51) αυτών χρησιμοποίησαν τερματικά 
που βρίσκονται εντός του πανεπιστημιακού 
χώρου (TERM1), στο χώρο της Βιβλιοθήκης, 
στα εργαστήρια, στα γραφεία του διδακτικού 
και λοιπού προσωπικού και το 82% (253) 
αυτών συνδέθηκαν από απομακρυσμένο 
τερματικό (TERM3), ποσοστό που μεταξύ των 
ωρών 15μ.μ. και 20μ.μ. (ORA2) μειώνεται σε 

73%, για να αυξηθεί αργότερα στο 90%. 

Πίνακας 3.41:  
Συσχέτιση ώρας αναζήτησης με 
τερματικό & χρόνο δράσης 
@ ORA1 ORA2 ORA3 
TERM1 0,17 0,23 0,05 
TERM2 0,01 0,04 0,06 
TERM3 0,82 0,73 0,9 
XRO1 0,3 0,28 0,17 
XRO2 0,13 0,15 0,14 
XRO3 0,12 0,06 0,13 
XRO4 0,13 0,21 0,27 
XRO5 0,32 0,29 0,29 

Καθώς η σύνδεση μέσω απομακρυσμένου τερματικού καταλαμβάνει το 
μεγαλύτερο ποσοστό, όπως φαίνεται και παρακάτω, είναι απολύτως 
φυσιολογικό κατά τη διάρκεια και των τριών τάξεων της μεταβλητής «ώρα 
αναζήτησης» να κατέχει την συντριπτική πλειοψηφία. 

Αν και αναφερόμαστε σε αναζητήσεις που πραγματοποιούνται στον 
ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης, που σημαίνει ότι δεν είναι 
απαραίτητη η επιτόπια παρουσία των χρηστών, παρατηρείται η αυξημένη 
χρήση αυτού τις πρωινές ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, ώρες που 
θεωρούνται αιχμής όχι μόνο για τη Βιβλιοθήκη αλλά και για το ίδιο το 
Ίδρυμα. Αυτή η προτίμησή τους οφείλεται αφενός στην επιθυμία τους να 
έχουν άμεση πρόσβαση στο τεκμήριο που ανέκτησαν με την ολοκλήρωση της 
έρευνάς στους στον opac και αφετέρου στη δυνατότητα να ζητήσουν άμεση 
βοήθεια από κάποιο βιβλιοθηκονόμο σε περίπτωση κωλύματος κατά την 
επαφή τους με τον κατάλογο. Δείχνοντας προτίμηση οι χρήστες σε αυτό το 
διάστημα ωθούν τη Βιβλιοθήκη σε μια πολιτική ενίσχυσης και υποστήριξης 
του συστήματός της ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις αυξημένες 
απαιτήσεις των χρηστών. 
 
Τερματικό
 

Η μεταβλητή που φανερώνει την τοποθεσία του τερματικού από το 
οποίο διενεργήθηκε η αναζήτηση στον opac με τις κατανομές της, 
παρουσιάζεται στον πίνακα 3.42 και στο σχήμα 3.20. Πιο συγκεκριμένα, το 
16% (80) των αναζητήσεων πραγματοποιήθηκαν από τερματικά που 
βρίσκονται εντός του πανεπιστημιακού χώρου, στο χώρο της Βιβλιοθήκης, 
στα εργαστήρια, στα γραφεία και ούτω καθ’ εξής. Μόλις το 2% (12) 
πραγματοποιήθηκαν αξιοποιώντας τις παρεχόμενες από το Πανεπιστήμιο 
τηλεφωνικές γραμμές για απομακρυσμένη σύνδεση, ενώ το σημαντικό 
ποσοστό του 82% (410) συνδέθηκαν με τον online κατάλογο από 
απομακρυσμένο τερματικό, που δεν παρουσιάζει κάποιο από τα 
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. 
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Σχήμα 3.20: Τερματικό

0%

50%

100%

Εσωτερικό "Modem" Απομακ/σμένο

Fi

Πίνακας 3.42: Τερματικό 
Τερματικό fi ni 
Εσωτερικό 16% 80 
"Modem" 2% 12 

Απομακ/σμένο 82% 410 
  100% 502 

Συγκρίνοντας αυτή τη μεταβλητή με την αντίστοιχη την προερχόμενη 
από το πλήρες αρχείο, είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά που παρατηρείται 
στη σύνδεση από απομακρυσμένο τερματικό, καθώς το ποσοστό αυξήθηκε 
από 40% σε 82% και σαφώς η σημαντική μείωση των άλλων δύο περιπτώσεων 
των τερματικών. Παρατήρηση που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι χρήστες που 
συμπλήρωσαν τη φόρμα-ερωτηματολόγιο πριν την είσοδό τους στον opac με 
την επιλογή «άλλο» σε κάθε πεδίο, ήταν στην πλειοψηφία τους εξωτερικοί 
χρήστες και δεν άνηκαν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Είναι αξιοσημείωτο επιπλέον και το εναπομείναν ποσοστό που 
χαρακτηρίζει τις άλλες δύο κατηγορίες τερματικών, αφού αναδεικνύεται ότι 
οι πραγματοποιηθείσες αναζητήσεις μέσω των συγκεκριμένων τερματικών 
έγιναν από μέλη του Ιδρύματος, τα οποία δεν ήθελαν να συμβάλλουν στη 
στατιστική έρευνα.  

Δεχόμενοι την υπόθεση ότι η κλάση της μεταβλητής που χαρακτηρίζει 
τη σύνδεση από απομακρυσμένο τερματικό (TERM3), αντικατοπτρίζει τους 
εξωτερικούς χρήστες, συνεχίζεται η ανάλυση και παρατηρείται ότι από τους 
εξωτερικούς χρήστες το 61% (249) εισάγει από μια έως δύο φορές όρο/ όρους 
στο σύστημα προς αναζήτηση, το 26% (108) εισάγει από τρεις έως πέντε φορές 
και το 13% (53) εισάγει το λιγότερο έξι φορές. 

Το 36% (147) των εξωτερικών 
χρηστών δεν επιλέγει κανένα από τα 
πιθανώς παραγόμενα αποτελέσματα, με 
δεύτερο πιο σημαντικό ποσοστό εκείνο 
του 23% (100) των συγκεκριμένων 
χρηστών να επιλέγει μόνο μια φορά 
κάποιο από τα εξαγόμενα αποτελέσματα. 
Σε αντίθεση με αυτή τη σχετικά γρήγορη 
στάση τους απέναντι στον opac, έρχεται 
το πιο υψηλό ποσοστό που διακρίνεται 
στη διασταύρωση της σχετικής 
μεταβλητής με εκείνη του χρόνου δράσης 
και είναι το γεγονός ότι το 32% (129) των 
εξωτερικών χρηστών χρειάζεται για την 
ολοκλήρωση της έρευνάς του περισσότερο 
από επτάμισι λεπτά ενώ μια παρατήρηση 
που συμβαδίζει σχετικώς με τις 
προηγούμενες παρατηρήσεις είναι ότι το 
27% (109) ολοκληρώνουν την έρευνά τους 

Πίνακας3.43: Συσχέτιση τερματικού με 
σύνολο αναζητήσεων, σύνολο επιλογών, 
χρόνο δράσης & τρόπο αναζήτησης 
@ TERM1 TERM2 TERM3 
SYNAN1 0,375 0,417 0,378 
SYNAN2 0,2 0,167 0,229 
SYNAN3 0,088 0 0,129 
SYNAN4 0,163 0,167 0,134 
SYNAN5 0,175 0,25 0,129 
SYNEP1 0,25 0,5 0,359 
SYNEP2 0,338 0,25 0,244 
SYNEP3 0,138 0 0,129 
SYNEP4 0,138 0,083 0,146 
SYNEP5 0,138 0,167 0,122 
XRO1 0,288 0,5 0,266 
XRO2 0,15 0 0,134 
XRO3 0,088 0 0,12 
XRO4 0,2 0,167 0,166 
XRO5 0,275 0,333 0,315 
TROP1 0,438 0,417 0,39 
TROP2 0,363 0,5 0,341 
TROP3 0,15 0,083 0,21 
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στον κατάλογο σε ενάμισι το πολύ λεπτό. 
Επιπλέον, και οι εξωτερικοί χρήστες δείχνουν την προτίμησή τους στον 

τίτλο και τον συγγραφέα ως τρόπο για την αρχική τους αναζήτηση, καθώς το 
39% (160) και το 34% (140) αυτών αξιοποιούν αντίστοιχα τον τίτλο και το 
συγγραφέα, είτε αλφαβητικά είτε ως λέξη-κλειδί. 

Μελετώντας τη μεταβλητή «τερματικό» οδηγούμαστε στο συμπέρασμα 
ότι το συγκεκριμένο αρχείο, το αρχείο χρηστών αγνώστου ιδιότητας, 
αποτέλεσαν κατά κύριο λόγο εξωτερικοί χρήστες της Βιβλιοθήκης, οι οποίοι 
δείχνουν προτίμηση κυρίως στις σύντομες «γνωστού – αντικειμένου 
αναζητήσεις» σημειώνοντας ωστόσο αρκετή ώρα παραμονής.  

 
Συνολικός αριθμός αναζητήσεων

 
Συνεχίζοντας την ανάλυση των μεταβλητών, η σχετιζόμενη με το 

συνολικό αριθμό των αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια μιας σύνδεσης, εμφανίζει την ακόλουθη εικόνα όπως παριστάνεται 
γραφικά και στο ραβδόγραμμα. Το 38% (190) των χρηστών 
πραγματοποίησαν μια μόνο αναζήτηση, το 22% (112) πραγματοποίησαν δυο 
αναζητήσεις, το 12% (60) τρεις αναζητήσεις και το εναπομείναν 28% (140) 
χαρακτηρίζει όσους εισήγαγαν όρους στα αναζητήσιμα πεδία του συστήματος 
από τέσσερις φορές και άνω.  

Σχήμα 3.21: Συνολικός αριθμός αναζητήσεων
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 Οι χρήστες που αποτέλεσαν το στατιστικό δείγμα στο συγκεκριμένο 
αρχείο, αναζήτησαν εισάγοντας μια ή και δυο φορές όρο/ όρους στο σύστημα 
κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από εκείνους που αποτέλεσαν το 
δείγμα στο πλήρες αρχείο δεδομένων, δηλαδή απ’ όσους είχαν συμπληρώσει 
πλήρως τη φόρμα –  ερωτηματολόγιο. Η αύξηση αυτή ίσως να οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι χρήστες, οι οποίοι δεν ανήκουν κατά κύριο 
λόγο στα μέλη της Βιβλιοθήκης ή της πανεπιστημιακής κοινότητας 
γενικότερα, είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τον κατάλογο με αποτέλεσμα να 
εγκαταλείπουν την έρευνα τους σε πρώιμο στάδιο. 

Πίνακας 3.44: Σύνολο αναζητήσεων 
Σύνολο 

αναζητήσεων fi ni 
1 38% 190 
2 22% 112 
3 12% 60 

4 ως 5 14% 70 
6- 14% 70 
  100% 502 
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Πίνακας 3.45: Συσχέτιση συνόλου αναζητήσεων με σύνολο επιλογών, χρόνο δράσης, τρόπο 
αναζήτησης, επανάληψη & λάθη 
@ SYNAN1 SYNAN2 SYNAN3 SYNAN4 SYNAN5 
SYNEP1 0,426 0,429 0,267 0,229 0,171 
SYNEP2 0,337 0,268 0,2 0,214 0,129 
SYNEP3 0,153 0,116 0,15 0,114 0,071 
SYNEP4 0,068 0,125 0,3 0,257 0,129 
SYNEP5 0,016 0,063 0,083 0,186 0,5 
XRO1 0,547 0,277 0,05 0 0 
XRO2 0,153 0,25 0,05 0,086 0,014 
XRO3 0,111 0,116 0,183 0,143 0,014 
XRO4 0,111 0,214 0,25 0,3 0,071 
XRO5 0,079 0,143 0,467 0,471 0,9 
TROP1 0,453 0,375 0,35 0,429 0,3 
TROP2 0,395 0,313 0,267 0,286 0,414 
TROP3 0,132 0,268 0,233 0,2 0,229 
TROP4 0,021 0,045 0,15 0,086 0,057 
EPAN1 0 0,473 0,7 0,843 0,914 
EPAN2 1 0,527 0,3 0,157 0,086 
NLE1 0,984 0,768 0,65 0,5 0,429 

Από τους χρήστες που εισήγαν μία φορά ορό/ όρους (SYNAN1) στα 
πεδία της αναζήτησης το 43% (81) δεν σημείωσε καμία επιλογή στα 
ενδεχόμενα αποτελέσματα (SYNEP1) ενώ το 34% (64) επέλεξε μόνο μία φορά 
(SYNEP2), ποσοστά που διαφοροποιούνται σημαντικά για τους χρήστες που 
πραγματοποίησαν το λιγότερο έξι αναζητήσεις (SYNAN5) κατά τη διάρκεια 
μιας σύνδεσης, καθώς το 50% (35) αυτών έπραξε πέντε επιλογές και άνω 
(SYNEP5). Παρατήρηση που είναι απολύτως φυσιολογική γιατί όσες 
περισσότερες φορές εισαχθούν όροι προς αναζήτηση τόσα περισσότερα 
αποτελέσματα που ικανοποιούν την έρευνα μπορεί να βρεθούν. Επίσης, 
λογικό φαίνεται και το γεγονός ότι το 55% (104) των χρηστών που 
ολοκληρώνουν την έρευνά τους με μια μόνο αναζήτηση, δαπανούν μέχρι 
ενάμισι λεπτό (XRO1) γι’ αυτό το σκοπό ενώ το αντίστροφο παρατηρείται σε 
όσους εισάγουν περισσότερες από τρεις φορές όρους προς αναζήτηση με 
ποσοστά που κυμαίνονται στο 47% (28-33) και 90% (63).  

NLE2 0,016 0,232 0,35 0,5 0,571 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι ανεξάρτητα από πόσες αναζητήσεις 
διενεργούν οι χρήστες προτιμούν πρωτίστως τον τίτλο και δευτερευόντως το 
συγγραφέα με μόνη εξαίρεση όσους αναζητούν περισσότερες από πέντε 
φορές, καθώς το 41% αυτών προτιμά το συγγραφέα και το 30% τον τίτλο. 
Συνεχίζοντας την ανάλυση της μεταβλητής «συνολικός αριθμός 
αναζητήσεων» σε συνδυασμό με τη μεταβλητή «ύπαρξη επαναλαμβανόμενων 
όρων», φανερώνεται ότι η επανάληψη όρων συμβαδίζει με τον αυξανόμενο 
αριθμό αναζητήσεων. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με την εμφάνιση λαθών 
στις αναζητήσεις, καθώς στις έρευνες που ολοκληρώθηκαν μέσω λίγων 
αναζητήσεων, τα ποσοστά των λαθών είναι μικρά και αυξάνονται σημαντικά 
σε όσες ολοκληρώθηκαν μέσω αρκετών αναζητήσεων. 

Η αύξηση του αριθμού των επιλογών και των επαναλαμβανόμενων 
όρων με την παράλληλη αύξηση του αριθμού των αναζητήσεων κρίνεται ως 
απόλυτα φυσική διαδικασία καθώς οι αναζητήσεις εμπεριέχουν συχνά ήδη 
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χρησιμοποιημένους όρους σε συνδυασμό με νέους αυξάνοντας έτσι τον 
αριθμό εισαγωγής τους στο σύστημα και τις πιθανότητες για παραγωγή 
αποτελεσμάτων. 

 
Συνολικός αριθμός επιλογών

 
Στο ραβδόγραμμα που ακολουθεί προβάλλεται σχηματικά η 

μεταβλητή «συνολικός αριθμός επιλογών», η μεταβλητή δηλαδή που 
φανερώνει πόσες φορές επέλεξε ο χρήστης από τα αποτελέσματα που πιθανώς 
παρήγαγε η αναζήτηση στον αυτοματοποιημένο κατάλογο κατά τη διάρκεια 
μιας σύνδεσής του με αυτόν. Πιο συγκεκριμένα, το 34% (173) δεν παρουσίασε 
καμία επιλογή, το 26% (130) επέλεξε μόνο μια φορά, το 13% (64) δύο φορές, το 
14% (72) από τρεις έως τέσσερις φορές και το υπόλοιπο 13% (63) επέλεξε 
συνολικά από πέντε φορές και άνω (σχήμα 3.22). 

Σχήμα 3.22: Συνολικός αριθμός επιλογών
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Πίνακας 3.46: Σύνολο επιλογών 
Σύνολο επιλογών fi ni 
Καμία 34% 173 
1 26% 130 
2 13% 64 
3 ως και 4 14% 72 
5- 13% 63 
  100% 502 

Συγκρίνοντας τα προαναφερθέντα ποσοστά με τα αντίστοιχα του 
πλήρους αρχείου, παρατηρείται ότι είναι ελαφρώς υψηλότερα στην 
περίπτωση της μη- επιλογής κάποιου από τα πιθανά αποτελέσματα και της 
επιλογής ενός εκ των παραγόμενων αποτελεσμάτων.  

Από τους  χρήστες που 
αποσυνδέθηκαν από τον 
κατάλογο χωρίς να κάνουν 
καμία επιλογή, το 47% (81) 
είχε εισάγει μια φορά όρο στα 
αναζητήσιμα πεδία, ενώ το 
28% (48) δύο φορές. Επιπλέον, 
το 41% (70) είχε 
χρησιμοποιήσει αρχικά τον 
τίτλο και το 30% (52) το 
συγγραφέα με ποσοστό λάθους 
συνολικά το 17% (30). Απ’ 
όσους επέλεξαν μία φορά 
κάποιο από τα αποτελέσματα, 

το 49% (64) είχε εισάγει μια φορά όρο/ όρους για αναζήτηση, το 23% (30) δύο 
φορές και το 12% (15) τρεις φορές. Και σε αυτή την περίπτωση η χρήση του 
τίτλου ως πρωταρχικός τρόπος αναζήτησης παρουσιάζει το μεγαλύτερο 

Πίνακας 3.47: Συσχέτιση συνόλου επιλογών με 
σύνολο αναζητήσεων, τρόπο αναζήτησης & λάθη 
@ SYNEP1 SYNEP2 SYNEP3 SYNEP4 SYNEP5 
SYNAN1 0,468 0,492 0,453 0,181 0,048 
SYNAN2 0,277 0,231 0,203 0,194 0,111 
SYNAN3 0,092 0,092 0,141 0,25 0,079 
SYNAN4 0,092 0,115 0,125 0,25 0,206 
SYNAN5 0,069 0,069 0,078 0,125 0,556 
TROP1 0,405 0,385 0,422 0,444 0,333 
TROP2 0,301 0,292 0,484 0,389 0,413 
TROP3 0,214 0,285 0,031 0,139 0,206 
TROP4 0,081 0,038 0,063 0,028 0,048 
NLE1 0,827 0,792 0,75 0,667 0,556 
NLE2 0,173 0,208 0,25 0,333 0,444 
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ποσοστό (39%) ενώ η χρήση του συγγραφέα και του θέματος εμφανίζεται 
σχεδόν ισοβαρής.  

Από τους χρήστες που επέλεξαν δυο φορές κάποιο από τα παραγόμενα 
αποτελέσματα, το 45% (29) είχε πραγματοποιήσει μόνο μια αναζήτηση, με το 
συγγραφέα και τον τίτλο σχεδόν να μονοπωλούν τις προτιμήσεις τους. Στους 
χρήστες που επέλεξαν από τρεις έως τέσσερις φορές δεν υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές σε σχέση με το συνολικό αριθμό των αναζητήσεων που 
πραγματοποίησαν σε μια σύνδεσή τους με τον αυτοματοποιημένο κατάλογο 
της Βιβλιοθήκης. Σ’ αυτούς τους χρήστες διακρίνεται ένας σαφές προβάδισμα 
του τίτλου με 44% έναντι 39% που κατέχει ο συγγραφέας.  

Τέλος, όπως είναι φυσικό οι χρήστες που σημείωσαν τις περισσότερες 
επιλογές, ήταν εκείνοι που έκαναν και τις περισσότερες αναζητήσεις. Σε 
γενικές γραμμές παρατηρείται μια παράλληλη αύξηση του αριθμού των 
λαθών και του αριθμού των επιλογών. 

Οι αναζητήσεις των εξωτερικών χρηστών της Βιβλιοθήκης, οι οποίοι 
όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο σημείο της διατριβής συγκρότησαν 
κατά πάσα πιθανότητα το συγκεκριμένο αρχείο, δεν είναι ιδιαιτέρως 
αποτελεσματικές με δεδομένο το σημαντικό ποσοστό της μη- επιλογής 
αποτελέσματος ή ακόμη και της επιλογής ενός, καθώς δεν θεωρείται επαρκής 
απόδειξη επιτυχίας. Η μη ή έστω η μερικής ικανοποίηση των εξωτερικών 
χρηστών δύναται να οδηγήσει τη Βιβλιοθήκη στον εμπλουτισμό της συλλογής 
της.  
 
Χρόνος δράσης
 

Συνεχίζοντας την ανάλυση του πίνακα συμπτώσεων όσον αφορά στη 
μεταβλητή την αναφερόμενη στο χρόνο δράσης, όπως σκιαγραφείται στο 
παρακάτω ραβδόγραμμα (βλ. σχήμα 3.23), το 28%(138) των χρηστών που 
αποτέλεσαν το αρχείο χρηστών αγνώστου ιδιότητας και αναζητούν στον 
αυτοματοποιημένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, παραμένουν συνδεδεμένοι το μέγιστο ενάμισι λεπτό (1:30min), 
ενώ το 13% (67) αυτών καταναλώνουν από ενάμισι έως δυόμισι λεπτά (1:30-
2:30min). Το μικρότερο ποσοστό, αυτό του 11% (56), παρατηρείται για τη 
χρονική διάρκεια των δυόμισι με τρεισήμισι λεπτών (2:30-3:30min). 
Συνεχίζοντας την παρατήρηση του ραβδογράμματος, παρουσιάζεται ότι το 
17% (86) των χρηστών χρειάζεται για την έρευνά του από τρεισήμισι έως 
επτάμισι λεπτά (3:30-7:30min), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξεως του 
31% (155) καταλαμβάνουν οι χρήστες που δαπανούν το λιγότερο επτάμισι 
λεπτά (>7:30min). 
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Σχήμα 3.23: Χρόνος δράσης
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 Με την παρουσίαση της μεταβλητής «χρόνος δράσης» καταφαίνεται 
μια σημαντική αύξηση που κυμαίνεται στο 9% στην κλάση της μεταβλητής 
την αναφερόμενη στο χρόνο έως ενάμισι λεπτό σε σύγκριση πάντα με την 
αντίστοιχη του δείγματος που περιγράφηκε στατιστικώς στο πλήρες αρχείο 
δεδομένων. 

Πίνακας 3.48: Χρόνος δράσης 
Χρόνος δράσης fi ni 
ως 1:30min 27% 138 

1:30-2:30min 13% 67 
2:30-3:30min 11% 56 
3:30-7:30min 17% 86 

>7:30min 31% 155 
  100% 502 

Από τους χρήστες του αυτοματοποιημένου καταλόγου που δαπανούν 
για την ολοκλήρωση της έρευνάς τους έως ενάμισι λεπτό, το 75% (104) εισάγει 
μόνο μια φορά όρο προς αναζήτηση και το 62% (85) δεν επιλέγει κανένα από 
τα ενδεχόμενα αποτελέσματα ενώ το 31% (43) επιλέγει μόνο ένα από αυτά. 

Από εκείνους τους χρήστες που παραμένουν συνδεδεμένοι με τον 
κατάλογο από ενάμισι έως δυόμισι λεπτά, οι έρευνες αποτελούνται κατά 
κύριο λόγο από μια και δυο αναζητήσεις ενώ μειώνεται σημαντικά το 
ποσοστό που αναδεικνύει αριθμητικά τη μη-ικανοποίηση των χρηστών με την 
απουσία κάποιας επιλογής, ποσοστό που μειώνεται σταδιακά με την 
παράλληλη αύξηση του χρόνου παραμονής και δράσης στον κατάλογο.  

Σε γενικές γραμμές παρατηρείται μια αρμονία ανάμεσα στο χρόνο 
δράσης και το συνολικό αριθμό των αναζητήσεων που πραγματοποιούνται σε 
κάθε σύνδεση.  

Επιπλέον, παρατηρείται ότι όσο 
μικρότερος είναι ο χρόνος δράσης, τόσο 

 τρόπος αρχικής αναζήτησης 
διαμοιράζεται στον τίτλο και το 
συγγραφέα  ενώ από τρεισήμισι λεπτά 
και άνω εμφανίζεται πιο δυναμικά και 
η χρήση του θέματος ως εργαλείο 
αναζήτησης. 

ο

Πίνακας 3.49: Συσχέτιση χρόνου δράσης 
με σύνολο αναζητήσεων, σύνολο 
επιλογών, τρόπο αναζήτησης & 
επανάληψη 
@ XRO1 XRO2 XRO3 XRO4 XRO5 
SYNAN1 0,75 0,43 0,38 0,24 0,1 
SYNAN2 0,23 0,42 0,23 0,28 0,1 
SYNAN3 0,02 0,05 0,2 0,17 0,18 
SYNAN4 0 0,09 0,18 0,24 0,21 Τέλος, όσον αφορά στη 

συγκεκριμένη μεταβλητή του χρόνου 
δράσης, από τους χρήστες που 
αφιερώνουν για την έρευνά τους έως 
ενάμισι λεπτό, το 14% (19) 
επαναλαμβάνει κάποιο ή και όλους τους 
όρους στις συνεχείς αναζητήσεις του, 
ποσοστό που αυξάνεται και αγγίζει το 
71% (110) σε εκείνους τους χρήστες που 
δαπανούν για τις αναζητήσεις τους το 
λιγότερο επτάμισι λεπτά. 

SYNAN5 0 0,02 0,02 0,06 0,41 
SYNEP1 0,62 0,36 0,34 0,29 0,13 
SYNEP2 0,31 0,31 0,29 0,27 0,17 
SYNEP3 0,07 0,21 0,21 0,13 0,12 
SYNEP4 0,01 0,1 0,14 0,24 0,23 
SYNEP5 0 0,02 0,02 0,07 0,36 
TROP1 0,44 0,43 0,52 0,33 0,35 
TROP2 0,4 0,33 0,18 0,36 0,37 
TROP3 0,15 0,18 0,2 0,27 0,21 
TROP4 0,02 0,06 0,11 0,05 0,07 
EPAN1 0,14 0,28 0,45 0,52 0,71 
EPAN2 0,86 0,72 0,55 0,48 0,29 
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Μελετώντας επομένως τις αναζητήσεις των χρηστών υπό το πρίσμα της 
χρονικής διάρκειας σύνδεσής τους με τον opac, παρατηρείται για ακόμη μια 
φορά ότι τόσο ο αριθμός  των αναζητήσεων και ο αριθμός των επιλογών, όσο 
και η παρουσία επαναλαμβανόμενων όρων κινείται ανάλογα με τον χρόνο 
παραμονής. 
 
Τρόπος αρχικής αναζήτησης
 

Στο σχήμα 3.24 προβάλλεται ο τρόπος με τον οποίο αναζητούν οι 
χρήστες του αρχείου χρηστών αγνώστου ιδιότητας με την είσοδό τους στον 
online κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πιο 
συγκεκριμένα, το 40% (200) των χρηστών χρησιμοποιεί την επιλογή του 
τίτλου είτε αλφαβητικά  είτε με λέξη –κλειδί, ενώ το 35% (175) δείχνει μια 
προτίμηση στο συγγραφέα και το 20% (99) στο θέμα. Το εναπομείναν 6% (28) 
συγκεντρώνει τις προτιμήσεις που στρέφονται γύρω από τη σειρά, το βασικό 
ευρετήριο και τους αριθμούς ISBN/ISSN. 

 

Σχήμα 3.24: Τρόπος αρχικής αναζήτησης
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Πίνακας 3.50: Τρόπος αρχικής
αναζήτησης 
Τρόπος αναζήτησης fi ni 

Τίτλος 40% 200 
Συγγραφέας 35% 175 

Θέμα 20% 99 
Άλλο 6% 28 

  100% 502 

Οι χρήστες του συγκεκριμένου δείγματος, όπως και του πλήρους 
αρχείου, δείχνουν την προτίμησή τους κατά κύριο λόγο στον «τίτλο» και το 
«συγγραφέα», αλλά παρατηρείται ότι η χρήση του «συγγραφέα» αυξήθηκε 
κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες. 

Από τους χρήστες του συγκεκριμένου δείγματος που επιλέγουν τον 
τίτλο ως τρόπο για την αρχική τους αναζήτηση, το 80% (160) είναι εξωτερικοί 
χρήστες της Βιβλιοθήκης, ποσοστό που παραμένει το ίδιο για τον συγγραφέα 
ως τρόπο αναζήτησης, αυξάνεται στο 87% (86) για το θέμα και παραμένει 
περίπου στο ίδιο επίπεδο για την τέταρτη τάξη της μεταβλητής που 
συγκεντρώνει τις υπόλοιπες δυνατότητες αναζήτησης. 

Η χρήση του τίτλου ως μέσο αναζήτησης στον opac, φανερώνει ότι το 
35% (70) αυτών των ερευνών απέβη άκαρπο, καθώς ο χρήστης δεν έκανε 
καμία επιλογή, ποσοστό που μειώνεται στο 30% (52) για το συγγραφέα αλλά 
αυξάνεται στο 37% (37) για το θέμα και στο 50% (14) για τους λοιπούς 
τρόπους. 
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Επιπλέον, από τους χρήστες 
που χρησιμοποιούν αρχικά τον 
τίτλο, το 40% (79) στη συνέχεια των 
αναζητήσεών του σημειώνει 
επαναλαμβανόμενους όρους, ενώ 
από όσους επιλέγουν πρωταρχικά το 
συγγραφέα το αντίστοιχο ποσοστό 
είναι 35% (62). Από τις έρευνες όμως 
που πραγματοποιήθηκαν 
αξιοποιώντας αρχικά τη δυνατότητα 
του θέματος και των λοιπών 
δυνατοτήτων, το 59% (58) και το 68% 
(19) αντίστοιχα εμφανίζουν 
επαναλαμβανόμενους όρους. Τέλος, 
όσον αφορά στα λάθη σε σχέση 

πάντα με τον αρχικό τρόπο αναζήτησης, αναφέρεται ότι το μικρότερο 
ποσοστό εμφανίζεται στον τίτλο και το μεγαλύτερο στους λοιπούς τρόπους 
αναζήτησης.  

Πίνακας 3.51: Συσχέτιση τρόπου αναζήτησης 
με τερματικό, σύνολο επιλογών, επανάληψη & 
λάθη 
@ TROP1 TROP2 TROP3 TROP4 
TERM1 0,175 0,166 0,121 0,143 
TERM2 0,025 0,034 0,01 0 
TERM3 0,8 0,8 0,869 0,857 
SYNEP1 0,35 0,297 0,374 0,5 
SYNEP2 0,25 0,217 0,374 0,179 
SYNEP3 0,135 0,177 0,02 0,143 
SYNEP4 0,16 0,16 0,101 0,071 
SYNEP5 0,105 0,149 0,131 0,107 
EPAN1 0,395 0,354 0,586 0,679 
EPAN2 0,605 0,646 0,414 0,321 
NLE1 0,805 0,737 0,687 0,679 
NLE2 0,195 0,263 0,313 0,321 

Συμπερασματικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι «γνωστού – 
αντικειμένου» αναζητήσεις, δηλαδή οι αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
με βάση τον τίτλο και το συγγραφέα, προτιμώνται από τους χρήστες και 
εμφανίζονται ως πιο αποτελεσματικές συγκριτικά με τις αναζητήσεις με βάση 
το θέμα, τους πρότυπους αριθμούς και το βασικό ευρετήριο. 
 
Χρήση της επιλογής «τίτλος»
 

Στη συνέχεια αναλύεται η μεταβλητή που φανερώνει το συνολικό 
αριθμό χρήσης της επιλογής «τίτλος» ως τρόπο αναζήτησης στον online 
κατάλογο, ανεξάρτητα αν οι χρήστες ολοκλήρωσαν ή όχι την έρευνά τους 
εισάγοντας μόνο μια φορά όρο ή όρους. Οι αναζητήσεις, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν αξιοποιώντας τη συγκεκριμένη δυνατότητα, 
εκπροσωπούνται από το 60% (300) με 34% (168) να χαρακτηρίζει εκείνες στις 
οποίες χρησιμοποιήθηκε μια φορά αυτή η δυνατότητα και 26% (132) 
περισσότερες από δύο φορές (βλ. σχήμα 3.25). 

Σχήμα 3.25: Επιλογή "Τίτλος"
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Πίνακας 3.52: Επιλογή «τίτλος» 
Επιλογή «τίτλος» fi ni 

Καμία 40% 202 
1 34% 168 
2- 26% 132 
  100% 502 
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Οι τάξεις της μεταβλητής στο υπό μελέτη αρχείο και στο πλήρες αρχείο 
δεδομένων που μελετήθηκε σε προηγούμενο σημείο δεν παρουσιάζουν 
αξιοσημείωτες διαφορές. 

Από εκείνους τους χρήστες που 
ολοκλήρωσαν την έρευνά τους έχοντας 
εισάγει μόνο μια φορά όρο στο πεδίο 
του τίτλου(NTIT2), για το 68% (115) ήταν 
και ο τρόπος της αρχικής αναζήτησης 
ενώ για το 15% (25) και 12% (20) η 
πρώτη επιλογή για αναζήτηση στον 
κατάλογο υπήρξε ο συγγραφέας και το 
θέμα αντίστοιχα. Για τους 
συγκεκριμένους χρήστες το ποσοστό 
«αποτυχίας», που αναδεικνύεται με την 
απουσία επιλογής, εκπροσωπείται από 
το 39% (65). Είναι εμφανές και εδώ ότι η 

επιλογή της αναζήτησης από τον τίτλο είναι η προτιμώμενη για τους λόγους 
που ήδη προαναφέρθηκαν. Το ποσοστό αποτυχίας στην ανάκτηση 
επιθυμητών δεδομένων (39%) κρίνεται ως υψηλό και οφείλεται κυρίως στο 
περιορισμό των αναζητήσεων από ένα μόνο σημείο του συστήματος αυτό του 
τίτλου γεγονός που αποκλείει την ποιοτική αναζήτηση που μπορεί να 
προσθέσει η αναζήτηση μέσω του θέματος. 

Πίνακας 3.53: Συσχέτιση επιλογής 
«τίτλου» με σύνολο επιλογών & τρόπο 
αναζήτησης 
@ NTIT1 NTIT2 NTIT3 
SYNEP1 0,391 0,387 0,22 
SYNEP2 0,312 0,286 0,144 
SYNEP3 0,139 0,113 0,129 
SYNEP4 0,089 0,119 0,258 
SYNEP5 0,069 0,095 0,25 
TROP1 0 0,685 0,644 
TROP2 0,614 0,149 0,197 
TROP3 0,327 0,119 0,098 
TROP4 0,059 0,048 0,061 

Από τους χρήστες που χρησιμοποίησαν άνω της μιας φοράς το πεδίο 
του τίτλου (NTIT3) εισάγοντας όρο / όρους για αναζήτηση είτε αλφαβητικά 
είτε ως λέξη-κλειδί, το ποσοστό «αποτυχίας» κατ’ αρχάς μειώθηκε στο 22% 
(29). Από τους συγκεκριμένους χρήστες, το 64% (85) είχε προτιμήσει 
πρωταρχικά ως τρόπο αναζήτησης τον τίτλο, το 20% (26) το συγγραφέα, το 
10% (13) το θέμα και το εναπομείναν 6% (8) το βασικό ευρετήριο, τη σειρά ή 
το ISBN. Η μείωση του ποσοστού αποτυχίας στην ανάκτηση οφείλεται κυρίως 
στο γεγονός ότι με την επανάληψη διορθώθηκε ένα ποσοστό τυπογραφικών 
και άλλων πιθανών λαθών μη ακριβούς απόδοσης των λέξεων και ένα 
ποσοστό διόρθωσε λάθη που αφορούν τη χρήση του συστήματος. 

Με την ανάλυση της παρούσας μεταβλητής αναδεικνύεται για ακόμη 
μια φορά η προτίμηση των χρηστών του online καταλόγου στη δυνατότητα 
του τίτλου για αναζήτηση σε αυτόν, καθώς χρησιμοποιείται όχι μόνο στην 
πρώτη επαφή τους με τον κατάλογο αλλά και στις συνεχείς αναζητήσεις τους. 
Μια πιθανή ερμηνεία αυτής της επιλογής των χρηστών είναι η ίδια η θέση του 
πεδίου του τίτλου στην οθόνη τόσο της απλής όσο και της σύνθετης 
αναζήτησης, αφού προηγείται των υπολοίπων.   
 
Χρήση της επιλογής «συγγραφέας»
 

Συνεχίζοντας την ανάλυση του πίνακα συμπτώσεων του αρχείου 
δεδομένων υπό την ονομασία «χρηστών αγνώστου ιδιότητας», όπως 
παρουσιάζεται εποπτικά και στο κυκλικό διάγραμμα που ακολουθεί, οι 
χρήστες που χρησιμοποίησαν την επιλογή του «συγγραφέα» έστω μια φορά 
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ανέρχονται στο 46% (229) του συνόλου ενώ το υπόλοιπο 54% (273) δεν 
προέβησαν καθόλου σε αυτή την επιλογή.  

 

 
Σχήμα 3.26: Επιλογή "Συγγραφέας"

ΌΧΙ
ΝΑΙ

 

Πίνακας 3.54: 
Επιλογή «συγγραφέας» 

Επιλογή 
«συγγραφέας» fi ni 

ΌΧΙ 54% 273 
ΝΑΙ 46% 229 

  100% 502 
 

Παρατηρώντας τα προαναφερθέντα ποσοστά και συγκρίνοντάς τα με 
τα αντίστοιχα που προέρχονται από την ανάλυση του δείγματος στο πλήρες 
αρχείο δεδομένων, γίνεται εμφανής η αύξηση της τάξεως του 9% στη χρήση 
της δυνατότητας αναζήτησης μέσω του συγγραφέα συμπεριλαμβανομένης και 
της αρχικής επιλογής. 

Από τους χρήστες που αναζήτησαν 
στον ηλεκτρονικό κατάλογο της 
Βιβλιοθήκης με χρήση του συγγραφέα 
(NAUT2), το 17% (38) είχε ως τρόπο για την 
αρχική του αναζήτηση τον τίτλο ενώ το 
76% (175) το συγγραφέα, ποσοστό που 
φανερώνει την επιμονή του χρήστη στην 
αρχική του επιλογή. 

Πίνακας 3.55:  
Συσχέτιση επιλογής «συγγραφέα» με 
τρόπο αναζήτησης & σύνολο επιλογών 
@ NAUT1 NAUT2 
TROP1 0,593 0,166 
TROP2 0 0,764 
TROP3 0,319 0,052 
TROP4 0,088 0,017 
SYNEP1 0,399 0,279 

Από όσους αξιοποίησαν τη 
δυνατότητα του συγγραφέα, το 28% (64) 
δεν σημείωσε καμία επιλογή στα πιθανώς 

παραγόμενα αποτελέσματα ενώ το 20% (47) σημείωσε μια επιλογή. Οι 
υπόλοιπες τάξεις της μεταβλητής παρουσιάσουν μικρές διαφορές με ποσοστά 
να κυμαίνονται μεταξύ του 16% και 18%. 

SYNEP2 0,304 0,205 
SYNEP3 0,088 0,175 
SYNEP4 0,114 0,179 
SYNEP5 0,095 0,162 

Επομένως, οι αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με χρήση της 
δυνατότητας του συγγραφέα κρίνονται ως αποτελεσματικές αφού η 
πλειοψηφία των χρηστών (72%) επιλέγει έστω και μια φορά κάποιο από τα 
παραγόμενα αποτελέσματα.  

 
Χρήση της επιλογής «θέμα» και  «βασικό ευρετήριο»
 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των μεταβλητών που σχετίζονται με 
τους τρόπους αναζήτησης στον opac παρατίθενται το θέμα και το βασικό 
ευρετήριο. Πιο συγκεκριμένα, η αξιοποίηση της επιλογής του «θέματος» 
εισάγοντας όρο / όρους στο συγκεκριμένο πεδίο για αναζήτηση είτε 
αλφαβητικά είτε με λέξη-κλειδί, συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής 
αναζήτησης, εμφανίζει το σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 69% (345) των 
χρηστών να μην το επιλέγει και το 31% (157) να πράττει το αντίθετο (βλ. 
σχήμα 3.27). Παρόμοια είναι και η κατάσταση της αξιοποίησης του «βασικού 
ευρετηρίου», καθώς το ποσοστό των χρηστών που το επιλέγουν ανέρχεται 
μόλις στο 7% (33) (βλ. σχήμα 3.28). Η μικρή χρήση του θέματος στην 

 133 



αναζήτηση οφείλεται κυρίως σε ελλιπή ενημέρωση των χρηστών καθώς δεν 
γνωρίζουν με ποιο τρόπο να προσεγγίσουν θεματικά το αντικείμενο της 
έρευνάς τους και επιπλέον, ότι η αναζήτηση με βάση το θέμα φέρει ποιοτικά 
αποτελέσματα και αποτελέσματα που με τη χρήση του τίτλου ή του 
συγγραφέα θα είχαν αποκλεισθεί. Η ακόμη μικρότερη χρήση του βασικού 
ευρετηρίου οφείλεται στην ελλιπή ενημέρωση των χρηστών για τις 
δυνατότητες που παρέχει ο συγκεκριμένος τρόπος. Οι χρήστες δεν γνωρίζουν 
ότι χρησιμοποιώντας το βασικό ευρετήριο γίνεται αναζήτηση της λέξης-κλειδί 
σε όλα τα πεδία, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν τη χρήση του πιθανότατα 
θεωρώντας ότι πρόκειται για κάτι εξειδικευμένο. 

 

 
Σχήμα 3.27: Επιλογή "Θέμα"

ΌΧΙ
ΝΑΙ

 

Πίνακας 3.56: Επιλογή «θέμα» 
Επιλογή «θέμα» fi ni 

ΌΧΙ 69% 345 
ΝΑΙ 31% 157 

  100% 502 

 

Πίνακας 3.57: Επιλογή «βασικό 
ευρετήριο» 

Σχήμα 3.28: Επιλογή "Βασικό Ευρετήριο"

ΌΧΙ
ΝΑΙ

 

Επιλογή «βασικό 
ευρετήριο» fi ni 

ΌΧΙ 93% 469 
ΝΑΙ 7% 33 

  100% 502 

 
Και στις δυο περιπτώσεις παρατηρείται ότι οι χρήστες του 

συγκεκριμένου δείγματος συγκριτικά με εκείνους του πρώτου δείγματος, 
δηλαδή τους χρήστες του πλήρους αρχείου, δεν επιλέγουν σε μεγαλύτερα 
ποσοστά ως τρόπο αναζήτησης είτε το «θέμα» είτε το «βασικό ευρετήριο». 

Από τους χρήστες που προέβησαν σε αναζήτηση μέσω του θέματος 
(NSUB2), το 63% (99) είχε χρησιμοποιήσει και αρχικά τον ίδιο τρόπο ενώ το 
17% (27)  και το 14% (22) τον τίτλο και το συγγραφέα αντίστοιχα. Το ποσοστό 
απουσίας κάποιας επιλογής από τις συγκεκριμένες αναζητήσεις ανέρχεται στο 
30% (47), το ποσοστό μιας επιλογής στο 29% (46) και το ποσοστό που 
αντιπροσωπεύει τις άνω των τριών επιλογές είναι το 24% (54). 

Και στην περίπτωση του θέματος παρατηρείται ότι οι χρήστες κατά 
κύριο λόγο εμμένουν στην αρχική τους επιλογή και ίσως είναι 
ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα αφού στην πλειοψηφία τους και στο 
σύνολο της σύνδεσής τους επέλεξαν κάποιο από αυτά. 
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Από τις αναζητήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας έστω 
και μια φορά την επιλογή του βασικού 
ευρετηρίου (NGEN2), το 27% (9) δεν επέλεξε 
κανένα από τα αποτελέσματα που πιθανώς 
εμφανίστηκαν στην οθόνη. Συσχετίζοντας 
τέλος, αυτό τον τρόπο αναζήτησης με τον 
αρχικό που προτίμησε κάθε χρήστης για την 
έρευνά του, το 18% (6) είχε χρησιμοποιήσει 
τον τίτλο, το 21% (7) το συγγραφέα, το 
36%(12) το θέμα και το 24% (8) το βασικό 
ευρετήριο, τη σειρά ή το ISBN. 

Πίνακας 3.59: Συσχέτιση επιλογής 
«βασικό ευρετήριο» με τρόπο 
αναζήτησης & σύνολο επιλογών 
@ NGEN1 NGEN2 
SYNEP1 0,35 0,273 
SYNEP2 0,254 0,333 
SYNEP3 0,132 0,061 
SYNEP4 0,145 0,121 
SYNEP5 0,119 0,212 
TROP1 0,414 0,182 
TROP2 0,358 0,212 
TROP3 0,186 0,364 
TROP4 0,043 0,242 

Οι μεμονωμένοι και λιγοστοί χρήστες που χρησιμοποίησαν έστω και 
μια φορά το βασικό ευρετήριο δεν παρουσιάζουν το φαινόμενο της 
προσκόλλησης στην αρχική επιλογή τους καθώς αυτή προέρχεται σχεδόν με 
την ίδια βαρύτητα από τους υπόλοιπους τρόπους. Το φαινόμενο της επιμονής 
στην αρχική προτίμηση παρατηρήθηκε στις προηγούμενες αναλύσεις για τον 
τίτλο, το συγγραφέα και το θέμα.  

 
Επαναλαμβανόμενες λέξεις 

 
Οι χρήστες που στις συνεχείς αναζητήσεις τους κατά τη διάρκεια της 

ίδιας έρευνας επαναλαμβάνουν είτε έναν είτε και όλους τους όρους, 
ανέρχονται στο 43% (218) ενώ το υπόλοιπο 57% (284) εισάγει κάθε φορά νέους 
όρους, όπως παρουσιάζεται και γραφικά στο σχήμα 3.29, ποσοστά που στο 
πλήρες αρχείο δεδομένων ήταν 48% και 52% αντίστοιχα. Η μείωση του 
ποσοστού των χρηστών που επαναλαμβάνονται είναι μεν σημαντική αλλά το 
ποσοστό αυτό καθ’ αυτό παραμένει υψηλό και ίσως φανερώνει αδυναμία των 
χρηστών να προσεγγίσουν με διαφορετικούς τρόπους το αντικείμενο της 
έρευνάς τους. 

Σχήμα 3.29: Επαναλαμβανόμενες λέξεις

ΝΑΙ
ΌΧΙ

 

Πίνακας 3.60:  
Επαναλαμβανόμενες λέξεις 
Επαναλαμβανόμενες λέξεις fi ni 

ΝΑΙ 43% 218 
ΌΧΙ 57% 284 

  100% 502 

Από τις έρευνες στις οποίες παρουσιάστηκε κάποια σχετική ή και ολική 
επανάληψη των αναζητήσιμων όρων, το 36% (79) είχε ξεκινήσει την έρευνα 
στον opac αξιοποιώντας τη δυνατότητα του τίτλου, το 28% (62) τη δυνατότητα 
του συγγραφέα και το 27% (58) τη δυνατότητα του θέματος. Στην περίπτωση 
της εισαγωγής κάθε φορά διαφορετικών όρων το 43% (121) των 
συγκεκριμένων χρηστών χρησιμοποίησε αρχικά τον τίτλο και το 40% (113) το 
συγγραφέα ενώ μέσω θέματος αναζήτησε μόνο το 14% (41). 
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Σε σύγκριση τώρα με την επιλογή 
κάποιου ή κάποιων από τα 
αποτελέσματα, αξίζει να σημειωθεί ότι 
από τους χρήστες που επαναλαμβάνουν 
τους όρους με τους οποίους 
αναζητούσαν, το 25% (55) δεν προέβη σε 
καμία επιλογή ενώ στην αντίθετη 
περίπτωση αυτό το ποσοστό είναι πιο 
αυξημένο και αγγίζει το 42% (118). 

Πίνακας 3.61:  
Συσχέτιση επαναλαμβανόμενων λέξεων 
με τρόπο αναζήτησης & σύνολο επιλογών 
@ EPAN1 EPAN2 
TROP1 0,362 0,426 
TROP2 0,284 0,398 
TROP3 0,266 0,144 
TROP4 0,087 0,032 
SYNEP1 0,252 0,415 
SYNEP2 0,225 0,285 
SYNEP3 0,11 0,141 

 SYNEP4 0,174 0,12 
 

Οι χρήστες που επαναλαμβάνουν τους όρους που εισάγουν στα πεδία 
των αναζητήσεων φαίνονται πιο ικανοποιημένοι καθώς στην πλειονότητά 
τους (75%) σημειώνουν επιλογές στα παραγόμενα αποτελέσματα. Οι επιτυχείς 
αναζητήσεις, που συνοδεύονται από επαναλαμβανόμενους όρους, οφείλονται 
κατά κύριο λόγο στον εντοπισμό και διόρθωση των λαθών που έκαναν οι 
ίδιοι οι χρήστες.  

SYNEP5 0,239 0,039 

 
Λάθη στις ερωτήσεις

 
Όσον αφορά στην εμφάνιση λαθών είτε πρόκειται για υπαιτιότητα του 

χρήστη, όπως ορθογραφικά/ τυπογραφικά, παραλήψεως, τρόπου 
αναζήτησης, είτε για υπαιτιότητα του συστήματος, ένα αρκετά σημαντικό 
ποσοστό της τάξεως του 25% (125) των ερευνών των χρηστών παρουσιάζει 
λάθη (βλ. σχήμα 3.30), ποσοστό που εμφανίστηκε μεγαλύτερο κατά έξι 
ποσοστιαίες μονάδες στο πλήρες αρχείο δεδομένων.  

Σχήμα 3.30: Λάθη στις ερωτήσεις

ΌΧΙ
ΝΑΙ

 

Πίνακας 3.62: Λάθη στις ερωτήσεις
Λάθη στις ερωτήσεις fi ni 

ΌΧΙ 75% 377 
ΝΑΙ 25% 125 

  100% 502 

Παρατηρείται ότι από τους χρήστες των 
οποίων οι αναζητήσεις δεν εμφάνισαν κανένα 
λάθος, το 38% (143) δεν επέλεξε και κανένα από τα 
αποτελέσματα που πιθανά παρήγαγε το σύστημα, 
ποσοστό που στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή 
στις αναζητήσεις που παρουσίασαν λάθη, παίρνει 
πιο μικρές τιμές της τάξεως του 24% (30).  

Πίνακας 3.63: Συσχέτιση 
λαθών με σύνολο επιλογών 
@ NLE1 NLE2 
SYNEP1 0,379 0,24 
SYNEP2 0,273 0,216 
SYNEP3 0,127 0,128 
SYNEP4 0,127 0,192 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι από τις 
αναζητήσεις που δεν παρουσίασαν κανενός είδους 
λάθος το 43% (161) αυτών πραγματοποιήθηκε 
χρησιμοποιώντας αρχικά τη δυνατότητα του 

τίτλου και το 34% (129) τη δυνατότητα του συγγραφέα. 

SYNEP5 0,093 0,224 
TROP1 0.427 0.312 
TROP2 0.342 0.368 
TROP3 0.18 0.248 
TROP4 0.05 0.072 
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Το σημαντικό ποσοστό των αναζητήσεων που παρουσίασαν λάθη 
φανερώνουν αφενός μεν μερική άγνοια του χρήστη για τις παροχές του 
καταλόγου της Βιβλιοθήκης και αφετέρου κάποιες αδυναμίες στη λειτουργία 
του συστήματος αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο σημεία βελτίωσης τόσο 
του συστήματος όσο και της βιβλιογραφικής συμπεριφοράς των χρηστών. 

 

Σχόλια- παρατηρήσεις αρχείου χρηστών αγνώστου ιδιότητας 
 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το δείγμα που εξετάζουμε εδώ και στο οποίο 
στηρίζεται η στατιστική ανάλυση προέρχεται κυρίως από απομακρυσμένους 
χρήστες καθώς παρατηρούμε αφενός μεν μικρή χρήση του «modem» (2%), 
δηλαδή της σύνδεσης μέσω τηλεφώνου από τις γραμμές που παρέχει το 
Πανεπιστήμιο στα μέλη του και αφετέρου περιορισμένη χρήση των 
τερματικών της βιβλιοθήκης και του Πανεπιστημίου γενικότερα (16%). 
Αντίθετα, η χρήση απομακρυσμένων συνδέσεων που σηματοδοτείται από την 
κλάση «απομακρυσμένο τερματικό» δίνει ένα ποσοστό της τάξεως του 82%. 
Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα μιας δυναμικής που επαναπροσδιορίζει τη 
χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και που θα πρέπει να 
ληφθεί σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό των υποδομών της, τόσο των 
τεχνολογικών, όσο και των υποδομών  ηλεκτρονικών υπηρεσιών αλλά ακόμα 
και χωροταξικών. 

Οι χρήστες που απαρτίζουν το συγκεκριμένο δείγμα συνδέονται με τον 
ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης κατά κύριο λόγο στις πρωινές ώρες 
λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, ώρες που θεωρούνται αιχμής όχι μόνο για τη 
Βιβλιοθήκη αλλά και για το ίδιο το Ίδρυμα. Δείχνοντας προτίμηση οι χρήστες 
σε αυτό το διάστημα ωθούν τη Βιβλιοθήκη σε μια πολιτική ενίσχυσης και 
υποστήριξης του συστήματός της ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις 
αυξημένες απαιτήσεις των χρηστών. 

Ερμηνεύοντας τον πίνακα συμπτώσεων γίνεται φανερή η σαφής 
προτίμηση των χρηστών του online καταλόγου της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη χρήση του τίτλου αλλά και του συγγραφέα 
ως τρόπο αναζήτησης είτε δίνοντας λέξεις-κλειδιά είτε δίνοντας την αρχή του 
εκάστοτε τίτλου και συγγραφέα ώστε να γίνει η αναζήτηση αλφαβητικά. Η 
προτίμηση των χρηστών του online καταλόγου στη δυνατότητα του τίτλου για 
αναζήτηση σε αυτόν εκδηλώνεται όχι μόνο στην πρώτη επαφή τους με τον 
κατάλογο αλλά και στις συνεχείς αναζητήσεις τους. Οι λόγοι που ενδεχομένως 
οδηγούν τους χρήστες σε αυτές τις επιλογές είναι: α) η τοποθέτηση στη 
μηχανή αναζήτησης του πεδίου του τίτλου στη πρώτη σειρά τόσο της απλής 
όσο και της σύνθετης αναζήτησης και η θεώρηση αυτού ως προεπιλογή, β) η 
γνώση  έστω και μερικώς του αντικείμενου εκ μέρους του χρήστη με 
αποτέλεσμα να είναι σε θέση να δώσει κάποια λέξη-κλειδί είτε του τίτλου είτε 
του συγγραφέα και γ) το γεγονός ότι θεωρούνται ως πιο εύκολοι τρόποι 
αναζήτησης καθώς δεν απαιτούν γνώση εξειδικευμένης ορολογίας, όπως στην 
περίπτωση του θέματος. 

Σε αντίθεση με τη μεγάλη χρήση του τίτλου και του συγγραφέα 
παρατηρείται η μικρή χρήση του θέματος στην αναζήτηση, η οποία οφείλεται 
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κυρίως σε ελλιπή ενημέρωση των χρηστών. Οι χρήστες δεν γνωρίζουν με ποιο 
τρόπο να προσεγγίσουν θεματικά το αντικείμενο της έρευνάς τους καθώς δεν 
κατέχουν το ελεγχόμενο λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται από τη Βιβλιοθήκη 
για τη θεματική απόδοση των τεκμηρίων και επιπλέον, δεν γνωρίζουν ότι η 
αναζήτηση με βάση το θέμα φέρει ποιοτικά αποτελέσματα και αποτελέσματα 
που με τη χρήση του τίτλου ή του συγγραφέα θα είχαν αποκλεισθεί. 

Συνεχίζοντας παρατηρείται ακόμη μικρότερη χρήση του βασικού 
ευρετηρίου, της σειράς και των πρότυπων αριθμών (ISBN/ ISSN), η οποία  
οφείλεται και πάλι στην ελλιπή ενημέρωση των χρηστών τόσο για την ίδια τη 
φύση των συγκεκριμένων τρόπων όσο και για τις δυνατότητες αναζήτησης 
που τους παρέχουν. Οι χρήστες δεν γνωρίζουν ότι χρησιμοποιώντας το 
βασικό ευρετήριο γίνεται αναζήτηση της λέξης-κλειδί σε όλα τα πεδία, με 
αποτέλεσμα να αποφεύγουν τη χρήση του πιθανότατα θεωρώντας ότι 
πρόκειται για κάτι εξειδικευμένο. 

Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι χρήστες προτιμούν τις 
«γνωστού-αντικειμένου» αναζητήσεις, οι οποίες εμφανίζονται ως πιο 
αποτελεσματικές συγκριτικά με τις αναζητήσεις με βάση το θέμα, τους 
πρότυπους αριθμούς και το βασικό ευρετήριο.  

Πιο συγκεκριμένα, οι αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με χρήση 
της δυνατότητας του συγγραφέα κρίνονται ως ιδιαιτέρως αποτελεσματικές 
αφού η πλειοψηφία των χρηστών επιλέγει έστω και μια φορά κάποιο από τα 
παραγόμενα αποτελέσματα. Πιθανή εξήγηση αυτής της «επιτυχίας» είναι το 
γεγονός ότι οι αναζητήσεις που πραγματοποιούνται μέσω του συγγραφέα 
είναι οι λεγόμενες «γνωστού-αντικειμένου (known-item)» αναζητήσεις που 
συνήθως επιφέρουν αποτελέσματα καθώς ο χρήστης γνωρίζει το αντικείμενο.  

Σε αντιδιαστολή έρχονται οι αναζητήσεις που σημειώθηκαν 
χρησιμοποιώντας τη σειρά, το βασικό ευρετήριο και το ISBN/ISSN, στις 
οποίες οι χρήστες επέλεξαν από τα πιθανά αποτελέσματα σε μικρότερο 
ποσοστό, επομένως ικανοποιήθηκαν λιγότερο. 

Γενικότερα θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι χρήστες που 
επαναλαμβάνουν τους όρους που εισάγουν στα πεδία των αναζητήσεων 
φαίνονται πιο ικανοποιημένοι καθώς στην πλειονότητά τους (75%) 
σημειώνουν επιλογές στα παραγόμενα αποτελέσματα. Οι επιτυχείς 
αναζητήσεις, που συνοδεύονται από επαναλαμβανόμενους όρους, οφείλονται 
κατά κύριο λόγο στον εντοπισμό και διόρθωση των λαθών που έκαναν οι 
ίδιοι οι χρήστες.  

Η αύξηση του αριθμού των επιλογών και των επαναλαμβανόμενων 
όρων με την παράλληλη αύξηση του αριθμού των αναζητήσεων κρίνεται ως 
απόλυτα φυσική διαδικασία καθώς οι αναζητήσεις εμπεριέχουν συχνά ήδη 
χρησιμοποιημένους όρους σε συνδυασμό με νέους αυξάνοντας έτσι τον 
αριθμό εισαγωγής τους στο σύστημα και τις πιθανότητες για παραγωγή 
αποτελεσμάτων. 

Το φαινόμενο των «επιπόλαιων» χρηστών που είχε εμφανιστεί στο 
πλήρες αρχείο δεδομένων για εκείνους τους χρήστες που προβαίνουν σε μια 
μόνο αναζήτηση και δεν επιλέγουν κανένα από τα ενδεχόμενα αποτελέσματα, 
παρουσιάζεται και στο υπό ανάλυση αρχείο (αρχείο χρηστών αγνώστου 
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ιδιότητας) και ίσως σε λίγο μεγαλύτερο βαθμό. Η αύξηση αυτή ίσως να 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι χρήστες, οι οποίοι δεν ανήκουν 
κατά κύριο λόγο στα μέλη της Βιβλιοθήκης ή της πανεπιστημιακής 
κοινότητας γενικότερα, είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τον κατάλογο με 
αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν την έρευνα τους σε πρώιμο στάδιο. 

Παρατηρείται ότι όσοι χρήστες ξεκίνησαν την έρευνά τους στον 
κατάλογο αξιοποιώντας τη δυνατότητα του τίτλου, του συγγραφέα και του 
θέματος συνέχισαν και περαιτέρω κατά κύριο λόγο με αυτό τον τρόπο ενώ 
όσοι στη συνέχεια των αναζητήσεων τους έκαναν χρήση του βασικού 
ευρετηρίου, η πρώτη τους επιλογή με ποσοστό 36% ήταν το θέμα. Ο λόγος 
χρήσης των ιδίων τρόπων στις συνεχείς αναζητήσεις βρίσκεται στη νοοτροπία 
των χρηστών, οι οποίοι συνήθως αποφεύγουν τη διαδικασία αναζήτησης 
νέων τρόπων και εκμάθησης του καταλόγου αλλά επιμένουν σε αυτά που ήδη 
γνωρίζουν ακόμη και αν τα αποτελέσματα δεν τους ικανοποιούν. Μια 
υπόθεση που δεν ισχύει στην περίπτωση του βασικού ευρετηρίου γιατί οι 
μεμονωμένοι χρήστες που επέλεξαν το συγκεκριμένο τρόπο, δείχνουν ότι 
προσπαθούν να προσεγγίσουν πολύπλευρα το αντικείμενο της έρευνάς τους.  

Αναλύοντας τις αναζητήσεις των χρηστών που εμφανίζουν λάθη όσον 
αφορά στις επιλογές, συμπεραίνεται ότι τα λάθη δεν επηρεάζουν σε μεγάλο 
βαθμό τις επιλογές τους. Μπορεί ο χρήστης να έχει κάνει κάποιο λάθος κατά 
την αναζήτηση αλλά να του παρουσιαστούν κάποια αποτελέσματα 
ανεξαρτήτως βαθμού σχετικότητας και τελικά να επιλέξει κάποιο ή και 
τανάπαλιν. 

Το σημαντικό όμως ποσοστό των αναζητήσεων που παρουσίασαν λάθη 
φανερώνουν αφενός μεν μερική άγνοια του χρήστη για τις παροχές του 
καταλόγου της Βιβλιοθήκης και αφετέρου κάποιες αδυναμίες στη λειτουργία 
του συστήματος αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο σημεία βελτίωσης τόσο 
του συστήματος όσο και της βιβλιογραφικής συμπεριφοράς των χρηστών. 

Η ανάλυση των μεταβλητών των σχετιζόμενων με τους 
επαναλαμβανόμενους όρους και τα λάθη στις αναζητήσεις και η σύγκρισή 
τους με τις αντίστοιχες τιμές του πλήρους αρχείου δεδομένων, ίσως θα 
μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι χρήστες, που κατά κύριο 
λόγο είναι εξωτερικοί χρήστες της Βιβλιοθήκης, είναι κάπως πιο προσεκτικοί 
και πιο ώριμοι στις αναζητήσεις τους. 
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3.4.3 Πίνακας συμπτώσεων αρχείου τυχαίων χρηστών 
 

Σε αυτό το τμήμα του τρίτου κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί η 
παρουσίαση των κατανομών του πληθυσμού του αρχείου τυχαίων χρηστών, 
σύγκριση κάθε μιας με τις αντίστοιχες των προηγούμενων αρχείων 
δεδομένων, δηλαδή του πλήρους αρχείου και του αρχείου χρηστών αγνώστου 
ιδιότητας και ανάλυση μέρους του αντίστοιχου πίνακα συμπτώσεων. 

Οι μεταβλητές του αρχείου τυχαίων χρηστών είναι ίδιες με τις 
μεταβλητές που παρουσιάσθηκαν και αναλύθηκαν στο αρχείο χρηστών 
αγνώστου ιδιότητας (βλ. κεφ. 3.4.2.). 
 
Ώρα αναζήτησης 
 

Ξεκινώντας λοιπόν την ανάλυση του πίνακα συμπτώσεων που 
αναφέρεται στο αρχείο τυχαίων χρηστών από τη μεταβλητή «ώρα 
αναζήτησης», παρατηρείται, όπως παρουσιάζεται γραφικά και στο σχήμα 
3.31, ότι το 55% (319) των χρηστών που αποτέλεσαν το στατιστικό πληθυσμό 
για το συγκεκριμένο δείγμα, προέβη σε αναζητήσεις στον αυτοματοποιημένο 
κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μεταξύ των ωρών 
8π.μ. και 15μ.μ., το 32% (186) μεταξύ των ωρών 15μ.μ. και 20μ.μ. και τέλος το 
13% (76) μεταξύ των ωρών 20μ.μ. και 8π.μ. 

 

Σχήμα 3.31: Ώρα αναζήτησης
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Πίνακας 3.64: 
Ώρα αναζήτησης 
Ώρα αναζήτησης fi ni 

8π.μ.-15μ.μ. 55% 319 
15μ.μ.-20μ.μ. 32% 186 
20μ.μ.-8π.μ. 13% 76 

  100% 581 

Συγκρίνοντας τις κλάσεις της προαναφερθείσας μεταβλητής με τις 
αντίστοιχες στο αρχείο χρηστών αγνώστου ιδιότητας, παρατηρείται μια 
αύξηση της τάξεως του 10% στη μεσαία κλάση της μεταβλητής, στο χρονικό 
διάστημα από 15 μ.μ. έως 20μ.μ. Επομένως, οι χρήστες και του συγκεκριμένου 
αρχείου στην πλειοψηφία τους συνδέονται με τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης 
κατά τις ώρες λειτουργίας της, αν και δεν αποτελεί προϋπόθεση για επίτευξη 
της σύνδεσης.  
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Από τους χρήστες που αναζήτησαν 
μεταξύ των ωρών 8π.μ. και 15μ.μ. η 
πλειοψηφία αυτών, που σε ποσοστό 
ανέρχεται στο 68% (217), βρισκόταν εκτός 
πανεπιστημιακού χώρου και συνδέθηκε με το 
server της Βιβλιοθήκης από απομακρυσμένο 
τερματικό, ποσοστό που μειώνεται 
σημαντικά και αγγίζει το 53% (99) για τις 
αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
μεταξύ των ωρών 15μ.μ και 20μ.μ. Οι 
απομακρυσμένες συνδέσεις αυξάνονται 
σημαντικά με ποσοστό 79% στην τελευταία 

τάξη της μεταβλητής, δηλαδή για τις ώρες από 20μμ έως 8πμ, όπως είναι 
άλλωστε φυσικό.  

Πίνακας 3.65:  
Συσχέτιση ώρας αναζήτησης με 
τερματικό & χρόνο δράσης 
@ ORA1 ORA2 ORA3 

TERM1 0,307 0,441 0,053 

TERM2 0,013 0,027 0,158 

TERM3 0,68 0,532 0,789 

XRO1 0,257 0,226 0,053 

XRO2 0,144 0,167 0,158 

XRO3 0,091 0,091 0,132 

XRO4 0,179 0,124 0,145 

XRO5 0,329 0,392 0,513 

Από τις αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις 8 το πρωί έως 
και τις 8 το βράδυ, ο χρόνος που δαπανήθηκε μοιράζεται κατά κύριο λόγο 
ανάμεσα στην πρώτη και την τελευταία τάξη της μεταβλητής, δηλαδή ο 
χρόνος δράσης ήταν είτε το μέγιστο ενάμισι λεπτό είτε το ελάχιστο επτάμισι 
λεπτά ενώ για τις μεταμεσονύκτιες αναζητήσεις οι μισοί από τους χρήστες 
έμειναν συνδεδεμένοι για περισσότερο από επτάμισι λεπτά. 

Αν εξετάσουμε τώρα το χρόνο διάρκειας των συνδέσεων σε σχέση με τη 
χρονική στιγμή σύνδεσης παρατηρούμε ότι οι συνδέσεις με μεγαλύτερη 
διάρκεια είναι οι μεταμεσονύκτιες αναζητήσεις γεγονός που υποδηλώνει 
εργασιακές συνήθειες της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά που 
αντικατοπτρίζει και την «κουλτούρα» του Πανεπιστημίου ως οργανισμού. 
 
Τερματικό 
 

Συνεχίζοντας με τη μεταβλητή την αναφερόμενη στο τερματικό από το 
οποίο διενεργήθηκε η έρευνα από τον εκάστοτε χρήστη, το 32% (184) των 
χρηστών αναζητώντας στον opac βρισκόταν με φυσική παρουσία εντός του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο χώρο της Βιβλιοθήκης, στα εργαστήρια και 
στα γραφεία ενώ το 65% (376) βρισκόταν εκτός χώρου και ως εκ τούτου 
χρησιμοποίησε απομακρυσμένη σύνδεση. Τέλος, το εναπομείναν 4% (21) 
συνδέθηκε με το server της Βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες 
δωρεάν για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας συνδέσεις στο Διαδίκτυο 
(βλ. σχήμα 3.32). 
 

Σχήμα 3.32: Τερματικό
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Πίνακας 3.66: Τερματικό 
Τερματικό fi ni 
Εσωτερικό 32% 184 
"Modem" 4% 21 
Απομακ/σμένο 65% 376 
  100% 581 
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Παρατηρείται επιπλέον ότι και οι χρήστες του συγκεκριμένου 

δείγματος συσσωρεύονται στην τρίτη τάξη της μεταβλητής, η οποία 
υποδηλώνει κατά κύριο λόγο τους εξωτερικούς χρήστες της Βιβλιοθήκης σε 
μικρότερο όμως βαθμό από εκείνο του αρχείου χρηστών αγνώστου ιδιότητας. 

Από τους χρήστες που χρησιμοποίησαν τερματικά που βρίσκονται 
εντός του ακαδημαϊκού χώρου το 43% (79) αυτών εισήγαγε μόνο μια φορά 
όρο προς αναζήτηση, ποσοστό που μειώνεται στο 33% για τους χρήστες που 
συνδέθηκαν από το σπίτι τους αλλά αυξάνεται και πάλι και αγγίζει το 47% 
για όσους χρησιμοποίησαν απομακρυσμένη σύνδεση και ήταν πιθανόν 
εξωτερικοί χρήστες της Βιβλιοθήκης. 

Από τους χρήστες που 
συνδέθηκαν με τον κατάλογο από 
τερματικά που βρίσκονται εντός του 
Πανεπιστημίου και κατά κύριο λόγο 
είναι μέλη της κοινότητας, το 42% (78) 
δεν επιλέγει κανένα από τα 
αποτελέσματα που πιθανόν του 
παρήγαγε το σύστημα, ποσοστό που 
εμφανίζεται κατά δέκα ποσοστιαίες 
μονάδες υψηλότερο στη δεύτερη τάξη 
της μεταβλητής. Το 34% (129) των 
χρηστών, οι οποίοι κατά κύριο λόγο 
είναι εξωτερικοί χρήστες της 
Βιβλιοθήκης, δεν εμφανίζει καμία 
επιλογή. 

Πίνακας 3.67: Συσχέτιση τερματικού με 
σύνολο αναζητήσεων, σύνολο επιλογών, 
χρόνο δράσης & τρόπο αναζήτησης 
@ TERM1 TERM2 TERM3 
SYNAN1 0,429 0,333 0,473 
SYNAN2 0,223 0,19 0,184 
SYNAN3 0,092 0,143 0,093 
SYNAN4 0,136 0,143 0,106 
SYNAN5 0,12 0,19 0,144 
SYNEP1 0,424 0,524 0,343 
SYNEP2 0,266 0,19 0,229 
SYNEP3 0,114 0 0,168 
SYNEP4 0,103 0,143 0,12 
SYNEP5 0,092 0,143 0,141 
XRO1 0,196 0,095 0,239 
XRO2 0,152 0,143 0,154 
XRO3 0,158 0,143 0,064 

Αυτό που παρατηρούμε ωστόσο 
είναι πως οι εξωτερικοί χρήστες της 
βιβλιοθήκης έχουν μεγαλύτερο ποσοστό 
επιλογών και άρα επιτυχίας 
αναζητήσεων από τους χρήστες που 

χρησιμοποιούν τα τερματικά της βιβλιοθήκης. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη 
σύνθεση του δείγματος όπου στους εσωτερικούς χρήστες το ποσοστό των 
προπτυχιακών φοιτητών είναι μεγαλύτερο, ομάδα που έχει αποδειχθεί 
παραπάνω ότι έχει χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας αναζητήσεων και 
επιλογών. Αυτό σε αντίθεση με τους εξωτερικούς χρήστες όπου η συμμετοχή 
του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι μεγαλύτερη, ομάδα που παρουσιάζει τα 
μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στις αναζητήσεις και τα μικρότερα ποσοστά 
λαθών. 

XRO4 0,179 0,143 0,146 
XRO5 0,315 0,476 0,396 
TROP1 0,473 0,571 0,516 
TROP2 0,234 0,143 0,298 
TROP3 0,239 0,238 0,141 
TROP4 0,054 0,048 0,045 

Παρατηρείται επιπλέον, ότι ανεξάρτητα από το τερματικό μέσω του 
οποίου συνδέθηκαν οι χρήστες το μεγαλύτερο ποσοστό και στις τρεις 
κατηγορίες δαπανά για την ολοκλήρωση της έρευνάς του στον opac το 
λιγότερο επτάμισι λεπτά και αρχίζει τις αναζητήσεις του αξιοποιώντας τη 
δυνατότητα του τίτλου. Η μεγάλη διάρκεια των αναζητήσεων φανερώνει την 
επιμονή των συγκεκριμένων χρηστών να ολοκληρώσουν την έρευνά τους και 
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η χρήση του τίτλου αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την προτίμηση των 
χρηστών στις γνωστού- αντικειμένου αναζητήσεις.  

 

Συνολικός αριθμός αναζητήσεων

 
Η μεταβλητή που φανερώνει το συνολικό αριθμό των αναζητήσεων 

που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης με τον ηλεκτρονικό 
κατάλογο, εμφανίζει την ακόλουθη εικόνα όπως παριστάνεται γραφικά και 
στο ραβδόγραμμα του επόμενου σχήματος (βλ. σχήμα 3.33). Το 45% (264) των 
χρηστών πραγματοποίησαν μόνο μια αναζήτηση, το 20% (114) 
πραγματοποίησαν δύο αναζητήσεις, το 9% (55) τρεις αναζητήσεις και το 26% 
(148) χαρακτηρίζει όσους εισήγαγαν όρους στα διαθέσιμα προς αναζήτηση 
πεδία από τέσσερις φορές και άνω. 

 

Σχήμα 3.33: Συνολικός αριθμός αναζητήσεων
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 Συγκρίνοντας το συνολικό αριθμό των αναζητήσεων που διενήργησαν 
οι χρήστες, που απαρτίζουν το υπό μελέτη αρχείο δηλαδή το αρχείο τυχαίων 
χρηστών, με το αντίστοιχο τόσο του πλήρους αρχείου όσο και του αρχείου 
χρηστών αγνώστου ιδιότητας που έχουν ήδη μελετηθεί και αναλυθεί, γίνεται 
εμφανής η αύξηση της τάξεως των οκτώ και δέκα ποσοστιαίων μονάδων στην 
πρώτη τάξη της μεταβλητής που αντιπροσωπεύει τη μοναδική αναζήτηση 
κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης. Η αύξηση αυτή ίσως να οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι χρήστες, οι οποίοι δεν ανήκουν κατά κύριο 
λόγο στα μέλη της Βιβλιοθήκης ή της πανεπιστημιακής κοινότητας 
γενικότερα, είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τον κατάλογο και η δυσκολία 
που αντιμετωπίζουν εισερχόμενοι σε αυτόν λειτουργεί αποτρεπτικά  με 
αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν την έρευνα τους σε πρώιμο στάδιο.  

Πίνακας 3.68: Σύνολο αναζητήσεων 
Σύνολο 
αναζητήσεων fi ni 
1 45% 264 
2 20% 114 
3 9% 55 
4 ως 5 12% 68 
6- 14% 810 
  100% 1311 

Από τους χρήστες που εισήγαν μία φορά ορό/ όρους στα πεδία της 
αναζήτησης το 45% (120) δεν σημείωσε καμία επιλογή στα ενδεχόμενα 
αποτελέσματα ενώ το 32% (84) επέλεξε μόνο μία φορά, ποσοστά που 
διαφοροποιούνται σημαντικά για τους χρήστες που πραγματοποίησαν το 
λιγότερο έξι αναζητήσεις κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, καθώς το 49% (39) 
αυτών έπραξε πέντε επιλογές και άνω. Παρατήρηση που είναι απολύτως 
φυσιολογική γιατί όσες περισσότερες φορές εισαχθούν όροι προς αναζήτηση 
τόσα περισσότερα αποτελέσματα που ικανοποιούν την έρευνα μπορεί να 
βρεθούν. 
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Επίσης, λογικό φαίνεται 
και το γεγονός ότι το 45% (118) 
των χρηστών που ολοκληρώνουν 
την έρευνά τους με μια μόνο 
αναζήτηση, δαπανούν μέχρι 
ενάμισι λεπτό γι’ αυτό το σκοπό 
ενώ το αντίστροφο παρατηρείται 
σε όσους εισάγουν περισσότερες 
από τρεις φορές όρους προς 
αναζήτηση με ποσοστά που 
κυμαίνονται από το 51% (28) έως 
το 95% (76). 

Πίνακας 3.69: Συσχέτιση συνόλου αναζητήσεων 
με σύνολο επιλογών, χρόνο δράσης, τρόπο 
αναζήτησης, επανάληψη & λάθη 

@ 
SYNAN
1 

SYNAN
2 

SYNAN
3 

SYNAN
4 

SYNAN
5 

TERM1 0,299 0,36 0,309 0,368 0,275 
TERM2 0,027 0,035 0,055 0,044 0,05 
TERM3 0,674 0,605 0,636 0,588 0,675 
SYNEP1 0,455 0,482 0,255 0,279 0,125 
SYNEP2 0,318 0,184 0,345 0,103 0,1 
SYNEP3 0,152 0,149 0,145 0,162 0,1 
SYNEP4 0,053 0,105 0,127 0,279 0,188 
SYNEP5 0,023 0,079 0,127 0,176 0,488 
XRO1 0,447 0,088 0 0 0 

Επιπλέον, παρατηρείται 
ότι ανεξάρτητα από πόσες 
αναζητήσεις διενεργούν οι 
χρήστες προτιμούν πρωτίστως 
τον τίτλο και δευτερευόντως το 
συγγραφέα με μόνη εξαίρεση 
όσους αναζητούν τρεις φορές, 
καθώς το 34% προτιμά τον τίτλο 

και το θέμα και 25% το συγγραφέα. Συνεχίζοντας την ανάλυση της 
μεταβλητής «συνολικός αριθμός αναζητήσεων» σε συνδυασμό με τη 
μεταβλητή «ύπαρξη επαναλαμβανόμενων όρων», φανερώνεται ότι η 
επανάληψη όρων συμβαδίζει με τον αυξανόμενο αριθμό αναζητήσεων. Αυτό 
αποτελεί φυσική διαδικασία καθώς όσο αυξάνεται ο αριθμός των 
αναζητήσεων αυξάνεται πραγματικά και η χρήση όρων. Το γεγονός χρήσης 
«επαναλαμβανόμενων όρων» στις αναζητήσεις κρίνεται ως απόλυτα φυσική 
διαδικασία καθώς οι αναζητήσεις εμπεριέχουν συχνά ήδη χρησιμοποιημένους 
όρους σε συνδυασμό με νέους αυξάνοντας έτσι τον αριθμό εισαγωγής τους 
στο σύστημα, φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη 
μεταβλητή. Επισημαίνουμε ότι η αξιοποίηση της μεταβλητής αυτής από τη 
βιβλιοθήκη μπορεί να διευκολύνει τη θεματική επεξεργασία των δεδομένων 
και να δημιουργήσει μια πιο εξειδικευμένη θεματική εξυπηρέτηση του κοινού 
ή να οδηγήσει στην προσθήκη και σε άλλα συναφή τεκμήρια τη χρήση της 
επαναλαμβανόμενης στις αναζητήσεις ορολογίας. Το ίδιο φαινόμενο και για 
τους ίδιους λόγους συμβαίνει και με την εμφάνιση λαθών, καθώς στις έρευνες 
που ολοκληρώθηκαν μέσω λίγων αναζητήσεων, τα ποσοστά των λαθών είναι 
μικρά και αυξάνονται σημαντικά σε όσες ολοκληρώθηκαν μέσω αρκετών 
αναζητήσεων. 

XRO2 0,205 0,211 0,127 0,044 0,013 
XRO3 0,095 0,193 0,073 0,059 0,013 
XRO4 0,114 0,246 0,291 0,221 0,025 
XRO5 0,14 0,263 0,509 0,676 0,95 
TROP1 0,549 0,482 0,345 0,5 0,5 
TROP2 0,261 0,298 0,255 0,25 0,3 
TROP3 0,129 0,175 0,345 0,206 0,188 
TROP4 0,061 0,044 0,055 0,044 0,013 
EPAN1 0 0,553 0,836 0,838 0,875 
EPAN2 1 0,447 0,164 0,162 0,125 

 
Συνολικός αριθμός επιλογών     

 
Στο ραβδόγραμμα που ακολουθεί προβάλλεται σχηματικά η 

μεταβλητή «συνολικός αριθμός επιλογών», η μεταβλητή δηλαδή που 
φανερώνει πόσες φορές επέλεξε ο χρήστης από τα αποτελέσματα που πιθανώς 
παρήγαγε η αναζήτηση στον αυτοματοποιημένο κατάλογο κατά τη διάρκεια 
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μιας σύνδεσής του με αυτόν. Πιο συγκεκριμένα, το 38% (218) δεν παρουσίασε 
καμία επιλογή, το 24% (139) επέλεξε μόνο μια φορά, το 14% (84) δύο φορές, το 
12% (67) από τρεις έως τέσσερις φορές και το υπόλοιπο 13% (73) επέλεξε 
συνολικά από πέντε φορές και άνω (σχήμα 3.34). 

 

Σχήμα 3.34:Συνολικός αριθμός επιλογών
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  Παρατηρώντας τις κατανομές αυτής της μεταβλητής με τις αντίστοιχες 
της ιδίας μεταβλητής του πλήρους αρχείου και του αρχείου χρηστών 
αγνώστου ιδιότητας, διαφαίνεται μια αύξηση της μη-επιλογής κάποιου 
αποτελέσματος και κατά συνέπεια της μη-ικανοποίησης του χρήστη. Η 
αύξηση που παρατηρείται σε αυτή τη μεταβλητή έρχεται να επιβεβαιώσει την 
υπόθεση που ήδη σημειώθηκε ότι οι συγκεκριμένοι χρήστες δεν γνωρίζουν 
ικανοποιητικά το σύστημα, δυσκολεύονται και εγκαταλείπουν πρόωρα 
έχοντας πραγματοποιήσει κατά κύριο λόγο μια αναζήτηση. 

Πίνακας 3.70:  
Σύνολο επιλογών 
Σύνολο επιλογών fi ni 

Καμία 38% 218 
1 24% 139 
2 14% 84 

3 ως και 4 12% 67 
5- 13% 73 
  100% 581 

Από τους  χρήστες που 
αποσυνδέθηκαν από τον 
κατάλογο χωρίς να κάνουν 
καμία επιλογή, το 55% (120) 
είχε εισάγει μια φορά όρο στα 
αναζητήσιμα πεδία, ενώ το 
25% (55) δύο φορές. Αυτό είναι 
ενδεικτικό στοιχείο ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό των 
χρηστών που δεν κάνουν 
καμιά επιλογή και άρα έχουν 
χαμηλό ποσοστό επιτυχίας 
στις αναζητήσεις τους 
δοκιμάζουν μόνο μια φορά 

και εγκαταλείπουν την προσπάθεια με την πρώτη δοκιμή (55%). 

Πίνακας 3.71: Συσχέτιση συνόλου επιλογών με 
σύνολο αναζητήσεων, τρόπο αναζήτησης & λάθη 
@ SYNEP1 SYNEP2 SYNEP3 SYNEP4 SYNEP5 
SYNAN1 0,55 0,604 0,476 0,209 0,082 
SYNAN2 0,252 0,151 0,202 0,179 0,123 
SYNAN3 0,064 0,137 0,095 0,104 0,096 
SYNAN4 0,087 0,05 0,131 0,284 0,164 
SYNAN5 0,046 0,058 0,095 0,224 0,534 
TROP1 0,56 0,482 0,464 0,507 0,425 
TROP2 0,193 0,288 0,333 0,269 0,411 
TROP3 0,188 0,194 0,143 0,194 0,123 
TROP4 0,06 0,036 0,06 0,03 0,041 
NLE1 0,752 0,791 0,738 0,716 0,356 
NLE2 0,248 0,209 0,262 0,284 0,644 

Επιπλέον, το 56% (122) των χρηστών που δεν σημείωσε καμία επιλογή 
είχε χρησιμοποιήσει αρχικά τον τίτλο και το 19% (42) το συγγραφέα, όπως και 
το θέμα με ποσοστό λάθους συνολικά το 25% (54).  

Απ’ όσους επέλεξαν μία φορά κάποιο από τα αποτελέσματα, το 60% 
(84) είχε εισάγει μια φορά όρο/ όρους για αναζήτηση, το 15% (21) δύο φορές 
και το 14% (19) τρεις φορές. Και σε αυτή την περίπτωση η χρήση του τίτλου ως 
πρωταρχικός τρόπος αναζήτησης παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό (48%) 
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ενώ η χρήση του συγγραφέα καταλαμβάνει το 29% (40) και του θέματος το 
19% (27). 

Από τους χρήστες που επέλεξαν δυο φορές κάποιο από τα παραγόμενα 
αποτελέσματα, το 48% (40) είχε πραγματοποιήσει μόνο μια αναζήτηση, με τον 
τίτλο και το συγγραφέα σχεδόν να μονοπωλούν τις προτιμήσεις τους. Στους 
χρήστες που επέλεξαν από τρεις έως τέσσερις φορές τα μεγαλύτερα ποσοστά 
της τάξεως του 28% (19) και 22%(15) συγκεντρώνουν οι έρευνες που 
αποτελούνταν από τέσσερις και πέντε αναζητήσεις και από το λιγότερο έξι 
αναζητήσεις αντίστοιχα. Σ’ αυτούς τους χρήστες διακρίνεται ένας σαφές 
προβάδισμα του τίτλου με 51% (34) έναντι 27% (18) που κατέχει ο 
συγγραφέας.  

Οι χρήστες που επέλεξαν μια ή και δυο φορές από τα αποτελέσματα 
και επομένως ο βαθμός ικανοποίησης τους ίσως είναι μεγαλύτερος από 
εκείνους τους χρήστες που εγκατέλειψαν χωρίς να έχουν σημειώσει κάποια 
επιλογή, αναζητούν μόνο μια φορά στην πλειοψηφία τους και εγκαταλείπουν 
πρόωρα την έρευνά τους. 

Επιπλέον, για ακόμη μια φορά εμφανίζεται να κυριαρχεί ο τίτλος ως 
τρόπος αναζήτησης ανεξάρτητα από το αν έχει επιλέξει ή όχι κάποιο 
αποτέλεσμα ο χρήστης. Είναι η δυνατότητα που αξιοποιείται από το 
μεγαλύτερο μέρος των χρηστών. 

Τέλος, όπως είναι φυσικό οι χρήστες που σημείωσαν τις περισσότερες 
επιλογές, ήταν εκείνοι που έκαναν και τις περισσότερες αναζητήσεις. Σε 
γενικές γραμμές παρατηρείται μια παράλληλη αύξηση του αριθμού των 
λαθών και του αριθμού των επιλογών. 
 
Χρόνος δράσης
 

Συνεχίζοντας την ανάλυση του πίνακα συμπτώσεων όσον αφορά στη 
μεταβλητή την αναφερόμενη στο χρόνο δράσης, όπως σκιαγραφείται στο 
παρακάτω ραβδόγραμμα (βλ. σχήμα 3.35), το 22%(128) των χρηστών που 
αναζητούν στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας παραμένουν συνδεδεμένοι το μέγιστο ενάμισι 
λεπτό (1:30min), ενώ το 15% (89) αυτών καταναλώνουν από ενάμισι έως 
δυόμισι λεπτά (1:30-2:30min). Το μικρότερο ποσοστό, αυτό του 10% (56), 
παρατηρείται για τη χρονική διάρκεια των δυόμισι με τρεισήμισι λεπτών 
(2:30-3:30min). Συνεχίζοντας την παρατήρηση του ραβδογράμματος, 
παρουσιάζεται ότι το 16% (91) των χρηστών χρειάζεται για την έρευνά του 
από τρεισήμισι έως επτάμισι λεπτά (3:30-7:30min), ενώ το μεγαλύτερο 
ποσοστό της τάξεως του 37% (217) καταλαμβάνουν οι χρήστες που δαπανούν 
το λιγότερο επτάμισι λεπτά (>7:30min). 
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Σχήμα 3.35: Χρόνος Δράσης
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 Η πέμπτη τάξη της μεταβλητής, δηλαδή οι συνδέσεις με διάρκεια το 
λιγότερο επτάμισι λεπτά, που συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ποσοστό, αν 
συγκριθεί με την αντίστοιχη στο πλήρες αρχείο και στο αρχείο χρηστών 
αγνώστου ιδιότητας παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή.   

Πίνακας 3.72: Χρόνος δράσης 
Χρόνος δράσης fi ni 
ως 1:30min 22% 128 

1:30-2:30min 15% 89 
2:30-3:30min 10% 56 
3:30-7:30min 16% 91 

>7:30min 37% 217 
  100% 581 

 
Πίνακας 3.73: Συσχέτιση χρόνου δράσης με σύνολο αναζητήσεων, σύνολο επιλογών, τρόπο 
αναζήτησης & επανάληψη 
@ XRO1 XRO2 XRO3 XRO4 XRO5 
SYNAN1 0,922 0,607 0,446 0,33 0,171 
SYNAN2 0,078 0,27 0,393 0,308 0,138 
SYNAN3 0 0,079 0,071 0,176 0,129 
SYNAN4 0 0,034 0,071 0,165 0,212 
SYNAN5 0 0,011 0,018 0,022 0,35 
SYNEP1 0,656 0,472 0,446 0,352 0,161 
SYNEP2 0,227 0,348 0,268 0,286 0,175 
SYNEP3 0,102 0,146 0,196 0,209 0,129 
SYNEP4 0,016 0,022 0,054 0,11 0,23 
SYNEP5 0 0,011 0,036 0,044 0,304 
TROP1 0,578 0,551 0,464 0,505 0,452 
TROP2 0,273 0,292 0,339 0,198 0,276 
TROP3 0,102 0,135 0,161 0,22 0,221 
TROP4 0,047 0,022 0,036 0,077 0,051 
EPAN1 0,055 0,247 0,339 0,495 0,659 

Από τους χρήστες του αυτοματοποιημένου καταλόγου που δαπανούν 
για την ολοκλήρωση της έρευνάς τους έως ενάμισι λεπτό, το συντριπτικό 
ποσοστό του 92% (118) εισάγει μόνο μια φορά όρο προς αναζήτηση και το 
66% (84) δεν επιλέγει κανένα από τα ενδεχόμενα αποτελέσματα ενώ το 23% 
(29) επιλέγει μόνο ένα από αυτά.  

EPAN2 0,945 0,753 0,661 0,505 0,341 

Από εκείνους τους χρήστες που παραμένουν συνδεδεμένοι με τον 
κατάλογο από ενάμισι έως δυόμισι λεπτά, οι έρευνες αποτελούνται κατά 
κύριο λόγο από μια και δυο αναζητήσεις ενώ μειώνεται σημαντικά το 
ποσοστό που αναδεικνύει αριθμητικά τη μη-ικανοποίηση των χρηστών με την 
απουσία κάποιας επιλογής, ποσοστό που μειώνεται σταδιακά με την 
παράλληλη αύξηση του χρόνου παραμονής και δράσης στον κατάλογο και 
αγγίζει μόλις το 16% (35) στην τελευταία τάξη της μεταβλητής. Η αποτυχία 
μειώνεται καθώς αυξάνεται ο χρόνος παραμονής, γεγονός που επιτρέπει το 
συμπέρασμα ότι η αύξηση του χρόνου παραμονής συνδυάζεται και με την 
αύξηση του αριθμού των δράσεων στο σύστημα. Αυτό δείχνει αφενός μεν ότι 
ενδέχεται να έχουμε επανάληψη των ίδιων αναζητήσεων ή διεύρυνση ή 
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αλλαγή του τρόπου αναζήτησης. Στην πρώτη περίπτωση η επανάληψη των 
αναζητήσεων μειώνει όπως είδαμε σε προηγούμενες αναλύσεις τον αριθμό 
λαθών χρήσης του συστήματος και γενικότερα λαθών αναζήτησης. Επίσης, 
είναι εύκολα κατανοητό ότι η διεύρυνση των αναζητήσεων και συνεπώς η 
αύξηση των δράσεων οδηγεί σε αυξημένα αποτελέσματα ανάκτησης. Σε 
γενικές γραμμές παρατηρείται μια αρμονία ανάμεσα στο χρόνο δράσης και 
το συνολικό αριθμό των αναζητήσεων που πραγματοποιούνται σε κάθε 
σύνδεση.  

Επιπλέον, παρατηρείται ότι όσο μικρότερος είναι ο χρόνος δράσης, 
τόσο ο τρόπος αρχικής αναζήτησης διαμοιράζεται στον τίτλο και το 
συγγραφέα, γεγονός που κρίνουμε ότι χαρακτηρίζει τις σύντομες συνδέσεις, 
με το υψηλότερο ποσοστό αποτυχίας και που ουσιαστικά πιστεύουμε ότι 
σκιαγραφεί τους πλέον άπειρους χρήστες του συστήματος. Αντίθετα, οι 
συνδέσεις που παρουσιάζουν διάρκεια μεγαλύτερη από τρεισήμισι λεπτά 
χαρακτηρίζονται από τη χρήση του θέματος ως εργαλείο ανάκτησης γεγονός 
που δείχνει μεγαλύτερη εξοικείωση με τη χρήση του συστήματος, την 
ορολογία και που συνδυάζεται με σημαντικά υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας 
των αναζητήσεων. 

 Τέλος, όσον αφορά στη συγκεκριμένη μεταβλητή του χρόνου δράσης, 
από τους χρήστες που αφιερώνουν για την έρευνά τους έως ενάμισι λεπτό, 
μόλις το 5% (7) επαναλαμβάνει κάποιο ή και όλους τους όρους στις συνεχείς 
αναζητήσεις του, ποσοστό που αυξάνεται και αγγίζει το 66% (143) στην 
τελευταία τάξη της μεταβλητής. 
 
Τρόπος αρχικής αναζήτησης
 

Στο σχήμα 3.36 προβάλλεται η κατανομή του τρόπου με τον οποίο 
αναζητούν οι χρήστες με την είσοδό τους στον online κατάλογο της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, το 50% 
(293) των χρηστών χρησιμοποιεί την επιλογή του τίτλου είτε αλφαβητικά  είτε 
με λέξη –κλειδί, ενώ το 27% (158) δείχνει μια προτίμηση στο συγγραφέα και το 
18% (102) στο θέμα. Το εναπομείναν 5% (28) συγκεντρώνει τις προτιμήσεις 
που στρέφονται γύρω από τη σειρά, το βασικό ευρετήριο και τους πρότυπους 
αριθμούς ISBN/ISSN. 

 

Σχήμα 3.36: Τρόπος αναζήτησης
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Πίνακας 3.74: Τρόπος αρχικής
αναζήτησης 
Τρόπος αναζήτησης fi ni 

Τίτλος 50% 293 
Συγγραφέας 27% 158 

Θέμα 18% 102 
Άλλο 5% 28 

  100% 581 
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Συγκρίνοντας τις προτιμήσεις των χρηστών και των τριών αρχείων 
σχετικά με τον πρωταρχικό τρόπο αναζήτησης, εμφανίζεται ότι οι χρήστες 
κατά κύριο λόγο δείχνουν την προτίμησή τους στη δυνατότητα του τίτλου και 
ιδιαίτερα οι συγκεκριμένοι παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως 
αναδεικνύεται και από τις σχετικές κατανομές. Η μεγάλη χρήση του τίτλου 
οφείλεται αφενός μεν στην αντίληψη των χρηστών ότι πρόκειται για τον πιο 
εύκολο τρόπο αναζήτησης σε ένα κατάλογο βιβλιοθήκης και αφετέρου στη 
θέση που έχει η συγκεκριμένη επιλογή στην ιστοσελίδα του υπό ανάλυση 
καταλόγου αφού προηγείται των υπολοίπων. 

Από τους χρήστες του 
συγκεκριμένου δείγματος που 
επιλέγουν τον τίτλο ως τρόπο για την 
αρχική τους αναζήτηση, το 66% (194) 
συνδέονται από απομακρυσμένο 
τερματικό και θα μπορούσε να γίνει η 
υπόθεση ότι είναι εξωτερικοί χρήστες 
της Βιβλιοθήκης, ποσοστό που 
αυξάνεται στο 71% (112) για τον 
συγγραφέα ως τρόπο αναζήτησης, 
μειώνεται στο 52% (53) για το θέμα και 
αγγίζει το 61% (17) για την τέταρτη 
τάξη της μεταβλητής που 
συγκεντρώνει τις υπόλοιπες 
δυνατότητες αναζήτησης. 

Πίνακας 3.75: Συσχέτιση τρόπου 
αναζήτησης με τερματικό, σύνολο επιλογών, 
επανάληψη & λάθη 
@ TROP1 TROP2 TROP3 TROP4 
TERM1 0,297 0,272 0,431 0,357 
TERM2 0,041 0,019 0,049 0,036 
TERM3 0,662 0,709 0,52 0,607 
SYNEP1 0,416 0,266 0,402 0,464 
SYNEP2 0,229 0,253 0,265 0,179 
SYNEP3 0,133 0,177 0,118 0,179 
SYNEP4 0,116 0,114 0,127 0,071 
SYNEP5 0,106 0,19 0,088 0,107 
EPAN1 0,372 0,399 0,539 0,321 
EPAN2 0,628 0,601 0,461 0,679 
NLE1 0,727 0,684 0,667 0,75 
NLE2 0,273 0,316 0,333 0,25 

  Η χρήση του τίτλου ως μέσο αναζήτησης στον opac, φανερώνει ότι το 
42% (122) αυτών των ερευνών απέβη άκαρπο, καθώς ο χρήστης δεν έκανε 
καμία επιλογή, ποσοστό που μειώνεται στο 27% (42) για το συγγραφέα αλλά 
αυξάνεται στο 40% (41) για το θέμα και στο 46% (13) για τους λοιπούς 
τρόπους. 

Επιπλέον, από τους χρήστες που χρησιμοποιούν αρχικά τον τίτλο, το 
37% (109) στη συνέχεια των αναζητήσεών του σημειώνει 
επαναλαμβανόμενους όρους, ενώ από όσους επιλέγουν πρωταρχικά το 
συγγραφέα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 40% (63). Από τις έρευνες όμως που 
πραγματοποιήθηκαν αξιοποιώντας αρχικά τη δυνατότητα του θέματος και 
των λοιπών δυνατοτήτων, το 54% (55) και το 32% (9) αντίστοιχα εμφανίζουν 
επαναλαμβανόμενους όρους. Παράλληλη είναι και η πορεία του ποσοστού 
της ύπαρξης λαθών στις αναζητήσεις με το μικρότερο ποσοστό να εμφανίζεται 
στην τέταρτη τάξη που συγκεντρώνει τους λοιπούς τρόπους αναζήτησης (25%) 
και το μεγαλύτερο στο θέμα (33%). 

 

Χρήση της επιλογής «τίτλος»

 
Στη συνέχεια αναλύεται η μεταβλητή που φανερώνει το συνολικό 

αριθμό χρήσης της επιλογής «τίτλος» ως τρόπο αναζήτησης στον online 
κατάλογο, ανεξάρτητα αν οι χρήστες ολοκλήρωσαν ή όχι την έρευνά τους 
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εισάγοντας μόνο μια φορά όρο ή όρους στο σύστημα. Οι αναζητήσεις, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν αξιοποιώντας τη συγκεκριμένη δυνατότητα, 
εκπροσωπούνται από το 66% (383) με 37% (216) να χαρακτηρίζει εκείνες στις 
οποίες χρησιμοποιήθηκε μια φορά αυτή η δυνατότητα και 29% (167) 
περισσότερες από δύο φορές (βλ. σχήμα 3.37). 

Η παρατήρηση που έγινε στην ανάλυση της μεταβλητής «τρόπος 
αναζήτησης» σχετικά με τη μεγαλύτερη προτίμηση των χρηστών του 
συγκεκριμένου δείγματος στη χρήση του τίτλου, αποδεικνύεται και στη 
μεταβλητή «συνολικός αριθμός χρήσης του τίτλου», καθώς η πρώτη τάξη που 
αντιπροσωπεύει την έλλειψη χρήσης του τίτλου, εμφανίζει το μικρότερο 
ποσοστό.  

 

Πίνακας 3.76:  

Σχήμα 3.37: Επιλογή "Τίτλος"
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Επιλογή «τίτλος» 
Επιλογή «τίτλος» fi ni 

Καμία 34% 198 
1 37% 216 
2- 29% 167 
  100% 581 

Από εκείνους τους χρήστες που 
ολοκλήρωσαν την έρευνά τους έχοντας 
εισάγει μόνο μια φορά όρο στο πεδίο του 
τίτλου, για το 79% (171) ήταν και ο τρόπος 
της αρχικής αναζήτησης ενώ για το 11% 
(24) και 8% (17) η πρώτη επιλογή για 
αναζήτηση στον κατάλογο υπήρξε ο 
συγγραφέας και το θέμα αντίστοιχα. Για 
τους συγκεκριμένους χρήστες το ποσοστό 
«αποτυχίας», που αναδεικνύεται με την 
απουσία επιλογής, εκπροσωπείται από το 
47% (102), ποσοστό που κρίνεται ως 
ιδιαίτερα υψηλό και που οφείλεται για 

ακόμη μια φορά κυρίως στο περιορισμό των αναζητήσεων από ένα μόνο 
σημείο του συστήματος αυτό του τίτλου. 

Από τους χρήστες που χρησιμοποίησαν άνω της μιας φοράς το πεδίο 
του τίτλου εισάγοντας όρο / όρους για αναζήτηση είτε αλφαβητικά είτε ως 
λέξη-κλειδί, το ποσοστό «αποτυχίας» κατ’ αρχάς μειώθηκε στο 25% (42). Από 
τους συγκεκριμένους χρήστες, το 73% (122) είχε προτιμήσει πρωταρχικά ως 
τρόπο αναζήτησης τον τίτλο, το 17% (26) το συγγραφέα, το 10% (16) το θέμα 
και το εναπομείναν 2% (3) το βασικό ευρετήριο, τη σειρά ή το ISBN. Η μείωση 
του ποσοστού αποτυχίας στην ανάκτηση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι με 
την επανάληψη διορθώθηκε ένα ποσοστό τυπογραφικών και άλλων πιθανών 
λαθών. 

Πίνακας 3.77: Συσχέτιση επιλογής 
«τίτλου» με σύνολο επιλογών & τρόπο 
αναζήτησης 
@ NTIT1 NTIT2 NTIT3 
SYNEP1 0,374 0,472 0,251 
SYNEP2 0,293 0,278 0,126 
SYNEP3 0,172 0,116 0,15 
SYNEP4 0,076 0,088 0,198 
SYNEP5 0,086 0,046 0,275 
TROP1 0 0,792 0,731 
TROP2 0,545 0,111 0,156 
TROP3 0,348 0,079 0,096 
TROP4 0,106 0,019 0,018 
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Με την ανάλυση της παρούσας μεταβλητής αναδεικνύεται για ακόμη 
μια φορά η προτίμηση των χρηστών του online καταλόγου στη δυνατότητα 
του τίτλου για αναζήτηση σε αυτόν, καθώς χρησιμοποιείται όχι μόνο στην 
πρώτη επαφή τους με τον κατάλογο αλλά και στις συνεχείς αναζητήσεις τους 
για λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί. 
 
Χρήση της επιλογής «συγγραφέας»
 

Συνεχίζοντας την ανάλυση του πίνακα συμπτώσεων του αρχείου 
τυχαίων χρηστών, όπως παρουσιάζεται εποπτικά και στο κυκλικό διάγραμμα 
που ακολουθεί, οι χρήστες που χρησιμοποίησαν την επιλογή του 
«συγγραφέα» έστω μια φορά ανέρχονται στο 39% (228) του συνόλου ενώ το 
υπόλοιπο 61% (353) δεν προέβησαν καθόλου σε αυτή την επιλογή.   

 
Σχήμα 3.38: Επιλογή "Συγγραφέας"

ΌΧΙ
ΝΑΙ

 

Πίνακας 3.78:  
Επιλογή «συγγραφέας» 

Επιλογή 
«Συγγραφέας» fi ni 

ΌΧΙ 61% 353 
ΝΑΙ 39% 228 

  100% 581  
Οι χρήστες του συγκεκριμένου δείγματος χρησιμοποιούν λιγότερο το 

πεδίο του συγγραφέα ως μέσο για την πραγματοποίηση της αναζήτησής τους 
από τους εξωτερικούς χρήστες που χαρακτηρίζουν κατά κύριο λόγο το αρχείο 
χρηστών αγνώστου ιδιότητας αλλά περισσότερο από τα μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας που εκπροσωπούνται κυρίως στο πλήρες αρχείο 
δεδομένων. 

Από τους χρήστες που 
αναζήτησαν στον ηλεκτρονικό 
κατάλογο της Βιβλιοθήκης με χρήση του 
συγγραφέα, το 25% (57) είχε ως τρόπο 
για την αρχική του αναζήτηση τον τίτλο 
ενώ το 69% (158) το συγγραφέα, 
ποσοστό που φανερώνει την επιμονή 
του χρήστη στην αρχική του επιλογή. 
Επιπλέον, παρατηρείται ότι το 26% (59) 
δεν σημείωσε καμία επιλογή στα 
πιθανώς παραγόμενα αποτελέσματα 
ενώ το 22% (49) σημείωσε μια επιλογή, 
το 17% (39) δυο επιλογές και το 

υπόλοιπο 35% (81) σημείωσε το λιγότερο τρεις επιλογές. 

Πίνακας 3.79:  
Συσχέτιση επιλογής «συγγραφέα» με 
τρόπο αναζήτησης & σύνολο επιλογών 
@ NAUT1 NAUT2 
SYNEP1 0,45 0,259 
SYNEP2 0,255 0,215 
SYNEP3 0,127 0,171 
SYNEP4 0,099 0,14 
SYNEP5 0,068 0,215 
TROP1 0,669 0,25 
TROP2 0 0,693 
TROP3 0,261 0,044 
TROP4 0,071 0,013 

Επομένως, οι αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας 
τη δυνατότητα του συγγραφέα κρίνονται ως αποτελεσματικές, αφού η 
πλειονότητα των χρηστών (74%) επιλέγει έστω και μια φορά κάποιο από τα 
παραγόμενα αποτελέσματα.  
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Χρήση της επιλογής «θέμα» και «βασικό ευρετήριο»
 

Εξετάζοντας στη συνέχεια τις μεταβλητές «αριθμός αναζητήσεων με 
θέμα» και «αριθμός αναζητήσεων με βασικό ευρετήριο», παρατηρείται ότι το 
73% (424) των χρηστών δεν αξιοποιεί την επιλογή του «θέματος» και μόνο το  
27% (157) εισάγει όρο / όρους στο συγκεκριμένο πεδίο για αναζήτηση είτε 
αλφαβητικά είτε με λέξη-κλειδί, συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής 
αναζήτησης (βλ. σχήμα 3.39). Παρόμοια είναι και η κατάσταση της 
αξιοποίησης του «βασικού ευρετηρίου», καθώς το ποσοστό των χρηστών που 
το επιλέγουν ανέρχεται μόλις στο 7% (38) (βλ. σχήμα 3.40). 

 

Σχήμα 3.39: Επιλογή "Θέμα"
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Πίνακας 3.80: Επιλογή «θέμα» 
Επιλογή «Θέμα» fi ni 

ΌΧΙ 73% 424 
ΝΑΙ 27% 157 

  100% 581 

Σχήμα 3.40: Επιλογή "Βασικό Ευρετήριο"

ΌΧΙ
ΝΑΙ

Πίνακας 3.81:  
Επιλογή «βασικό ευρετήριο» 
Επιλογή «Βασικό ευρετήριο» fi ni 

ΌΧΙ 93% 543 
ΝΑΙ 7% 38 

  100% 581 

Τόσο το θέμα όσο και το βασικό ευρετήριο χρησιμοποιείται ακόμη 
λιγότερο στο υπό μελέτη αρχείο. Οι λόγοι της μικρής χρήσης των 
συγκεκριμένων δυνατοτήτων αναζήτησης στον κατάλογο έχουν αναφερθεί σε 
προηγούμενο σημείο της διατριβής και επιγραμματικά αναφέρουμε ότι 
επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην ελλιπή ενημέρωση των χρηστών όσον 
αφορά στον τρόπο χρήσης τους. 

Από τους χρήστες που προέβησαν σε 
αναζήτηση μέσω του θέματος, το 65% (102) 
είχε χρησιμοποιήσει και αρχικά τον ίδιο 
τρόπο ενώ το 22% (35)  και το 9% (14) τον 
τίτλο και το συγγραφέα αντίστοιχα. Το 
ποσοστό απουσίας κάποιας επιλογής από 
τις συγκεκριμένες αναζητήσεις ανέρχεται 
στο 36% (57), το ποσοστό μιας επιλογής στο 
22% (34) και το ποσοστό που 
αντιπροσωπεύει τις άνω των τριών επιλογές 
είναι το 42% (66). 

Πίνακας 3.82: Συσχέτιση επιλογής 
«θέμα» με τρόπο αναζήτησης & 
σύνολο επιλογών 
@ NSUB1 NSUB2 
SYNEP1 0,38 0,363 
SYNEP2 0,248 0,217 
SYNEP3 0,142 0,153 
SYNEP4 0,108 0,134 
SYNEP5 0,123 0,134 
TROP1 0,608 0,223 
TROP2 0,34 0,089 
TROP3 0 0,65 
TROP4 0,052 0,038  
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Επομένως και στις λίγες περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε το θέμα 
παρατηρείται ότι οι χρήστες κατά κύριο λόγο εμμένουν στην αρχική τους 
επιλογή και ίσως είναι ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα, αφού στην 
πλειοψηφία τους και στο σύνολο της σύνδεσής τους επέλεξαν κάποιο από 
αυτά. 

Από τις αναζητήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας 
έστω και μια φορά την επιλογή του 
βασικού ευρετηρίου, το 45% (17) δεν 
επέλεξε κανένα από τα αποτελέσματα που 
πιθανώς εμφανίστηκαν στην οθόνη. 
Συσχετίζοντας τέλος, αυτό τον τρόπο 
αναζήτησης με τον αρχικό που προτίμησε 
κάθε χρήστης για την έρευνά του, το 21% 
(8) είχε χρησιμοποιήσει τον τίτλο, το 5% 
(2) το συγγραφέα, το 29%(11) το θέμα και 
το 45% (17) το βασικό ευρετήριο, τη σειρά 
ή το ISBN. 

Πίνακας 3.83: Συσχέτιση επιλογής 
«βασικό ευρετήριο» με τρόπο 
αναζήτησης & σύνολο επιλογών 
@ NGEN1 NGEN2 
SYNEP1 0,37 0,447 
SYNEP2 0,239 0,237 
SYNEP3 0,144 0,158 
SYNEP4 0,122 0,026 
SYNEP5 0,125 0,132 
TROP1 0,525 0,211 
TROP2 0,287 0,053 
TROP3 0,168 0,289 
TROP4 0,02 0,447 

Οι μεμονωμένοι και λιγοστοί χρήστες που χρησιμοποίησαν έστω και 
μια φορά το βασικό ευρετήριο παρουσιάζουν το φαινόμενο της 
προσκόλλησης στην αρχική επιλογή τους, φαινόμενο που παρατηρήθηκε στις 
προηγούμενες αναλύσεις για τον τίτλο, το συγγραφέα και το θέμα τόσο στο 
υπό ανάλυση αρχείο (αρχείο τυχαίων χρηστών) όσο και στο αρχείο χρηστών 
αγνώστου ιδιότητας.  

 
Επαναλαμβανόμενες λέξεις 

 
Οι χρήστες που στις συνεχείς αναζητήσεις τους κατά τη διάρκεια της 

ίδιας έρευνας επαναλαμβάνουν είτε έναν είτε και όλους τους όρους 
ανέρχονται στο 41% (236) ενώ το υπόλοιπο 59% (345) εισάγει κάθε φορά νέους 
όρους, όπως παρουσιάζεται και γραφικά στο σχήμα 3.41. 

 

Πίνακας 3.84:  
Επαναλαμβανόμενες λέξεις 
Επαναλαμβανόμενες λέξεις 

Σχήμα 3.41: Επαναλαμβανόμενες λέξεις

ΝΑΙ
ΌΧΙ

 

fi ni 
ΝΑΙ 41% 236 
ΌΧΙ 59% 345 

  100% 581 

Οι χρήστες που αποτέλεσαν το δείγμα στη συγκεκριμένη περίπτωση 
είναι πιο πρωτότυποι στις αναζητήσεις τους σε σύγκριση πάντοτε με τους 
χρήστες των άλλων δύο δειγμάτων, καθώς επαναλαμβάνουν σε μικρότερο 
βαθμό τους όρους που χρησιμοποιούν στις συνεχείς πραγματοποιηθείσες 
αναζητήσεις. Το σημαντικό ποσοστό επανάληψης των όρων θα μπορούσε να 
ειπωθεί ότι φανερώνει εν μέρει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι χρήστες 
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στην απόδοση με διαφορετικούς λεκτικούς τρόπους και στον 
επαναπροσδιορισμό με νέες λέξεις- κλειδιά το αντικείμενο της έρευνάς τους. 

Από τις έρευνες στις οποίες 
παρουσιάστηκε κάποια σχετική ή και 
ολική επανάληψη των αναζητήσιμων 
όρων, το 46% (109) είχε ξεκινήσει 
έρευνα στον opac  αξιοποιώντας τη 
δυνατότητα του τίτλου, το 27% (63) τη 
δυνατότητα του συγγραφέα και το 
23% (55) τη δυνατότητα του θέματος. 
Στην περίπτωση της εισαγωγής κάθε 
φορά διαφορετικών όρων το 53% (184) 
των συγκεκριμένων χρηστών 
χρησιμοποίησε αρχικά τον τίτλο και 
το 28% (95) το συγγραφέα ενώ μέσω 

θέματος αναζήτησε μόνο το 14% (47). 

Πίνακας 3.85:  
Συσχέτιση επαναλαμβανόμενων λέξεων με 
τρόπο αναζήτησης & σύνολο επιλογών 
@ EPAN1 EPAN2 
SYNEP1 0,301 0,426 
SYNEP2 0,161 0,293 
SYNEP3 0,14 0,148 
SYNEP4 0,169 0,078 
SYNEP5 0,229 0,055 
TROP1 0,462 0,533 
TROP2 0,267 0,275 
TROP3 0,233 0,136 
TROP4 0,038 0,055 

 Σε σύγκριση τώρα με την επιλογή κάποιου ή κάποιων από τα 
αποτελέσματα, αξίζει να σημειωθεί ότι από τους χρήστες που δεν 
επαναλαμβάνουν τους όρους με τους οποίους αναζητούσαν, το 43% (147) δεν 
προέβη σε καμία επιλογή ενώ στην αντίθετη περίπτωση αυτό το ποσοστό είναι 
πιο μειωμένο και αγγίζει το 30% (71). 

Οι χρήστες που επαναλαμβάνουν τους όρους που εισάγουν στα πεδία 
των αναζητήσεων φαίνονται πιο ικανοποιημένοι καθώς στην πλειονότητά 
τους (70%) σημειώνουν επιλογές στα παραγόμενα αποτελέσματα. Η αύξηση 
του ποσοστού επιτυχίας στην ανάκτηση, όταν παρουσιάζεται το φαινόμενο 
της επανάληψης, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι με την επανάληψη 
διορθώθηκε ένα ποσοστό τυπογραφικών και άλλων πιθανών λαθών για τα 
οποία υπεύθυνοι υπήρξαν οι χρήστες και όχι το σύστημα. 
 
Λάθη στις ερωτήσεις
 

Όσον αφορά στην εμφάνιση λαθών είτε πρόκειται για υπαιτιότητα του 
χρήστη, όπως ορθογραφικά/ τυπογραφικά, παραλήψεως, τρόπου 
αναζήτησης, είτε για υπαιτιότητα του συστήματος, ένα αρκετά σημαντικό 
ποσοστό της τάξεως του 29%(171) των ερευνών των χρηστών παρουσιάζει 
λάθη (βλ. σχήμα 3.42). 

 

 
Σχήμα 3.42: Λάθη στις ερωτήσεις

ΌΧΙ
ΝΑΙ

 

Πίνακας 3.86: Λάθη στις ερωτήσεις 
Λάθη στις ερωτήσεις fi ni 

ΌΧΙ 71% 410 
ΝΑΙ 29% 171 

  100% 581 
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Τα λάθη που εμφανίστηκαν στις συγκεκριμένες αναζητήσεις είναι 
σημαντικά πιο αυξημένα από εκείνα του αρχείου χρηστών αγνώστου 
ιδιότητας αλλά ελαφρώς πιο μειωμένα από του πλήρους αρχείου. 

Παρατηρείται ότι από τους χρήστες των 
οποίων οι αναζητήσεις δεν εμφάνισαν κανένα 
λάθος, το 40% (164) δεν επέλεξε και κανένα από τα 
αποτελέσματα που πιθανά παρήγαγε το σύστημα, 
ποσοστό που στην αντίθετη περίπτωση παίρνει πιο 
μικρές τιμές της τάξεως του 32% (54). 

Πίνακας 3.87: Συσχέτιση 
λαθών με σύνολο επιλογών 
@ NLE1 NLE2 
SYNEP1 0,4 0,32 
SYNEP2 0,27 0,17 
SYNEP3 0,15 

  Επιπλέον, παρατηρείται ότι από τις 
αναζητήσεις που δεν παρουσίασαν κανενός είδους 
λάθος το 52% (213) αυτών πραγματοποιήθηκε 
χρησιμοποιώντας αρχικά τη δυνατότητα του τίτλου 
και το 26% (108) τη δυνατότητα του συγγραφέα. 

0,13 
SYNEP4 0,12 0,11 
SYNEP5 0,06 0,28 
TROP1 0,52 0,47 
TROP2 0,26 0,29 
TROP3 0,17 0,2 
TROP4 0,05 0,04 

 
Το σημαντικό ποσοστό των αναζητήσεων που παρουσίασαν λάθη για 

τα οποία ευθύνονται είτε οι χρήστες είτε το ίδιο το σύστημα της Βιβλιοθήκης, 
δύνανται να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για επικείμενες βελτιώσεις τόσο 
στο σύστημα όσο και στη βιβλιογραφική εκπαίδευση των χρηστών. 
 
 
Σχόλια- παρατηρήσεις αρχείου τυχαίων χρηστών 
 

Οι χρήστες που απαρτίζουν το συγκεκριμένο δείγμα είναι κατά κύριο 
λόγο εξωτερικοί χρήστες της Βιβλιοθήκης, αν ληφθεί υπόψη ότι το ποσοστό 
που καταλαμβάνει η σύνδεση μέσω απομακρυσμένου τερματικού είναι το 
υψηλότερο, σε μικρότερο όμως βαθμό από τους αντίστοιχους του αρχείου 
χρηστών αγνώστου ιδιότητας. 

Οι χρήστες του υπό ανάλυση αρχείου (αρχείο τυχαίων χρηστών) στην 
πλειοψηφία τους συνδέονται με τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης κατά τις ώρες 
λειτουργίας της, όπως συνέβη και με τους χρήστες τόσο του πλήρους αρχείου 
όσο και του αρχείου χρηστών αγνώστου ιδιότητας. Επομένως και οι 
συγκεκριμένοι χρήστες ωθούν τη Βιβλιοθήκη σε μια πολιτική ενίσχυσης και 
υποστήριξης του συστήματός της ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής ώστε να 
υποστηρίζει την αυξημένη κίνηση. 

Επιπλέον, για ακόμη μια φορά εμφανίζεται να κυριαρχεί ο τίτλος ως 
τρόπος αναζήτησης όχι μόνο στην πρώτη επαφή των χρηστών με τον 
κατάλογο αλλά και στις συνεχείς αναζητήσεις τους ανεξάρτητα από το βαθμό 
αποτελεσματικότητας. Ο τίτλος, δηλαδή, είναι η δυνατότητα που αξιοποιείται 
από το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών. Η μεγάλη χρήση του τίτλου οφείλεται 
αφενός μεν στην αντίληψη των χρηστών ότι πρόκειται για τον πιο εύκολο 
τρόπο αναζήτησης σε ένα κατάλογο βιβλιοθήκης και αφετέρου στη θέση που 
έχει η συγκεκριμένη επιλογή στην ιστοσελίδα του υπό ανάλυση καταλόγου 
αφού προηγείται των υπολοίπων. 

Σε αντίθεση έρχεται η μικρή χρήση του θέματος και των υπόλοιπων 
τρόπων αναζήτησης (βασικό ευρετήριο, σειρά, ISBN/ ISSN) στον κατάλογο, 
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οι λόγοι της οποίας έχουν επισημανθεί σε προηγούμενο σημείο της διατριβής. 
Επιγραμματικά σε αυτό το σημείο αναφέρουμε ότι επικεντρώνονται κατά 
κύριο λόγο στην ελλιπή ενημέρωση των χρηστών όσον αφορά στον τρόπο 
χρήσης τους. 

Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι χρήστες προτιμούν τις 
«γνωστού-αντικειμένου» αναζητήσεις.  

Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των αναζητήσεων σημειώνεται 
ότι όσες πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα του 
συγγραφέα κρίνονται ως αποτελεσματικές, αφού η πλειονότητα των χρηστών 
επιλέγει έστω και μια φορά κάποιο από τα παραγόμενα αποτελέσματα ενώ 
όσες πραγματοποιήθηκαν μέσω του τίτλου απέβησαν σε σημαντικό ποσοστό 
άκαρπες. Παρατήρηση που κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική αν αναλογισθεί 
κανείς όσα έχουν διαπιστωθεί μέχρι στιγμής για την αποτελεσματικότητα του 
τίτλου. Η αιτία αυτής της αποτυχίας αναζητείται στους ίδιους τους χρήστες 
που απαρτίζουν το συγκεκριμένο αρχείο και οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι 
εξωτερικοί χρήστες και πιθανότατα δεν γνωρίζουν το θεματικό αντικείμενο 
της συλλογής της Βιβλιοθήκης. 

Συνεχίζοντας αναφέρουμε ότι οι αναζητήσεις που σημειώθηκαν 
χρησιμοποιώντας το θέμα και τους λοιπούς τρόπους (σειρά, βασικό ευρετήριο 
και ISBN/ISSN) δεν υπήρξαν σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματικές. Οι αιτίες 
αποτυχίας των συγκεκριμένων τρόπων επισημαίνονται σε προηγούμενα 
σημεία της διατριβής (βλ. «σχόλια- παρατηρήσεις πλήρους αρχείου και 
αρχείου τυχαίων χρηστών). 

Η αποτυχία μειώνεται καθώς αυξάνεται ο χρόνος παραμονής, γεγονός 
που επιτρέπει το συμπέρασμα ότι η αύξηση του χρόνου παραμονής 
συνδυάζεται και με την αύξηση του αριθμού των δράσεων στο σύστημα. Αυτό 
δείχνει αφενός μεν ότι ενδέχεται να έχουμε επανάληψη των ίδιων 
αναζητήσεων ή διεύρυνση ή αλλαγή του τρόπου αναζήτησης. Στην πρώτη 
περίπτωση η επανάληψη των αναζητήσεων μειώνει τον αριθμό λαθών χρήσης 
του συστήματος και γενικότερα λαθών αναζήτησης. Εξάλλου, οι χρήστες που 
επαναλαμβάνουν τους όρους που εισάγουν στα πεδία των αναζητήσεων 
φαίνονται πιο ικανοποιημένοι καθώς στην πλειονότητά τους (70%) 
σημειώνουν επιλογές στα παραγόμενα αποτελέσματα. Η αύξηση του 
ποσοστού επιτυχίας στην ανάκτηση, όταν παρουσιάζεται το φαινόμενο της 
επανάληψης, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι με την επανάληψη 
διορθώθηκε ένα ποσοστό τυπογραφικών και άλλων πιθανών λαθών για τα 
οποία υπεύθυνοι υπήρξαν οι χρήστες και όχι το σύστημα. Στη δεύτερη 
περίπτωση είναι εύκολα κατανοητό ότι η διεύρυνση των αναζητήσεων και 
συνεπώς η αύξηση των δράσεων οδηγεί σε αυξημένα αποτελέσματα 
ανάκτησης. Επιπλέον, παρατηρείται ότι όσο μικρότερος είναι ο χρόνος 
δράσης, τόσο ο τρόπος αρχικής αναζήτησης διαμοιράζεται στον τίτλο και το 
συγγραφέα, γεγονός που κρίνουμε ότι χαρακτηρίζει τις σύντομες συνδέσεις, 
με το υψηλότερο ποσοστό αποτυχίας και που ουσιαστικά πιστεύουμε ότι 
σκιαγραφεί τους πλέον άπειρους χρήστες του συστήματος. Αντίθετα, οι 
συνδέσεις που παρουσιάζουν διάρκεια μεγαλύτερη από τρεισήμισι λεπτά 
χαρακτηρίζονται από τη χρήση του θέματος ως εργαλείο ανάκτησης γεγονός 
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που δείχνει μεγαλύτερη εξοικείωση με τη χρήση του συστήματος, την 
ορολογία και που συνδυάζεται με σημαντικά υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας 
των αναζητήσεων. 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι οι εξωτερικοί χρήστες της βιβλιοθήκης, 
δηλαδή όσοι συνδέθηκαν από απομακρυσμένο τερματικό, έχουν μεγαλύτερο 
ποσοστό επιλογών και άρα επιτυχίας αναζητήσεων από τους χρήστες που 
χρησιμοποιούν τα τερματικά της βιβλιοθήκης. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη 
σύνθεση του δείγματος όπου στους εσωτερικούς χρήστες το ποσοστό των 
προπτυχιακών φοιτητών είναι μεγαλύτερο, ομάδα που έχει αποδειχθεί 
παραπάνω ότι έχει χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας αναζητήσεων και 
επιλογών.  

Το φαινόμενο των «επιπόλαιων» χρηστών που είχε εμφανιστεί τόσο 
στο πλήρες αρχείο δεδομένων όσο και στο αρχείο χρηστών αγνώστου 
ιδιότητας για εκείνους τους χρήστες που προβαίνουν σε μια μόνο αναζήτηση 
και δεν επιλέγουν κανένα από τα ενδεχόμενα αποτελέσματα, παρουσιάζεται 
και στο υπό ανάλυση αρχείο (αρχείο τυχαίων χρηστών) σε μεγαλύτερο βαθμό. 
Η αύξηση αυτή ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι χρήστες, 
οι οποίοι δεν ανήκουν κατά κύριο λόγο στα μέλη της Βιβλιοθήκης ή της 
πανεπιστημιακής κοινότητας γενικότερα, είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τον 
κατάλογο και η δυσκολία που αντιμετωπίζουν εισερχόμενοι σε αυτόν 
λειτουργεί αποτρεπτικά  με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν την έρευνα τους σε 
πρώιμο στάδιο.  

Παρατηρείται ότι οι χρήστες κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούν τον ίδιο 
τρόπο αναζήτησης καθ’ όλη τη διάρκεια της σύνδεσής τους με τον κατάλογο 
άσχετα με το βαθμό ικανοποίησής τους. Αυτή η εμμονή των χρηστών 
οφείλεται, όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο σημείο της διατριβής, στο 
γεγονός ότι οι χρήστες συνήθως αποφεύγουν τη διαδικασία εκμάθησης όλων 
των δυνατοτήτων του καταλόγου αλλά προτιμούν όσα ήδη γνωρίζουν. 

Αναλύοντας τις αναζητήσεις των χρηστών που εμφανίζουν λάθη όσον 
αφορά στις επιλογές, συμπεραίνεται ότι τα λάθη δεν επηρεάζουν σε μεγάλο 
βαθμό τις επιλογές τους. Μπορεί ο χρήστης να έχει κάνει κάποιο λάθος κατά 
την αναζήτηση αλλά να του παρουσιαστούν κάποια αποτελέσματα 
ανεξαρτήτως βαθμού σχετικότητας και τελικά να επιλέξει κάποιο ή και 
τανάπαλιν. 

Το σημαντικό όμως ποσοστό των αναζητήσεων που παρουσίασαν λάθη 
για τα οποία ευθύνονται είτε οι χρήστες είτε το ίδιο το σύστημα της 
Βιβλιοθήκης, δύνανται να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για επικείμενες 
βελτιώσεις τόσο στο σύστημα όσο και στη βιβλιογραφική εκπαίδευση των 
χρηστών. 

Η ανάλυση των μεταβλητών των σχετιζόμενων με τους 
επαναλαμβανόμενους όρους και τα λάθη στις αναζητήσεις και η σύγκρισή 
τους με τις αντίστοιχες τιμές του αρχείου χρηστών αγνώστου ιδιότητας, ίσως 
θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι χρήστες, που είναι 
μεν εξωτερικοί χρήστες της Βιβλιοθήκης αλλά σε μικρότερο ποσοστό, είναι 
λιγότερο προσεκτικοί και ώριμοι στις αναζητήσεις τους. 
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Συγκριτικά συμπεράσματα & διαφορές για τα τρία αρχεία δεδομένων 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των πινάκων συμπτώσεων των τριών 
αρχείων δεδομένων και μελετώντας τα συμπεράσματα που εξήχθησαν, 
κρίθηκε απαραίτητο να γίνει μια σύγκριση των αποτελεσμάτων και των 
συμπερασμάτων, η οποία οδήγησε στις εξής παρατηρήσεις: 

 
• Οι χρήστες και των τριών αρχείων συνδέονται με τον ηλεκτρονικό 

κατάλογο της Βιβλιοθήκης κατά κύριο λόγο στις πρωινές ώρες 
λειτουργίας της. Η Βιβλιοθήκη μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την 
πληροφορία προκειμένου να διαπιστώσει τις ώρες αιχμής στη χρήση 
του ηλεκτρονικού καταλόγου της ώστε να παρέχει καλύτερη 
υποστήριξη του server και κατ’ επέκταση των χρηστών της. 

• Η πλειονότητα των χρηστών της Βιβλιοθήκης προτιμά τις «γνωστού- 
αντικειμένου» αναζητήσεις στις συνδέσεις τους με τον 
αυτοματοποιημένο κατάλογο, παρατήρηση που δίνει απάντηση σε ένα 
από τα βασικά επιστημονικά ερωτήματα που τέθηκαν στη διατριβή και 
αφορά στις προτιμήσεις των χρηστών για τις «γνωστού- αντικειμένου» 
αναζητήσεις ή τις αναζητήσεις με βάση το θέμα. 

o Δηλαδή, οι χρήστες δείχνουν σαφή προτίμηση στη χρήση 
πρωτίστως του τίτλου ως τρόπο αναζήτησης είτε δίνοντας λέξεις-
κλειδιά είτε δίνοντας την αρχή του εκάστοτε τίτλου ώστε να 
γίνει η αναζήτηση αλφαβητικά και δευτερευόντως του 
συγγραφέα. Εξαίρεση αποτελούν οι χρήστες του αρχείου 
τυχαίων χρηστών, οι οποίοι προτιμούν κυρίως τον τίτλο. 

o Ενώ υπήρξε μικρή η χρήση του θέματος στις αναζητήσεις και 
ακόμη μικρότερη χρήση του βασικού ευρετηρίου, της σειράς και 
των πρότυπων αριθμών (ISBN/ ISSN) και μάλιστα με υψηλά 
ποσοστά αποτυχίας. 

• Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των αναζητήσεων 
επισημαίνεται ότι: 

o όσες πραγματοποιήθηκαν με χρήση της δυνατότητας του 
συγγραφέα κρίνονται ως ιδιαιτέρως αποτελεσματικές, αφού η 
πλειοψηφία των χρηστών και στα τρία αρχεία επιλέγει έστω και 
μια φορά κάποιο από τα παραγόμενα αποτελέσματα.  

o όσες πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα του 
τίτλου, κρίνονται ως αποτελεσματικές μόνο στο πλήρες αρχείο 
και στο αρχείο χρηστών αγνώστου ιδιότητας, αφού από τις 
αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του τίτλου στο 
αρχείο τυχαίων χρηστών ένα σημαντικό ποσοστό αυτών 
απέβησαν άκαρπες.  

o όσες αναζητήσεις, τέλος, σημειώθηκαν χρησιμοποιώντας τη 
σειρά, το βασικό ευρετήριο και το ISBN/ISSN, δεν κρίνονται ς 
επιτυχείς αφού οι χρήστες και των τριών αρχείων επέλεξαν από 
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τα πιθανά αποτελέσματα σε μικρότερο ποσοστό, επομένως 
ικανοποιήθηκαν λιγότερο. 

• Οι χρήστες που προβαίνουν σε μια μόνο αναζήτηση και δεν επιλέγουν 
κάποιο από τα ενδεχόμενα αποτελέσματα, θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως «επιπόλαιοι» χρήστες που δεν τους ενδιαφέρει η 
έρευνα αλλά εισάγουν κάποιο όρο για να έχουν την ψευδαίσθηση ότι 
προσπάθησαν μεν αλλά η συλλογή της βιβλιοθήκης είναι 
«ανεπαρκής». Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό 
στο αρχείο τυχαίων χρηστών. 

• Συγκρίνοντας όμως οριζόντια το χρόνο δράσης σε σχέση με τον αριθμό 
αναζητήσεων και τον αριθμό επιλογών στα τρία αρχεία δεδομένων 
εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι χρήστες του αρχείου χρηστών 
αγνώστου ιδιότητας συγκριτικά με τους χρήστες των άλλων αρχείων, 
προβαίνουν στις πιο σύντομες αναζητήσεις χωρίς να επιλέγουν από τα 
αποτελέσματα ανάκτησης και εγκαταλείποντας πρόωρα τη σύνδεσή 
τους με τον κατάλογο. Ο χρόνος δηλαδή που δαπανούν συνδέεται 
άμεσα με το μικρό αριθμό αναζητήσεων και το μικρό έως ανύπαρκτο 
αριθμό επιλογών. Οι συγκεκριμένοι χρήστες είναι στην πλειοψηφία 
τους εξωτερικοί χρήστες της βιβλιοθήκης, γεγονός που θα μπορούσε να 
εξηγήσει και την προαναφερθείσα παρατήρηση. Επομένως, 
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η σχέση των εξωτερικών χρηστών με 
το σύστημα της Βιβλιοθήκης χαρακτηρίζεται από την έλλειψη 
εξοικείωσης τόσο με το ίδιο το σύστημα όσο και με τις υπηρεσίες της 
Βιβλιοθήκης γενικότερα. 

• Οι χρήστες που παραμένουν συνδεδεμένοι με τον κατάλογο της 
Βιβλιοθήκης και συνεχίζουν την προσπάθειά τους είτε προσεγγίζοντας 
το αντικείμενο έρευνάς τους με διαφορετικούς τρόπους είτε 
χρησιμοποιώντας τους ίδιους όρους ή συνδυασμό αυτών με νέους και 
διορθώνοντας συνειδητά τα λάθη τους, παρουσιάζουν μεγαλύτερο 
ποσοστό επιτυχίας. 

• Παρατηρείται ότι όσοι δεν ολοκλήρωσαν την έρευνά τους με μια μόνο 
αναζήτηση αλλά συνέχισαν και περαιτέρω, παρέμειναν κατά κύριο 
λόγο στην αρχική τους επιλογή άσχετα με το βαθμό ικανοποίησής 
τους. Εξαίρεση αποτελούν οι χρήστες του αρχείου χρηστών αγνώστου 
ιδιότητας, οι οποίοι όταν στη συνέχεια των αναζητήσεων τους έκαναν 
χρήση του βασικού ευρετηρίου, η πρώτη τους επιλογή με ποσοστό 36% 
ήταν το θέμα. 

• Αναλύοντας τις αναζητήσεις των χρηστών που εμφανίζουν λάθη όσον 
αφορά στις επιλογές, συμπεραίνεται ότι τα λάθη δεν επηρεάζουν σε 
μεγάλο βαθμό τις επιλογές τους. Μπορεί ο χρήστης να έχει κάνει 
κάποιο λάθος κατά την αναζήτηση αλλά να του παρουσιαστούν 
κάποια αποτελέσματα ανεξαρτήτως βαθμού σχετικότητας και τελικά 
να επιλέξει κάποιο ή και τανάπαλιν. 

• Η ανάλυση των μεταβλητών των σχετιζόμενων με τους 
επαναλαμβανόμενους όρους και τα λάθη στις αναζητήσεις και η 
οριζόντια σύγκρισή τους στα τρία αρχεία, ίσως θα μπορούσε να 
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οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι χρήστες του αρχείου χρηστών 
αγνώστου ιδιότητας, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι εξωτερικοί 
χρήστες της Βιβλιοθήκης, είναι κάπως πιο προσεκτικοί και πιο ώριμοι 
στις αναζητήσεις τους. 

• Σημαντικό ποσοστό των αναζητήσεων, που αποτέλεσαν αντικείμενο 
επεξεργασίας και στα τρία αρχεία δεδομένων, παρουσίασαν λάθη είτε 
υπαιτιότητας του χρήστη είτε υπαιτιότητας του συστήματος. Οι χρήστες 
των οποίων οι αναζητήσεις παρουσίασαν το μεγαλύτερο ποσοστό 
λαθών, ήταν εκείνοι που απάρτισαν το πλήρες αρχείο δεδομένων. 

• Οι χρήστες που απαρτίζουν το αρχείο εκτός φόρμας» είναι κατά κύριο 
λόγο εξωτερικοί χρήστες της Βιβλιοθήκης σε μικρότερο όμως βαθμό 
από τους αντίστοιχους του αρχείου χρηστών αγνώστου ιδιότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 
 
 
 
4 Εφαρμογή των Μεθόδων A.F.C. & C.A.H. 
 

Έχοντας μελετήσει τις σχέσεις των μεταβλητών ανά δυο από τους 
πίνακες συμπτώσεων, στο κεφάλαιο της διατριβής που ακολουθεί, θα 
αντιμετωπισθεί το φαινόμενο συνθετικά πραγματοποιώντας τη στατιστική 
επεξεργασία των δεδομένων με τις μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων, 
Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών (A.F.C.) και Ταξινόμηση Κατ΄ Αύξουσα 
Ιεραρχία (C.A.H.) και στα τρία επιμέρους αρχεία. Στόχος της σύνθεσης αυτής 
είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών κάθε ομάδας χρηστών καθώς και 
των χαρακτηριστικών των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι χρήστες σε σχέση 
με το σύστημα. Η σύνθεση αυτή αναμένεται να δώσει αποτελέσματα που 
μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια σειρά εφαρμογών για τη βιβλιοθήκη και 
ιδιαίτερα για θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης των χρηστών, του 
βαθμού εξοικείωσης με το σύστημα, τις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας, το 
βαθμό χρήσης συγκεκριμένων στοιχείων του συστήματος και κατ’ επέκταση 
τη δημιουργία ενός εργαλείου υποδομής για την αξιολόγηση των παραπάνω 
παραμέτρων. Παρατίθεται η μεθοδολογία βήμα προς βήμα με παρουσίαση 
των σημαντικότερων σχεδιαγραμμάτων για κατανόηση της πορείας της 
μεθοδολογίας και τέλος, σημειώνονται τα συμπεράσματα στα οποία οδηγεί η 
στατιστική επεξεργασία χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου-
υποκειμενικού παράγοντα. 

Οι Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων έχουν ευρεία εφαρμογή στο χώρο 
των κοινωνικών επιστημών καθώς αφενός μεν οι κοινωνικές επιστήμες 
κατακλύζονται από ποιοτικά δεδομένα και αφετέρου η χρήση και εφαρμογή 
τους από μη στατιστικούς δεν είναι απαγορευτική. Η βιβλιοθηκονομία 
ανήκοντας στον τομέα των κοινωνικών επιστημών αποτελείται πέρα από 
ποσοτικά δεδομένα και από πληθώρα ποιοτικών δεδομένων, τα οποία θα 
μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν αντικείμενο της εδώ προτεινόμενης 
πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης, όπως αποτελεί στη συγκεκριμένη 
έρευνα η συμπεριφορά των χρηστών απέναντι στον αυτοματοποιημένο 
κατάλογο μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης. 

Εξάλλου ένα μεγάλο πλεονέκτημα τόσο για τον ερευνητή όσο και για 
τον αναγνώστη και αποδέκτη του τελικού προϊόντος της έρευνας είναι η 
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απεικόνιση του υπό μελέτη φαινομένου με το σύνολο των μεταβλητών στο 
επίπεδο είτε με τη μορφή παραγοντικού επιπέδου στην περίπτωση της 
Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών είτε με τη μορφή δενδρογράμματος 
στην περίπτωση της Ταξινόμησης Κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία και ως γνωστόν η 
εικόνα και η σχηματοποίηση ενός προβλήματος ή ενός θέματος συμβάλλει 
θετικά στην κατανόηση και ερμηνεία του. 

Συνοψίζοντας πρέπει να τονισθεί ότι η Παραγοντική Ανάλυση 
Αντιστοιχιών και η Ταξινόμηση Κατ΄ Αύξουσα Ιεραρχία διαθέτοντας τα 
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά ενδείκνυνται για τη μελέτη και ανάλυση 
πολύπλευρων φαινομένων με ποιοτικές διαστάσεις και επιπρόσθετα είναι 
αλληλοσυμπληρούμενες μέθοδοι. Εξάλλου, όπως έχει προαναφερθεί, ο τρόπος 
ανάκτησης πληροφοριών από τον αυτοματοποιημένο κατάλογο μιας 
βιβλιοθήκης είναι ένα πολύπλευρο φαινόμενο με ποιοτικά δεδομένα. 
 

4.1 Πλήρες αρχείο δεδομένων 
 

Στην επόμενη φάση της επεξεργασίας των δεδομένων απαντάται η 
εφαρμογή των μεθόδων τόσο της Ταξινόμησης κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία 
(C.A.H.) όσο και της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (A.F.C.) στο 
πλήρες αρχείο δεδομένων. 

Η C.A.H., όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο σημείο, επιτρέπει 
να γίνει ορισμός των κόμβων, να παρατηρηθεί η διάσπασή τους, οι λόγοι που 
την προκάλεσαν και τα χαρακτηριστικά που προσδίδονται στον καθένα απ’ 
αυτούς, με τελικό σκοπό την ομαδοποίηση κάποιων χαρακτηριστικών με 
δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων. Η παρουσία του προαναφερθέντος 
διαμελισμού παρουσιάζεται εποπτικά στο δενδρόγραμμα (σχήμα 4.1). 

Ο αρχικός κόμβος Ο (1507) διασπάται στις ομάδες  Α (1506) και Β 
(1505) και αυτή η διάσπαση οφείλεται στην υπεροχή των ατόμων της Β έναντι 
αυτών της Α ως προς την ιδιότητα του προπτυχιακού φοιτητή και του λοιπού 
προσωπικού καθώς και των ατόμων της Α έναντι της Β ως προς τις ιδιότητες: 
μεταπτυχιακός φοιτητής/ υπ. Διδάκτορας, διδακτικό προσωπικό, 
μεταπτυχιακά τμήματα, μη- ύπαρξη τμήματος-άλλο και μη-ύπαρξη έτους-
άλλο. Επομένως, μπορεί να ειπωθεί ότι η ομάδα Α, τα άτομα της οποίας 
καλύπτουν το 35% του δείγματος, χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές με τα τμήματά τους και το διδακτικό προσωπικό σε 
αντιδιαστολή με την ομάδα Β, τα άτομα της οποίας καλύπτουν το 65% του 
δείγματος, που χαρακτηρίζεται κυρίως από τους προπτυχιακούς φοιτητές και 
το λοιπό προσωπικό.  

Επομένως, μετά την πρώτη μεγάλη διάσπαση γίνεται ένας σαφής 
διαχωρισμός του διδακτικού προσωπικού και των μεταπτυχιακών φοιτητών 
από τους φοιτητές και το υπόλοιπο προσωπικό του Πανεπιστημίου.  

Η ομάδα Α (1506) θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στη συνέχεια στις 
υποομάδες Α1 (1498) και Α2 (1492). Η διάσπαση οφείλεται στην υπεροχή της 
ομάδας Α1 έναντι της Α2 ως προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα 
τμήματά τους, ενώ η Α2 υπερέχει έναντι της Α1 στο διδακτικό προσωπικό και 
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στην έλλειψη τμήματος. Τα άτομα της ομάδας Α1, δηλαδή της ομάδας των 
μεταπτυχιακών, αντιπροσωπεύουν το 24% του δείγματος και έχουν κατά 
κύριο λόγο το χαρακτηριστικό του μεταπτυχιακού φοιτητή και των 
μεταπτυχιακών τμημάτων καθώς και την απουσία του έτους. Σε αντιδιαστολή 
έρχονται τα άτομα της ομάδας Α2, τα οποία αντιστοιχούν στο 11% του 
δείγματος και διακρίνονται βασικά από την ιδιότητα του διδακτικού 
προσωπικού και την απουσία τμήματος και έτους.  

Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι με αυτή τη διάσπαση διαχωρίζονται οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές από το διδακτικό προσωπικό.  

Η ομάδα Β (1505) θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στη συνέχεια στις 
υποομάδες Β1 (1504) και Β2 (1481), καθώς υπερέχουν τα άτομα της Β1 έναντι 
των ατόμων της Β2 στη μεταβλητή που αναφέρεται στους προπτυχιακούς 
φοιτητές ενώ τα άτομα της Β2 υπερέχουν στις μεταβλητές τις σχετιζόμενες με 
το λοιπό προσωπικό και την απουσία συμπλήρωσης έτους. Τα άτομα της 
ομάδας Β1, δηλαδή της ομάδας των φοιτητών, αντιπροσωπεύουν το 59% του 
δείγματος και έχουν κατά κύριο λόγο το χαρακτηριστικό του προπτυχιακού 
φοιτητή. Σε αντιδιαστολή έρχονται τα άτομα της ομάδας Β2, τα οποία 
αντιστοιχούν στο 6% του δείγματος και διακρίνονται βασικά από την 
ιδιότητα του λοιπού προσωπικού. 

Συνεχίζοντας, δηλαδή, τη διάσπαση απομακρύνεται η ομάδα του 
λοιπού προσωπικού του Πανεπιστημίου από την ομάδα των προπτυχιακών 
φοιτητών.  
 

 
 
 

Σχήμα 4.1: Δενδρόγραμμα C.A.H. επί του πίνακα (0-1) του πλήρους αρχείου 

Καθώς δεν αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά των ατόμων των 
προαναφερθέντων ομάδων πέραν της ακαδημαϊκής τους ιδιότητας, 
πραγματοποιήθηκε η δημιουργία ενός πίνακα συμπτώσεων διαστάσεων 4 x 
32, όπου 4 είναι οι γραμμές- ιδιότητες και 32 είναι οι στήλες- κλάσεις των 
κάτωθι μεταβλητών: α) τρόπος αρχικής αναζήτησης (TROP1-4), β) συνολικός 
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αριθμός χρήσης του τίτλου (NTIT1-3), γ) του συγγραφέα (NAUT1-2), δ) του 
θέματος (NSUB1-2), ε) του βασικού ευρετηρίου (NGEN1-2) ως τρόπους 
αναζήτησης πέραν της αρχικής, στ) συνολικός αριθμός αναζητήσεων 
(SYNAN1-5), ζ) επιλογών (SYNEP1-5) που πραγματοποίησε ο χρήστης κατά 
τη διάρκεια μίας σύνδεσής του με τον κατάλογο, η) επαναλαμβανόμενοι όροι 
(EPAN1-2) στις συνεχείς αναζητήσεις, θ) εμφάνιση λαθών (NLE1-2) σε αυτές 
και ι) χρόνος δράσης (XRO1-5). 

Ο συγκεκριμένος πίνακας υπήρξε τμήμα του αρχικού πίνακα 
συμπτώσεων απολύτων συχνοτήτων. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε τόσο η 
μέθοδος της Ταξινόμησης κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία όσο και η μέθοδος της 
Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών. 

 
  

 Πίνακας 

συμπτώσεων 

4x32 

 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4.2: Μεθοδολογία πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης του πλήρους αρχείου 

 
 
 
 
 

C.A.H. A.F.C. 

 

 
 

 
 

Σχήμα 4.3: Δενδρόγραμμα της C.A.H. επί του υπο-πίνακα συμπτώσεων του 
πλήρους αρχείου 

Τα συμπεράσματα στα οποία οδήγησε η C.A.H. είναι τα ακόλουθα: 
Το διδακτικό προσωπικό κατά την αρχική του αναζήτηση προτιμά 

κατά κύριο λόγο τον συγγραφέα και σε γενικές γραμμές δεν χρησιμοποιεί 
ούτε τον τίτλο ούτε το θέμα και το βασικό ευρετήριο. Ολοκληρώνει την 
έρευνά του, η οποία διαρκεί κατά κύριο λόγο έως 2:30’, έχοντας αναζητήσει 
μια φορά και κατά συνέπεια δεν παρουσιάζει το φαινόμενο της επανάληψης. 
Οι επιλογές του κυμαίνονται από μια έως δυο και οι αναζητήσεις του δεν 
χαρακτηρίζονται κατά κύριο λόγο από λάθη. 
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Επομένως, το διδακτικό προσωπικό με γνώμονα την εμπειρία και τις 
γνώσεις του αναζητά κάτι συγκεκριμένο στον κατάλογο και το ανακτά 
αποφεύγοντας τα λάθη. Το διδακτικό προσωπικό προτιμά δηλαδή τις 
«γνωστού-αντικειμένου» αναζητήσεις. 

Για το λοιπό προσωπικό του Πανεπιστημίου μπορεί να ειπωθεί ότι για 
την αρχική του αναζήτηση δείχνει μια προτίμηση πρωτίστως στους τρόπους 
που εμπεριέχονται στη μεταβλητή «λοιποί τρόποι», δηλαδή στο βασικό 
ευρετήριο, στη σειρά και στο ISBN καθώς και στο θέμα και σε γενικές γραμμές 
δεν χρησιμοποιεί τη δυνατότητα του τίτλου. Εισάγει τρεις φορές όρους προς 
αναζήτηση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης και επιλέγει τρεις ή και τέσσερις 
φορές κάποιο από τα παραγόμενα αποτελέσματα. Επιπλέον, επαναλαμβάνει 
κάποιον από τους εισαχθέντες όρους ή και όλους αλλά σε γενικές γραμμές δεν 
παρουσιάζονται λάθη στις αναζητήσεις του. Ο χρόνος σύνδεσής του με το 
σύστημα κυμαίνεται από 3:30’ έως 7:30’.  

Επομένως, το υπόλοιπο προσωπικού του Πανεπιστημίου, που δεν 
ανήκει στο διδακτικό δυναμικό και στο οποίο ανήκει και το προσωπικό της 
Βιβλιοθήκης, φαίνεται να γνωρίζει καλύτερα από τους υπόλοιπους χρήστες 
τις δυνατότητες του καταλόγου καθώς αναζητά με τους πρότυπους αριθμούς 
και το βασικό ευρετήριο και μάλιστα με σχετική επιτυχία, αφού δεν 
εμφανίζονται κατά κύριο λόγο λάθη στις αναζητήσεις τους και σημειώνουν 
επιλογές στα παραγόμενα αποτελέσματα.  

Οι προπτυχιακοί φοιτητές με τη σειρά τους χρησιμοποιούν για τις 
αναζητήσεις τους κυρίως τη δυνατότητα του τίτλου και ολοκληρώνουν την 
έρευνά τους έχοντας πραγματοποιήσει κατά κύριο λόγο μία αναζήτηση και 
έχοντας επιλέξει δυο φορές από τα παραγόμενα αποτελέσματα. Το φαινόμενο 
της επανάληψης των όρων που εισάγονται στο σύστημα δεν εμφανίζεται ως 
χαρακτηριστικό τους αλλά τα λάθη δεν απουσιάζουν. Τέλος, η έρευνά τους 
διαρκεί ενάμισι με δυόμισι λεπτά. 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές, λοιπόν, αναζητώντας κατά κύριο λόγο με 
τον τίτλο και σημειώνοντας λάθη υποδηλώνουν απειρία στη χρήση του online 
συστήματος της Βιβλιοθήκης αλλά και απέναντι στο ίδιο το περιεχόμενο της 
συλλογής της Βιβλιοθήκης. Παρά το γεγονός ότι και αυτοί δείχνουν 
προτίμηση στις «γνωστού-αντικειμένου» αναζητήσεις, όπως η μεγαλύτερη 
πλειονότητα των χρηστών άλλωστε, για λόγους που εξηγήσαμε παραπάνω, η 
αποτελεσματικότητα των αναζητήσεων είναι σαφώς χαμηλότερη από την 
ομάδα του διδακτικού προσωπικού. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό των αναζητήσεων γίνεται με βάση τον τίτλο, μια και 
αυτή αποτελεί την προτεινόμενη από το σύστημα αναζήτηση ως πρώτη 
επιλογή αλλά αποτελεί και τον ευκολότερο τρόπο ανάκτησης με τις λιγότερες 
γνώσεις χρήσης του συστήματος και της ορολογίας.  

Η ομάδα των μεταπτυχιακών φοιτητών εμφανίζεται να αναζητά τόσο 
στην πρώτη φάση όσο και στη συνέχεια κατά κύριο λόγο με το θέμα και με 
τον τίτλο. Οι έρευνές του, οι οποίες διαρκούν από 3:30’ έως 7:30’, 
χαρακτηρίζονται είτε από δύο είτε από περισσότερες των έξι αναζητήσεις και 
οι επιλογές που πραγματοποιεί αγγίζουν τις τρεις με τέσσερις. Τέλος, σε 
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γενικές γραμμές οι όροι που εισάγονται είναι επαναλαμβανόμενοι και οι 
αναζητήσεις εμφανίζουν διαφόρων ειδών και αιτιών λάθη. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δε δείχνουν σαφή προτίμηση ούτε προς τις 
«γνωστού- αντικειμένου» αναζητήσεις ούτε προς τις αναζητήσεις με βάση το 
θέμα αλλά χρησιμοποιούν και τα δυο είδη στον ίδιο βαθμό. Έχουν 
μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση από τους προπτυχιακούς φοιτητές αλλά 
σαφώς μικρότερη από το διδακτικό προσωπικό, γεγονός που αποδεικνύεται 
από τους επαναλαμβανόμενους όρους και τα λάθη στις αναζητήσεις τους.  

Συνεχίζοντας τη στατιστική επεξεργασία με τη διαδικασία της A.F.C. 
γίνεται η αναφορά ότι επί του πρώτου παραγοντικού άξονα (βλ. σχήμα 4.4) 
παρατηρείται η εξής διάταξη από δεξιά προς αριστερά: στο δεξί άκρο 
βρίσκεται το διδακτικό προσωπικό, προχωρώντας προς την αρχή του άξονα 
αλλά παραμένοντας στις θετικές τιμές είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και 
τέλος στις αρνητικές τιμές βρίσκονται οι προπτυχιακοί φοιτητές και το λοιπό 
προσωπικό. 

Συγχρόνως με τη διάταξη ως προς την ιδιότητά τους διαπιστώνεται η 
διάταξη ως προς τις κλάσεις των υπολοίπων μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα: 
στο δεξί τμήμα του πρώτου παραγοντικού άξονα όπου συναντώνται τα μέλη 
Δ.Ε.Π. και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προβάλλονται επίσης και οι κλάσεις 
που υποδηλώνουν τη μια αναζήτηση, τη μια επιλογή, το χρόνο δράσης έως 
και 3:30’, τη χρήση του συγγραφέα, την απουσία χρήσης του θέματος και του 
βασικού ευρετηρίου, την έλλειψη επανάληψης και την απουσία λαθών. 

Ενώ στην άλλη πλευρά του άξονα όπου βρίσκονται οι προπτυχιακοί 
φοιτητές και το λοιπό προσωπικό του Πανεπιστημίου, εμφανίζονται 
αναζητήσεις είτε δύο είτε περισσότερες στον αριθμό από τέσσερις, επιλογές 
στα αποτελέσματα το λιγότερο πέντε, μεγάλο χρόνο παραμονής της τάξεως 
άνω των 7:30’, χρήση του θέματος τόσο αρχικά όσο και στη συνέχεια, του 
βασικού ευρετηρίου, χρήση του τίτλου πέραν της αρχικής περισσότερο από 
δύο φορές και απουσία χρήσης του συγγραφέα, επανάληψη των 
χρησιμοποιούμενων όρων και εμφάνιση λαθών. 

Παρατηρείται λοιπόν ότι ο πρώτος παραγοντικός άξονας επιτρέπει 
κυρίως να διαπιστωθούν οι διαφορές που υπάρχουν συγκρίνοντας το 
διδακτικό προσωπικό και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τους 
προπτυχιακούς φοιτητές και το λοιπό προσωπικό. 

 
 
  Λ.Π. Π.Φ.        Ο     Μ.Φ.         Δ.Π. 

 
Σχήμα 4.4: α’ παραγοντικός άξονας 

 
Οι διαφορές που αναδεικνύονται κατά την αντιπαράθεση του 

διδακτικού προσωπικού και των μεταπτυχιακών φοιτητών στο υπόλοιπο 
προσωπικό και στους προπτυχιακούς φοιτητές, σχετίζονται με τον αριθμό των 
αναζητήσεων, των επιλογών και τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι 
αναζητήσεις. Οι σύντομες αναζητήσεις με βάση το συγγραφέα με μια επιλογή 
και χωρίς λάθη και επαναλήψεις, που χαρακτηρίζουν τις αναζητήσεις του 
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διδακτικού προσωπικού και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές αντιπαρατίθενται 
στις μεγάλης διάρκειας αναζητήσεις με βάση το θέμα, το βασικό ευρετήριο και 
τον τίτλο με πολλές επιλογές, λάθη και επαναλήψεις, που χαρακτηρίζουν την 
ομάδα των προπτυχιακών φοιτητών και του λοιπού προσωπικού ως σύνολο. 
Αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να αποδοθούν στην ίδια την ιδιότητα του 
χρήστη που καθορίζει και το είδος και την ποιότητα των αναζητήσεων. Η 
εμπειρία και οι γνώσεις του διδακτικού προσωπικού κατά κύριο λόγο αλλά 
και σε μικρότερο βαθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών οδηγούν σε σύντομες 
και αποτελεσματικές αναζητήσεις. Η απειρία από την άλλη πλευρά των 
προπτυχιακών φοιτητών και η περιορισμένη γνώση του γνωστικού τους 
αντικειμένου τούς κατευθύνει σε μεγάλης διάρκειας αναζητήσεις, οι οποίες 
επιφέρουν μεν αποτελέσματα αλλά παρουσιάζουν λάθη και επαναλήψεις.   

Επί του δεύτερου παραγοντικού άξονα (βλ. σχήμα 4.5) η κύρια 
αντιπαράθεση είναι μεταξύ του λοιπού προσωπικού και των προπτυχιακών 
φοιτητών. Στα αριστερά του άξονα βρίσκεται το λοιπό προσωπικό ενώ στα 
δεξιά οι προπτυχιακοί φοιτητές.  

Στην πλευρά του άξονα που είναι το λοιπό προσωπικό προβάλλονται 
και οι παρακάτω ιδιότητες που το χαρακτηρίζουν, οι οποίες είναι οι λοιποί 
τρόποι (βλ. σειρά, βασικό ευρετήριο και ISBN) ως μέσο για την αρχική 
αναζήτηση, η απουσία αξιοποίησης της δυνατότητας του τίτλου, οι τρεις 
αναζητήσεις ως συνολικός αριθμός αναζητήσεων, οι τρεις με τέσσερις επιλογές 
στα παραγόμενα αποτελέσματα και ο χρόνος δράσης που κυμαίνεται μεταξύ 
3:30’ και 7:30’. 
 Στις θετικές τιμές του άξονα που εμφανίζονται οι προπτυχιακοί 
φοιτητές, εμφανίζεται επιπλέον ο τίτλος ως τρόπος αρχικής αναζήτησης, οι 
δυο αναζητήσεις στο σύνολο της έρευνας και το χρονικό διάστημα 1:30’ με 
2:30’ που διήρκεσε αυτή. 
 Θα μπορούσε να ειπωθεί επομένως ότι ο δεύτερος άξονας 
δημιουργήθηκε γιατί ξεχωρίσει το λοιπό προσωπικό και αντιπαρατίθεται με 
τους προπτυχιακούς φοιτητές αναδεικνύοντας τις διαφορές τους. 
 

 
   Λ.Π.      Ο  Π.Φ. 
 
Σχήμα 4.5: β’ παραγοντικός άξονας 

 
Οι διαφορές που παρατηρούνται στο δεύτερο παραγοντικό άξονα και 

συμβάλλουν στην αντιπαράθεση των προπτυχιακών φοιτητών στο υπόλοιπο, 
πέρα του διδακτικού, προσωπικό του Πανεπιστημίου, σχετίζονται κατά κύριο 
λόγο με τον τρόπο αρχικής αναζήτησης. Ο τίτλος που χαρακτηρίζει τους 
φοιτητές αντιδιαστέλλεται στους λιγότερο χρησιμοποιούμενους τρόπους, 
δηλαδή στο βασικό ευρετήριο, στη σειρά και στους πρότυπους αριθμούς. Θα 
μπορούσε επομένως να ειπωθεί ότι η άγνοια των φοιτητών για τις 
δυνατότητες του καταλόγου αντιπαρατίθεται στη σχετική γνώση του 
προσωπικού.  
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Στο επίπεδο δυο διαστάσεων που δημιουργείται από τον πρώτο 
(οριζόντιος) και το δεύτερο (κάθετος) παραγοντικό άξονα, όπως 
παρουσιάζεται και στο σχήμα 4.6, σχηματίζονται τρεις ομάδες. 

Πιο συγκεκριμένα, στο αριστερό τμήμα του επιπέδου δημιουργείται η 
πρώτη ομάδα αποτελούμενη από τις εξής μεταβλητές: Θέμα, NTIT3, NGEN2, 
NSUB2, NAUT1, >7:30, 2αναζ., 4-5αναζ., 6-αναζ., 5-επιλ., Καμία, EPAN1, 
NLE2, Π.Φ. Κατ’ επέκταση, η συγκεκριμένη ομάδα αποτελείται από 
προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι αναζητούν είτε δυο είτε περισσότερο από 
τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης με τον ηλεκτρονικό 
κατάλογο, επιλέγουν το λιγότερο πέντε φορές κάποιο από τα παραγόμενα 
αποτελέσματα ή δεν επιλέγουν κανένα, αναζητούν αρχικά μέσω του πεδίο 
του θέματος και στη συνέχεια και μέσω του τίτλου και του βασικού 
ευρετηρίου επαναλαμβάνοντας τους όρους που εισάγουν και κάνοντας λάθη. 
Η έρευνά τους διαρκεί από 7:30’ και άνω.   
 Στο δεξί τμήμα του επιπέδου σχηματίζεται η δεύτερη ομάδα 
αποτελούμενη από τις εξής μεταβλητές: Τίτλος, Συγγραφέας, NTIT2, NSUB1, 
NGEN1, NAUT2, 1αναζ., 1επιλ., 2επιλ., -1:30’, 1:30-2:30’, 2:30-3:30’, EPAN2, 
NLE1, Μ.Φ., Δ.Π., οι οποίες μεταβλητές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα 
άτομα της ομάδας είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές και μέλη του διδακτικού 
προσωπικού και αναζητούν αρχικά εισάγοντας όρο/ όρους στο πεδίο του 
τίτλου ή του συγγραφέα μια φορά, επιλέγουν μια ή δυο φορές κάποιο από τα 
παραγόμενα αποτελέσματα. Επιπλέον, η έρευνά τους έχει διάρκεια που 
κυμαίνεται έως και 3:30’ χωρίς να παρουσιάζει ούτε το φαινόμενο της 
επανάληψης ούτε το αντίστοιχο των λαθών. 

Στο κάτω μέρος του επιπέδου δημιουργείται η τρίτη ομάδα 
αποτελούμενη από τις εξής μεταβλητές: Λοιποί, NTIT1, 3αναζ., 3-4επιλ., 3:30-
7:30’, Λ.Π. Κατά συνέπεια, τα άτομα αυτής της ομάδας χαρακτηρίζονται από 
το γεγονός ότι είναι μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου πέραν του 
διδακτικού και ότι πραγματοποιούν τρεις αναζητήσεις, επιλέγουν τρία με 
τέσσερα από τα παραγόμενα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης 
με τον αυτοματοποιημένο κατάλογο που κυμαίνεται μεταξύ 3:30’ και 7:30’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Σχήμα 4.6: Παραγοντικό επίπεδο e1Xe2 της A.F.C. επί του πίνακα συμπτώσεων του 
πλήρους αρχείου 
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Το παραγοντικό επίπεδο e1 X e2 παρουσιάζει τη συνολική εικόνα των 
χαρακτηριστικών των ομάδων χρηστών και οδηγεί μέσα από τη γραφική 
αναπαράσταση σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για το προφίλ των χρηστών 
ανά ομάδα. Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών αυτών είναι φανερό ότι 
παρέχει στη βιβλιοθήκη ένα εργαλείο για τη δόμηση των εκπαιδεύσεων των 
χρηστών της και τη συγκεκριμενοποίηση των προγραμμάτων αυτών ανά 
ομάδα. Επίσης η εξέταση του χρόνου παραμονής στο σύστημα σε συνδυασμό 
με τον αριθμό των αναζητήσεων δίνουν στοιχεία χρήσιμα για τη 
βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του συστήματος και την περαιτέρω 
παραμετροποίησή του.  

Έχοντας ως δεδομένο ότι οι δυο μέθοδοι της Ανάλυσης Δεδομένων, η 
Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών (A.F.C.) και η Ταξινόμηση κατ’ 
Αύξουσα Ιεραρχία (C.A.H.), αποτελούν συμπληρωματικές μέθοδοι ως προς τη 
μελέτη και την ανάλυση του υπό εξέταση φαινομένου, μπορεί κανείς να 
παρατηρήσει ότι η ομάδα που προαναφέρθηκε στο δεξί τμήμα του 
παραγοντικού επιπέδου συμβαδίζει με την ομάδα εκείνων των μεταβλητών 
που απαρτίζουν τον κόμβο 5 κατά την Ταξινόμηση δηλαδή την ομάδα των 
μεταπτυχιακών φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού πριν την 
περαιτέρω διάσπασή τους. 

Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι η ομάδα που δημιουργήθηκε στο 
αριστερό τμήμα του παραγοντικού επιπέδου που απεικονίζεται σε 
προηγούμενο σημείο (βλ. σχήμα 4.6) συμβαδίζει με τα χαρακτηριστικά που 
προσδίδει ο κόμβος 6 της Ταξινόμησης μέσω των μεταβλητών που 
προκάλεσαν τη δημιουργία του, στους προπτυχιακούς φοιτητές και στο λοιπό 
προσωπικό του Πανεπιστημίου πριν την περαιτέρω διάσπασή τους με τη 
μόνη διαφορά ότι η ομάδα της Παραγοντικής εμφανίζει μόνο τους 
προπτυχιακούς φοιτητές και όχι και το λοιπό προσωπικό καθώς εκείνο 
δημιουργεί εκ θέσεως αυτοτελή ομάδα. 

Τέλος, αυτή η ομάδα του λοιπού προσωπικού του Πανεπιστημίου, η 
οποία στο επίπεδο εμφανίζεται στο κάτω μέρος, συμφωνεί σε γενικές γραμμές 
με την αντίστοιχη ομάδα που παρουσιάζεται στην τελική διάσπαση κατά την 
Ταξινόμηση. 
 
Σχόλια-παρατηρήσεις πλήρους αρχείου 
 

Επομένως, το διδακτικό προσωπικό επιλέγει τις γνωστού-αντικειμένου 
αναζητήσεις, καθώς αναζητά στον κατάλογο κάτι συγκεκριμένο. Οι 
αναζητήσεις του βασίζονται στην εμπειρία γεγονός που αποδεικνύεται και 
από την ανυπαρξία λαθών. Θα μπορούσε επιγραμματικά να ειπωθεί ότι 
γνωρίζουν τι θέλουν και πώς να το ανακτήσουν. 

Το υπόλοιπο, πέραν του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, 
στο οποίο ανήκει και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και μάλλον 
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό, αναζητά με τρόπους που φανερώνουν 
βαθύτερη γνώση των δυνατοτήτων του opac χρησιμοποιώντας αυτές τις 
δυνατότητες με τον κατάλληλο τρόπο, αφού δεν εμφανίζονται κατά κύριο 
λόγο λάθη. Τους χαρακτηρίζει η εμπειρία και η επιτυχία στις αναζητήσεις, 
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όσο το τελευταίο θα μπορούσε να ειπωθεί αναλογιζόμενοι ότι η επιτυχία μιας 
αναζήτησης αποδεικνύεται, όταν ο χρήστης μελετήσει το ίδιο το τεκμήριο και 
το αξιολογήσει. Θα μπορούσε όμως να ειπωθεί ότι οι επιλογές που 
σημειώνονται στα αποτελέσματα είναι ένας δείκτης ικανοποίησης του χρήστη 
και επιτυχούς αναζήτησης. 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές χαρακτηρίζονται από την προτίμησή τους 
στις γνωστού-αντικειμένου αναζητήσεις και συγκεκριμένα στον τίτλο, καθώς 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο πιο εύκολος τρόπος να αναζητήσει κάποιος 
στον κατάλογο εισάγοντας λέξη-κλειδί στο συγκεκριμένο πεδίο που σίγουρα 
θα του εμφανίσει το σύστημα σελίδα με αποτελέσματα. Η απειρία των 
φοιτητών είναι έκδηλη με τα λάθη που σημειώνουν και η μικρή διάρκεια 
σύνδεσής τους ίσως φανερώνει την αντίληψη των φοιτητών να τελειώνει 
γρήγορα και αυτή η εργασία που τους «ανάγκασε» να ανατρέξουν στη 
βιβλιοθήκη.  

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές φαίνονται πιο επίμονοι και φέρουν 
χαρακτηριστικά και από την ομάδα των προπτυχιακών φοιτητών και του 
διδακτικού προσωπικού ίσως γιατί κάνουν με μεγαλύτερη συναίσθηση την 
έρευνά τους συγκριτικά με τους προπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον, πολλές 
φορές μη αναζητώντας κάτι συγκεκριμένο καταφεύγουν στην αξιοποίηση του 
θέματος προσπαθώντας να εξαντλήσουν θεματικά το αντικείμενο της έρευνάς 
τους, που τους οδήγησε στον κατάλογο της βιβλιοθήκης.  
 

4.2 Αρχείο χρηστών αγνώστου ιδιότητας 
 

Με την ολοκλήρωση της στατιστικής επεξεργασίας του πλήρους 
αρχείου δεδομένων, ακολουθεί η αντίστοιχη επεξεργασία με τις ίδιες πάντα 
μεθόδους, εκείνες της C.A.H. και της A.F.C., των δεδομένων του αρχείου 
χρηστών αγνώστου ιδιότητας, δηλαδή εκείνου του αρχείου που απαρτίστηκε 
από τις αναζητήσεις των χρηστών που συμπλήρωσαν τη φόρμα- 
ερωτηματολόγιο με την επιλογή «άλλο». 

Για την εφαρμογή της μεθόδου της Ταξινόμησης κατ’ Αύξουσα 
Ιεραρχία (C.A.H.) ο αρχικός πίνακας δεδομένων διαστάσεων 502 Χ 12, στον 
οποίο 502 είναι τα αντικείμενα και γραμμές του πίνακα και 12 είναι οι 
μεταβλητές και στήλες συγχρόνως του πίνακα, μετατράπηκε σε λογικό πίνακα 
διαστάσεων 502 Χ 38, όπου 38 πλέον είναι το σύνολο των κλάσεων των 12 
μεταβλητών και αποτέλεσε τον πίνακα δεδομένων προκειμένου να 
εφαρμοσθεί η μέθοδος. 
 

 

 
Αρχικός 
πίνακας 
502 Χ 12 

Λογικός 
πίνακας 
502 Χ 38 

C.A.H. 

Σχήμα 4.7: Μεθοδολογία της πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης του αρχείου 
«χρήστης αγνώστου ιδιότητας» 
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Ξεκινώντας με τη διαδικασία της C.A.H. παρατηρείται ότι ο αρχικός 
κόμβος Ο (1003) διασπάται στις ομάδες  Α (1001) και Β (1002) και αυτή η 
διάσπαση οφείλεται στην υπεροχή των ατόμων της Β έναντι αυτών της Α ως 
προς την ιδιότητα που υποδηλώνει τη μια αναζήτηση κατά τη διάρκεια μιας 
σύνδεσης, την ιδιότητα που σχετίζεται με το μικρότερο χρόνο σύνδεσης και 
εκείνη της έλλειψης επαναλαμβανόμενων όρων στις συνεχείς αναζητήσεις 
καθώς και των ατόμων της Α έναντι της Β ως προς τις ιδιότητες: συνολικός 
αριθμός αναζητήσεων μεγαλύτερος των τεσσάρων, συνολικός αριθμός 
επιλογών μεγαλύτερος των πέντε, χρόνος δράσης περισσότερο από 7:30’, 
χρήση της δυνατότητας του τίτλου το λιγότερο δύο φορές, επανάληψη των 
όρων και παρουσία λαθών στις αναζητήσεις. Επομένως, μπορεί να ειπωθεί ότι 
η ομάδα Α, τα άτομα της οποίας καλύπτουν το 38% του δείγματος, 
χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από τους χρήστες που παραμένουν αρκετή 
ώρα συνδεδεμένοι με τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης 
προβαίνοντας σε αναζητήσεις και ίσως θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 
πιο «επίμονοι» σε αντιδιαστολή με την ομάδα Β, τα άτομα της οποίας 
καλύπτουν το 62% του δείγματος, που χαρακτηρίζεται κυρίως από εκείνους 
τους χρήστες που παραμένουν συνδεδεμένοι ελάχιστη ώρα και εγκαταλείπουν 
έχοντας πραγματοποιήσει μια μόνο αναζήτηση και ίσως θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως πιο «επιπόλαιοι». 

Επομένως, μετά την πρώτη μεγάλη διάσπαση γίνεται ένας σαφής 
διαχωρισμός  μεταξύ των χρηστών που πραγματοποιούν αρκετές αναζητήσεις 
κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης και εκείνων που πραγματοποιούν μόνο μια.  

Η ομάδα Α (1001) θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στη συνέχεια στις 
υποομάδες Α1 (998) και Α2 (981). Η διάσπαση οφείλεται στην υπεροχή της 
ομάδας Α1 έναντι της Α2 ως προς όλες εκείνες τις ιδιότητες που 
χαρακτήρισαν και την ομάδα Α, δηλαδή τις πολλές αναζητήσεις κυρίως μέσω 
του τίτλου και επιλογές, τη μεγάλη διάρκεια, την επανάληψη και τα λάθη, 
ενώ η Α2 υπερέχει έναντι της Α1 στη χρήση κατά την αρχική αναζήτηση του 
βασικού ευρετηρίου, της σειράς ή του ISBN καθώς και στην περαιτέρω χρήση 
του βασικού ευρετηρίου. Τα άτομα της ομάδας Α1 αντιπροσωπεύουν το 33% 
του δείγματος και έχουν κατά κύριο λόγο το χαρακτηριστικό των «επίμονων» 
χρηστών με τις πολλές αναζητήσεις. Σε αντιδιαστολή έρχονται τα άτομα της 
ομάδας Α2, τα οποία αντιστοιχούν στο 5% του δείγματος και διακρίνονται 
βασικά από τις αναζητήσεις τους μέσω των λοιπών τρόπων, δηλαδή του 
βασικού ευρετηρίου, της σειράς ή του ISBN και ίσως θα μπορούσαν να 
χαρακτηρισθούν ως γνώστες των πιο εξειδικευμένων τρόπων αναζήτησης, 
εκείνων δηλαδή που το ευρύτερο κοινό δεν τους επιλέγει καθώς δεν τους 
γνωρίζει. Αποτελούν όμως τη μειοψηφία των χρηστών στο συγκεκριμένο 
αρχείο δεδομένων.  

Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι με αυτή τη διάσπαση απομακρύνονται 
εκείνοι οι χρήστες που αξιοποιούν τους λιγότερο χρησιμοποιούμενους όρους. 

Η περαιτέρω διάσπαση της ομάδας Α1 θεωρούμενης ως κόμβο δεν 
κρίνεται απαραίτητη, καθώς ο μόνος διαχωρισμός που σημειώνεται είναι των 
χρηστών που αναζητούν το λιγότερο πέντε φορές και εκείνων που αναζητούν 
τέσσερις φορές. 
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Η ομάδα Β (1002) θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στη συνέχεια στις 
υποομάδες Β1 (1000) και Β2 (993), καθώς υπερέχουν τα άτομα της Β1 έναντι 
των ατόμων της Β2 στη μεταβλητή που αναφέρεται στις δύο αναζητήσεις, 
στον τίτλο ως τρόπο αναζήτησης και στη μεταβλητή που φανερώνει την 
έλλειψη χρήσης του συγγραφέα ως μέσο αναζήτησης στον κατάλογο ενώ τα 
άτομα της Β2 υπερέχουν στις μεταβλητές τις σχετιζόμενες με τη μια 
αναζήτηση αξιοποιώντας τη δυνατότητα του συγγραφέα και την απουσία 
χρήσης του τίτλου. Τα άτομα της ομάδας Β1 αντιπροσωπεύουν το 43% του 
δείγματος και έχουν κατά κύριο λόγο το χαρακτηριστικό της ολοκλήρωσης 
της έρευνας με δυο αναζητήσεις μέσω του πεδίου του τίτλου. Σε αντιδιαστολή 
έρχονται τα άτομα της ομάδας Β2, τα οποία αντιστοιχούν στο 19% του 
δείγματος και διακρίνονται βασικά από τη χρήση αντίστοιχα του συγγραφέα. 

Συνεχίζοντας, δηλαδή, τη διάσπαση απομακρύνεται ο τίτλος ως τρόπος 
αναζήτησης από το συγγραφέα.  
 

 
 
 
Η ομάδα Α1, τα άτομα της οποίας καταλαμβάνουν το 33% του 

δείγματος, πέρα από τα κύρια χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν σε 
προηγούμενο σημείο διαθέτει, επιπλέον, σε μικρότερο βαθμό και την ιδιότητα 
του θέματος ως τρόπο για την αρχική αναζήτηση καθώς και τη μεταβλητή που 
επιβεβαιώνει τη χρήση του θέματος ως εργαλείο αναζήτησης έστω μία φορά. 
Οι μόνες μεταβλητές που δεν αναδεικνύονται μέσα από τη διαδικασία της 
ταξινόμησης ως ιδιαιτέρα αδύναμες, είναι εκείνες της ώρας αναζήτησης και 
του τερματικού από το οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα. 

Σχήμα 4.8: Δενδρόγραμμα της C.A.H. επί του λογικού πίνακα του αρχείου χρηστών 
αγνώστου ιδιότητας 

 Τα άτομα της ομάδας Α2 με ποσοστό 5% επί του συνόλου 
χαρακτηρίζονται, πέρα από τους λοιπούς τρόπους αναζήτησης που 
καταλαμβάνουν την κύρια θέση, και σε δευτερεύοντα βαθμό από τρεις 
αναζητήσεις και καμία επιλογή κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσής τους με το 
σύστημα, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ωρών 15μ.μ. και 20μ.μ. και 
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διήρκεσε από 2:30 έως 3:30 λεπτά. Επιπλέον εμφανίζονται και οι μεταβλητές 
που σχετίζονται με την απουσία χρήσης της δυνατότητας του συγγραφέα ως 
μέσο αναζήτησης και με την εμφάνιση του φαινομένου των 
επαναλαμβανόμενων όρων. Και στην περίπτωση αυτής της ομάδας η 
ταξινόμηση δεν παρέχει στοιχεία αναφορικά με το τερματικό και τα 
ενδεχόμενα λάθη. 
 Συνεχίζοντας την περιγραφή των επιπρόσθετων χαρακτηριστικών στις 
ήδη σχηματισμένες ομάδες, γίνεται αναφορά στην ομάδα Β1 τα άτομα της 
οποίας καταλαμβάνουν το 43% του δείγματος και χαρακτηρίζονται 
δευτερευόντως από την απουσία κάποιας επιλογής στα ενδεχόμενα 
αποτελέσματα ή από την παρουσία μόνο μιας, από τη διάρκεια της 
αναζήτησης που άγγιζε μόλις το 1:30 λεπτό, από την αποφυγή τόσο 
επανάληψης των χρησιμοποιούμενων όρων όσο και εμφάνισης λαθών και 
από τη μεταβλητή που φανερώνει ότι η σύνδεση με τον αυτοματοποιημένο 
κατάλογο πραγματοποιήθηκε μέσω των παρεχόμενων από το Πανεπιστήμιο 
γραμμών για δωρεάν σύνδεση. Το χαρακτηριστικό που δεν εμφανίζεται 
καθόλου είναι εκείνο που προσδιορίζει το χρονικό όριο εντός του 
εικοσιτετραώρου που διενεργήθηκε η έρευνα. 
 Ολοκληρώνοντας την περιγραφή των επιπρόσθετων χαρακτηριστικών 
περιγράφοντας την ομάδα Β2, παρατηρείται ότι τα άτομα που την αποτελούν 
και αντιπροσωπεύουν το 19% του δείγματος, χαρακτηρίζονται κατά δεύτερο 
λόγο από τις δύο επιλογές που σημειώνουν στα παραγόμενα αποτελέσματα, 
από το χρόνο δράσης τους που ανέρχεται μέχρι τα 2:30  λεπτά και από την 
απουσία τόσο της χρήσης του θέματος όσο και από την επανάληψη, όπως 
είναι φυσικό αφού προβαίνουν σε μια μόνο αναζήτηση, και από την ύπαρξη 
λαθών. Οι μόνες μεταβλητές που δεν αναδεικνύονται μέσα από τη διαδικασία 
της ταξινόμησης ως ιδιαιτέρα αδύναμες, είναι εκείνες της ώρας αναζήτησης 
και του τερματικού από το οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα, όπως συνέβη 
και με την ομάδα Α1. 
 Συνοψίζοντας, μπορεί να ειπωθεί ότι οι χρήστες των οποίων οι 
αναζητήσεις αποτέλεσαν το αντικείμενο επεξεργασίας στο συγκεκριμένο 
αρχείο δεδομένων και είναι εκείνοι που ενώ αντιμετώπισαν τη φόρμα- 
ερωτηματολόγιο κατά την είσοδό τους στον κατάλογο όπως έχει 
προαναφερθεί, τη συμπλήρωσαν επιλέγοντας σε όλα τα πεδία την επιλογή 
«άλλο», διακρίνονται σε τέσσερις ομάδες όσον αφορά στη συμπεριφορά τους 
έναντι στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης: 

• Όσοι αναζητούν μια φορά γίνεται κυρίως μέσω του συγγραφέα, 
επιλέγουν δυο φορές, δεν κάνουν λάθη και δαπανούν το maximum 
2:30’. 

• Όσοι αναζητούν δυο φορές γίνεται κυρίως μέσω του τίτλου, επιλέγουν 
μια φορά ή καμία, δεν επαναλαμβάνονται, δεν κάνουν λάθη και 
δαπανούν το maximum 1:30’. 

• Όσοι αναζητούν τρεις φορές γίνεται αρχικά κυρίως μέσω του βασικού 
ευρετηρίου και των λοιπών τρόπων, δεν επιλέγουν κανένα 
αποτέλεσμα, επαναλαμβάνονται και δαπανούν από 2:30’ έως 3:30’. 
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• Όσοι αναζητούν από τέσσερις φορές και άνω γίνεται αρχικά κυρίως 
μέσω του θέματος και κατόπιν και μέσω του τίτλου, επιλέγουν το 
λιγότερο πέντε φορές, επαναλαμβάνονται, κάνουν λάθη και δαπανούν 
το minimum 7:30’.    
Επομένως, οι σύντομες αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους 

χρήστες του συγκεκριμένου αρχείου με βάση τον τίτλο και το συγγραφέα, 
μπορούν να χαρακτηρισθούν ως «γνωστού-αντικειμένου». Η 
αποτελεσματικότητα των προαναφερθέντων τρόπων είναι έκδηλη καθώς δεν 
παρουσιάζονται λάθη και συνήθως οι χρήστες επιλέγουν κάποιο ή κάποια 
από τα παραγόμενα αποτελέσματα. Είναι εκείνοι οι χρήστες που γνωρίζοντας 
το αντικείμενο αναζητούν με τον πιο σύντομο και αποδοτικό τρόπο. 

Οι χρήστες που επέλεξαν να αναζητήσουν στον κατάλογο 
χρησιμοποιώντας το βασικό ευρετήριο, τη σειρά και το ISBN έκαναν λάθη και 
δεν επέλεξαν από τα πιθανά αποτελέσματα. Επομένως, οι αναζητήσεις των 
χρηστών του συγκεκριμένου αρχείου με τους προαναφερθέντες τρόπους 
μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ανεπιτυχείς και σε συνδυασμό μάλιστα με τη 
μικρή χρήση -μόλις 5%- που σημειώνεται, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι 
χρήστες δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες και το περιεχόμενο του βασικού 
ευρετηρίου, της σειράς και του ISBN.  

Η αξιοποίηση της δυνατότητας του θέματος από τους χρήστες στην 
πρώτη τους επαφή με τον κατάλογο δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
Παρατηρείται ότι σημειώνονται λάθη, επαναλαμβάνονται οι όροι που 
εισάγονται και οι χρήστες δεν ικανοποιούνται με αποτέλεσμα στις επόμενες 
αναζητήσεις τους να εγκαταλείπουν το θέμα και να στρέφονται σε άλλους 
τρόπους με τον τίτλο να κυριαρχεί. Επιγραμματικά αναφέρεται ότι οι λόγοι, 
που οι χρήστες οδηγούνται σε ανεπιτυχείς αναζητήσεις, όταν χρησιμοποιείται 
το θέμα, βρίσκονται στην παραμετροποίηση του συστήματος της Βιβλιοθήκης 
και συγκεκριμένα στην παράμετρο που αφορά στο λεξιλόγιο καθιερωμένων 
όρων, όπως θα αναπτυχθεί και στη συνέχεια της διατριβής.   

Συνεχίζοντας τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων του 
συγκεκριμένου αρχείου και προκειμένου να εφαρμοσθεί η μέθοδος της 
Παραγοντικής Ανάλυσης (A.F.C.) μετατρέπεται ο λογικός πίνακας 
διαστάσεων 502 Χ 38, στον οποίο 502 είναι τα αντικείμενα και γραμμές του 
πίνακα και 38 είναι το σύνολο των κλάσεων των 12 μεταβλητών και στήλες 
παράλληλα του πίνακα, στον πίνακα συμπτώσεων διαστάσεων 38 Χ 3892, ο 
οποίος αποτέλεσε και τον πίνακα δεδομένων.  

 
 

Λογικός 
πίνακας 
502 Χ 38 

Πίνακας 
συμπτώσεων 

38 Χ 38 

A.F.C. 

 
Σχήμα 4.9: Μεθοδολογία της πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης του αρχείου χρηστών 
αγνώστου ιδιότητας 

 
                                                           
92 Ο πίνακας συμπτώσεων παρατίθεται αναλυτικά στο παράρτημα 3. 

 174 



Εφαρμόζοντας επομένως τη μέθοδο A.F.C. παρατηρείται επί του 
πρώτου παραγοντικού άξονα (βλ. σχήμα 4.10) η εξής διάταξη από δεξιά προς 
αριστερά: στο δεξί άκρο βρίσκεται η μεταβλητή που υποδηλώνει το λιγότερο 
έξι αναζητήσεις κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, προχωρώντας προς την 
αρχή του άξονα αλλά παραμένοντας στις θετικές τιμές είναι οι αναζητήσεις 
που κυμαίνονται μεταξύ τεσσάρων και πέντε στον αριθμό και εν συνεχεία 
εμφανίζονται οι τρεις αναζητήσεις. Τέλος, στο αριστερό άκρο του άξονα 
βρίσκεται η μεταβλητή που υποδηλώνει τη μια αναζήτηση.  

Συγχρόνως με τη διάταξη ως προς το συνολικό αριθμό αναζητήσεων 
κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης διαπιστώνεται και διάταξη ως προς τις 
κλάσεις των υπολοίπων μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα: στο δεξί τμήμα του 
πρώτου παραγοντικού άξονα, όπου συναντώνται οι αναζητήσεις που 
αριθμούνται το λιγότερο τρεις, προβάλλονται επίσης και οι κλάσεις που 
υποδηλώνουν τις τρεις επιλογές και άνω, το χρόνο δράσης από 3:30’ και άνω, 
την χρήση του θέματος και του βασικού ευρετηρίου, καθώς και του τίτλου 
τουλάχιστον δύο φορές, την επανάληψη των όρων που εισάγονταν και την 
παρουσία λαθών. 

Ενώ στην άλλη πλευρά του άξονα όπου βρίσκεται η μια αναζήτηση, 
εμφανίζονται επιπλέον οι κλάσεις των μεταβλητών που υποδηλώνουν την 
απουσία κάποιας επιλογής, το χρόνο παραμονής έως 2:30’, τη χρήση του 
τίτλου και την απουσία χρήσης του θέματος και του βασικού ευρετηρίου και 
τέλος την έλλειψη τόσο επανάληψης των χρησιμοποιούμενων όρων, όπως 
είναι φυσικό, όσο και εμφάνισης λαθών. 

Παρατηρείται λοιπόν ότι ο πρώτος παραγοντικός άξονας επιτρέπει 
κυρίως να διαπιστωθούν οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της μιας και των 
πολλών αναζητήσεων κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης με τον opac. 
 

 
1αν.           Ο             3αν.      4-5αν.    >6αν. 

 
       Σχήμα 4.10: α’ παραγοντικός άξονας 
 

 Οι διαφορές επομένως που διαπιστώνονται μεταξύ της μιας 
αναζήτησης και των πολλών, είναι ότι η μια αναζήτηση πραγματοποιείται 
κατά κύριο λόγο μέσω του τίτλου, είναι μικρής διάρκειας και χωρίς λάθη 
αλλά δεν παράγει αποτελέσματα. Οι πολυάριθμες αναζητήσεις είναι μεγάλης 
διάρκειας, πραγματοποιούνται αρχικά μέσω του θέματος και του βασικού 
ευρετηρίου και στη συνέχεια και μέσω του τίτλου, επιφέρουν μεν 
αποτελέσματα αλλά παρουσιάζουν το φαινόμενο των λαθών και της 
επανάληψης των όρων. Πρόκειται δηλαδή για μια αντιπαράθεση που 
βασίζεται στην ποσότητα των αναζητήσεων, η οποία όμως κινείται 
παράλληλα με τα λάθη, τις επαναλήψεις και τις επιλογές.  

Επί του δεύτερου παραγοντικού άξονα (βλ. σχήμα 4.11) η κύρια 
αντιπαράθεση είναι μεταξύ του συγγραφέα και του θέματος ως τρόπους 
πραγματοποίησης της αρχικής αναζήτησης. Στα αριστερά του άξονα 
βρίσκεται ο συγγραφέας ενώ προχωρώντας προς τα δεξιά και στις θετικές 
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τιμές του άξονα εμφανίζεται αρχικά ο τίτλος, κατόπιν οι λοιποί τρόποι και 
τέλος στο άκρο του άξονα το θέμα.  

Στην πλευρά του άξονα που είναι ο συγγραφέας προβάλλονται και οι 
παρακάτω ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο τρόπο 
αναζήτησης, οι οποίες είναι οι δυο επιλογές στα παραγόμενα αποτελέσματα, 
η απουσία αξιοποίησης της δυνατότητας του τίτλου και η μεταβλητή που 
επιβεβαιώνει τη χρήση του συγγραφέα ως μέσο αναζήτησης τουλάχιστον μια 
φορά.  

Στις θετικές τιμές του άξονα που εμφανίζονται οι άλλες τρεις 
κατηγορίες των μέσων πραγματοποίησης της αρχικής αναζήτησης, 
προβάλλονται επιπλέον οι δυο αναζητήσεις στο σύνολο της έρευνας, η μια 
επιλογή, η απουσία χρήσης του συγγραφέα και το χρονικό διάστημα 2:30’ με 
3:30’ που διήρκεσε αυτή. 

Θα μπορούσε να ειπωθεί επομένως ότι ο δεύτερος άξονας επιτρέπει 
κυρίως να διαπιστωθούν οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των τρόπων 
αρχικής αναζήτησης. 
 

   
 Συγγραφέας      Ο   Τίτλος Λοιποί      Θέμα 
 

       Σχήμα 4.11: β’ παραγοντικός άξονας 
 

Παρατηρείται επομένως ότι ο δεύτερος παραγοντικός άξονας 
αντιπαραθέτει τις γνωστού αντικειμένου αναζητήσεις, με κύριο εκπρόσωπο το 
συγγραφέα, στις αναζητήσεις με βάση το θέμα, καθώς είναι οι δύο κύριες 
μεταβλητές που ευθύνονται για τη δημιουργία του άξονα. Επιπλέον, 
παρατηρείται ότι αν και ο τίτλος ανήκει στις γνωστού-αντικειμένου 
αναζητήσεις εντοπίζεται κοντά στην αρχή του άξονα και όχι μαζί με το 
συγγραφέα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές φορές οι χρήστες 
έχοντας αναζητήσει αρχικά μέσω του θέματος και μη μένοντας 
ικανοποιημένοι, καταφεύγουν στη λύση του τίτλου.  

Στο επίπεδο δυο διαστάσεων που δημιουργείται από τον πρώτο 
(οριζόντιος) και το δεύτερο (κάθετος) παραγοντικό άξονα, όπως 
παρουσιάζεται και στο σχήμα 4.12, σχηματίζονται τρεις ομάδες. 

Πιο συγκεκριμένα, στο αριστερό τμήμα του επιπέδου δημιουργείται η 
πρώτη ομάδα αποτελούμενη από τις εξής μεταβλητές: TROP1 NTIT2, NGEN1, 
NAUT1, XRO1,2,3,4, SYNAN1,2, SYNEP1,2, EPAN2, NLE1, οι οποίες 
μεταβλητές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα άτομα της ομάδας αναζητούν 
αρχικά εισάγοντας όρο/ όρους στο πεδίο του τίτλου μια φορά, επιλέγουν μια 
φορά ή δεν επιλέγουν καθόλου κάποιο από τα παραγόμενα αποτελέσματα. 
Επιπλέον, η έρευνά τους έχει διάρκεια που κυμαίνεται έως και 7:30’ χωρίς να 
παρουσιάζει ούτε το φαινόμενο της επανάληψης ούτε το αντίστοιχο των 
λαθών. 

Στο δεξί τμήμα του επιπέδου σχηματίζεται η δεύτερη ομάδα 
αποτελούμενη από τις εξής μεταβλητές: TROP3, TROP4, NTIT3, NSUB2, 
NGEN2, SYNAN3,4,5, SYNEP4,5, XRO5, EPAN1, NLE2. Κατ’ επέκταση, η 
συγκεκριμένη ομάδα αποτελείται από εκείνους τους χρήστες, οι οποίοι 
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αναζητούν από τρεις φορές και άνω κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης με τον 
ηλεκτρονικό κατάλογο, επιλέγουν το λιγότερο τρεις φορές κάποιο από τα 
παραγόμενα αποτελέσματα, αναζητούν αρχικά μέσω του πεδίο του θέματος 
αλλά και των λοιπών τρόπων (βασικό ευρετήριο, σειρά, ISBN) και στη 
συνέχεια και μέσω του τίτλου και του βασικού ευρετηρίου επαναλαμβάνοντας 
τους όρους που εισάγουν και κάνοντας λάθη. Η έρευνά τους διαρκεί από 7:30’ 
και άνω.   

Στο κάτω μέρος του επιπέδου δημιουργείται η τρίτη ομάδα 
αποτελούμενη από τις εξής μεταβλητές: TROP2, NTIT1, NSUB1, NAUT2, 
SYNEP3. Κατά συνέπεια, τα άτομα αυτής της ομάδας χαρακτηρίζονται από 
το γεγονός ότι για τις αναζητήσεις που πραγματοποιούν, αξιοποιούν τη 
δυνατότητα του συγγραφέα και επιλέγουν δυο από τα παραγόμενα 
αποτελέσματα κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης με τον αυτοματοποιημένο 
κατάλογο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Σχήμα 4.12: Παραγοντικό επίπεδο e1Xe2 της A.F.C. επί του πίνακα 
συμπτώσεων του αρχείου χρηστών αγνώστου ιδιότητας 

 

Έχοντας ως δεδομένο ότι οι δυο μέθοδοι της Ανάλυσης Δεδομένων, η 
Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών (A.F.C.) και η Ταξινόμηση κατ’ 
Αύξουσα Ιεραρχία (C.A.H.), αποτελούν συμπληρωματικές μέθοδοι ως προς τη 
μελέτη και την ανάλυση του υπό εξέταση φαινομένου, μπορεί κανείς να 
παρατηρήσει ότι η ομάδα που προαναφέρθηκε στο αριστερό τμήμα του 
παραγοντικού επιπέδου συμβαδίζει σε γενικές γραμμές με την ομάδα Α2 
εκείνων των μεταβλητών που χαρακτηρίζουν τον κόμβο 981 κατά την 
Ταξινόμηση δηλαδή την ομάδα των χρηστών που αναζητούν δυο φορές μέσω 
του τίτλου χωρίς να επαναλαμβάνονται και χωρίς να κάνουν λάθη, 
επιλέγοντας μια φορά ή και καθόλου από τα αποτελέσματα μέσα σε 1:30’. 

Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι η ομάδα που δημιουργήθηκε στο κάτω 
μέρος του παραγοντικού επιπέδου που απεικονίζεται σε προηγούμενο σημείο 
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(βλ. σχήμα 4.9) συμβαδίζει εν μέρει με τα χαρακτηριστικά που προσδίδονται 
στα άτομα της ομάδας Α1, του κόμβου δηλαδή 998 της Ταξινόμησης με τη 
μόνη διαφορά ότι η συγκεκριμένη ομάδα εμφανίζει επιπλέον τις μεταβλητές 
που δηλώνουν τη μια αναζήτηση, την απουσία λαθών και το χρόνο έως 2:30’. 

Τέλος, η ομάδα που σχηματίστηκε στο δεξί τμήμα του παραγοντικού 
επιπέδου εμπεριέχει όλες εκείνες τις μεταβλητές, οι οποίες μέσω της 
Ταξινόμησης διασπώνται σε δυο ομάδες, τις ομάδες δηλαδή Β1 και Β2.  
 
Σχόλια-παρατηρήσεις αρχείου χρηστών αγνώστου ιδιότητας 
 

Συμπερασματικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι σύντομες αναζητήσεις 
μπορούν να χαρακτηρισθούν ως γνωστού-αντικειμένου, αφού κυριαρχεί ο 
τίτλος και ο συγγραφέας και ότι είναι επιπλέον και πιο «ασφαλείς» καθώς 
μέσω αυτών αποφεύγονται τα λάθη και συνήθως σημειώνονται και κάποιες 
επιλογές στα παραγόμενα αποτελέσματα. Είναι εκείνοι οι χρήστες που 
γνωρίζουν ακριβώς τι αναζητούν και με ποιο τρόπο να το ανακτήσουν, 
χαρακτηριστικό που είχε αποδοθεί στο πρώτο αρχείο δεδομένων στο 
διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου. 

Η χρήση του βασικού ευρετηρίου, της σειράς και του ISBN οδηγεί σε 
λάθη, σε έλλειψη επιλογών, γεγονός που φανερώνει την απουσία ακόμη και 
της στοιχειώδους ικανοποίησης του χρήστη. Η μειωμένη χρήση αυτών, η 
οποία ως επί το πλείστον συνοδεύεται από λάθη, φανερώνει άγνοια του 
περιεχομένου τους, των δυνατοτήτων τους και έλλειψη στη βασική 
εκπαίδευση των χρηστών. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι τα λάθη 
που σημειώνονται κατά τη χρήση του βασικού ευρετηρίου πρέπει να 
οφείλονται κατά κύριο λόγο στη δομή του συστήματος, αφού θεωρητικά το 
βασικό ευρετήριο είναι ο ευκολότερος τρόπος αναζήτησης στον κατάλογο, 
καθώς λειτουργεί ως λέξη-κλειδί γενικότερα σε όλα τα πεδία, πληροφορία που 
δεν κατέχουν κατά πάσα πιθανότητα οι χρήστες και ιδιαιτέρως οι πιο άπειροι, 
αφού δεν τον επιλέγουν ως τρόπο αναζήτησης. 

Η χρήση του θέματος δεν οδηγεί πάντα σε επιτυχία, καθώς απ’ ότι 
φαίνεται από την ταξινόμηση  των δεδομένων, όταν οι χρήστες επιλέγουν με 
την πρώτη επαφή τους με τον opac ως τρόπο το θέμα σημειώνονται λάθη, 
επαναλαμβάνουν τους όρους που εισάγουν και επίσης αλλάζουν τρόπο στις 
επόμενες αναζητήσεις τους καταφεύγοντας κατά κύριο λόγο στη λύση του 
τίτλου. Η δυσκολία με τη χρήση του θέματος οφείλεται στη διαφορά που 
υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που σκέφτεται ο χρήστης και στο λεξιλόγιο 
καθιερωμένων όρων, όπως είναι οι Θεματικές Επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης 
του Κογκρέσου (LCSH) που είναι ενσωματωμένες στον κατάλογο. Όταν το 
σύστημα αυτοματοποίησης της Βιβλιοθήκης δεν έχει προβεί στις κατάλληλες 
παραμετροποιήσεις ώστε οι όροι της φυσικής γλώσσας να παραπέμπουν 
στους αντίστοιχους καθιερωμένους όρους, το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα 
είναι αρνητικό. Επιπρόσθετα, οι συγκεκριμένες αναζητήσεις παρουσιάσουν το 
φαινόμενο της επανάληψης. Η επιμονή αυτών των χρηστών φανερώνει ότι 
είτε γνωρίζουν είτε θεωρούν αδύνατο το υπό εξέταση θέμα τους να μην 
υπάρχει στη Βιβλιοθήκη. Η έλλειψη κατανόησης του τρόπου με τον οποίο 
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πρέπει οι χρήστες να αναζητήσουν στον κατάλογο το θέμα που τους 
ενδιαφέρει ίσως σκιαγραφεί ακόμη μια ανάγκη για βιβλιογραφική 
εκπαίδευση των χρηστών και για κάποια αλλαγή στη δομή του συστήματος. 
 

4.3 Αρχείο τυχαίων χρηστών  
 

Συνεχίζοντας την επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόζονται οι 
μέθοδοι της Ταξινόμησης κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία (C.A.H.) και της 
Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (A.F.C.) και στο τρίτο αρχείο 
δεδομένων, το επονομαζόμενο «τυχαίων χρηστών» δηλαδή σε εκείνο το 
αρχείο που απαρτίστηκε από τις αναζητήσεις των χρηστών, που κατά την 
είσοδό τους στον κατάλογο δεν συνάντησαν καθόλου τη φόρμα- 
ερωτηματολόγιο. 

Για την εφαρμογή της μεθόδου της Ταξινόμησης κατ’ Αύξουσα 
Ιεραρχία (C.A.H.) ο αρχικός πίνακας δεδομένων διαστάσεων 581 Χ 12, στον 
οποίο 581 είναι τα αντικείμενα και γραμμές του πίνακα και 12 είναι οι 
μεταβλητές και στήλες συγχρόνως του πίνακα, μετατράπηκε σε λογικό πίνακα 
διαστάσεων 581 Χ 38, όπου 38 πλέον είναι το σύνολο των κλάσεων των 12 
μεταβλητών και αποτέλεσε τον πίνακα δεδομένων προκειμένου να 
εφαρμοσθεί η μέθοδος. 
 

 
 
 
 
 
Σχήμα 4.13: Μεθοδολογία της πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης του αρχείου τυχαίων 
χρηστών 

C.A.H. Αρχικός 
πίνακας 
581 Χ 12 

Λογικός 
πίνακας 
581 Χ 38 

 
 

 
 
Ξεκινώντας και σε αυτό το αρχείο με τη διαδικασία της Ταξινόμησης 

παρατηρείται ότι ο αρχικός κόμβος Ο (1161) διασπάται στις ομάδες  Α (1160) 
και Β (1159) και αυτή η διάσπαση οφείλεται στην υπεροχή των ατόμων της A 
έναντι αυτών της B ως προς την ιδιότητα που υποδηλώνει τη μια αναζήτηση 
κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης και εκείνη της έλλειψης 
επαναλαμβανόμενων όρων στις συνεχείς αναζητήσεις καθώς και των ατόμων 
της Β έναντι της Α ως προς τις ιδιότητες: συνολικός αριθμός αναζητήσεων 
τρεις και μεγαλύτερος των έξι, χρόνος δράσης περισσότερο από 7:30’, χρήση 
της δυνατότητας του τίτλου το λιγότερο δύο φορές και επανάληψη των όρων. 
Επομένως, μπορεί να ειπωθεί ότι η ομάδα Α, τα άτομα της οποίας καλύπτουν 
το 65% του δείγματος, χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από τους χρήστες που 
προβαίνουν σε μια μόνο αναζήτηση σε αντιδιαστολή με την ομάδα Β, τα 
άτομα της οποίας καλύπτουν το 35% του δείγματος, που χαρακτηρίζεται 
κυρίως από εκείνους τους χρήστες που δαπανούν αρκετή ώρα συνδεδεμένοι 
με τον κατάλογο προσπαθώντας να ανακτήσουν τα ζητούμενα αποτελέσματα. 
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Επομένως, μετά την πρώτη μεγάλη διάσπαση γίνεται ένας σαφής 
διαχωρισμός  μεταξύ των χρηστών που πραγματοποιούν μόνο μια αναζήτηση  
κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης και εκείνων που πραγματοποιούν αρκετές.  

Η ομάδα Α (1160) θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στη συνέχεια στις 
υποομάδες Α1 (1151) και Α2 (1158). Η διάσπαση οφείλεται στην υπεροχή της 
ομάδας Α1 έναντι της Α2 ως προς εκείνες τις ιδιότητες που χαρακτήρισαν και 
την ομάδα Α, δηλαδή τη μια αναζήτηση και την απουσία του φαινομένου της 
επανάληψης, και επιπλέον ως προς τη μικρότερη δυνατή διάρκεια σύνδεσης, 
τη χρήση του τίτλου ως τρόπο για την αρχική αναζήτηση και την έλλειψη 
χρήσης του συγγραφέα ως τρόπο αναζήτησης ενώ η Α2 υπερέχει έναντι της 
Α1 στη χρήση κατά την αρχική αναζήτηση του συγγραφέα, την έλλειψη 
αξιοποίησης της δυνατότητας του τίτλου, τη χρονική διάρκεια που 
κυμαίνεται μεταξύ 2:30’ και 3:30’ και τις δυο αναζητήσεις ως συνολικός 
αριθμός σε μια σύνδεση. Τα άτομα της ομάδας Α1 αντιπροσωπεύουν το 21% 
του δείγματος και έχουν κατά κύριο λόγο το χαρακτηριστικό χρηστών με τη 
μια αναζήτηση μέσω τίτλου. Σε αντιδιαστολή έρχονται τα άτομα της ομάδας 
Α2, τα οποία αντιστοιχούν στο 44% του δείγματος και διακρίνονται βασικά 
από τις δυο αναζητήσεις τους μέσω του συγγραφέα.  

Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι με αυτή τη διάσπαση απομακρύνονται 
εκείνοι οι χρήστες που αξιοποιούν τον τίτλο από εκείνους που χρησιμοποιούν 
το συγγραφέα. 

Η ομάδα Β (1159) θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στη συνέχεια στις 
υποομάδες Β1 (1149) και Β2 (1157), καθώς υπερέχουν τα άτομα της Β1 έναντι 
των ατόμων της Β2 στη μεταβλητή που αναφέρεται στις αναζητήσεις άνω των 
έξι, στις επιλογές άνω των πέντε, στο χρόνο δράσης περισσότερο από 7:30’ και 
στη μεταβλητή που φανερώνει τη χρήση του τίτλου έστω δυο φορές ως μέσο 
αναζήτησης στον κατάλογο ενώ τα άτομα της Β2 υπερέχουν στις μεταβλητές 
τις σχετιζόμενες με τις τρεις έως πέντε αναζητήσεις, με το τερματικό που 
συνδέθηκε χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες από το Πανεπιστήμιο δωρεάν 
συνδέσεις και με την παρουσία επαναλαμβανόμενων όρων. Τα άτομα της 
ομάδας Β1 αντιπροσωπεύουν το 12% του δείγματος και έχουν κατά κύριο 
λόγο το χαρακτηριστικό της ολοκλήρωσης της έρευνας έχοντας εισάγει πολλές 
φορές όρους προς αναζήτηση επαναλαμβάνοντας κάποιον ή και όλους από 
αυτούς, έχοντας επιλέξει πολλές φορές κάποιο από τα παραγόμενα 
αποτελέσματα και εμφανίζοντας λάθη σε αυτές. Σε αντιδιαστολή έρχονται τα 
άτομα της ομάδας Β2, τα οποία αντιστοιχούν στο 23% του δείγματος και 
διακρίνονται βασικά από αρκετές αναζητήσεις κατά τη διάρκεια μιας 
σύνδεσης και από την επανάληψη των όρων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές. 
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Σχήμα 4.14: Δενδρόγραμμα της C.A.H. επί του λογικού πίνακα (0-1) του αρχείου τυχαίων 
χρηστών 

Ως συνέχεια των παραπάνω θα μπορούσε να ειπωθεί ότι 
δημιουργούνται τέσσερις ομάδες χρηστών εκ των οποίων η πρώτη ομάδα 
αποτελείται από εκείνους τους χρήστες που κατά κύριο λόγο ολοκληρώνουν 
την έρευνά τους εντός ενάμισι λεπτού και έχοντας αναζητήσει μία φορά στο 
ηλεκτρονικό κατάλογο χρησιμοποιώντας το πεδίο του τίτλου και 
δευτερευόντως από το γεγονός ότι η αναζήτηση πραγματοποιείται μεταξύ των 
ωρών 8π.μ. και 15μ.μ. από απομακρυσμένο τερματικό και δεν παρουσιάζει 
λάθη. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι χρήστες είτε δεν επιλέγουν κανένα από τα 
ενδεχόμενα αποτελέσματα είτε σημειώνουν μόνο μία επιλογή και δεν 
χρησιμοποιούν καθόλου το συγγραφέα ως μέσο αναζήτησης.  

Η δεύτερη ομάδα απαρτίζεται από εκείνους τους χρήστες που 
πρωτίστως εισάγουν δύο φορές όρους προς αναζήτηση και κατά κύριο λόγο 
στο πεδίο του συγγραφέα κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, της οποίας η 
διάρκεια κυμαίνεται μεταξύ δυόμισι και τρεισήμισι λεπτών (2:30’-3:30’). Η 
συγκεκριμένη ομάδα χαρακτηρίζεται επιπροσθέτως από τις μεταβλητές που 
υποδηλώνουν τις δυο επιλογές στα παραγόμενα αποτελέσματα, τους λοιπούς 
τρόπους για την αρχική αναζήτηση, το εσωτερικό τερματικό, την απουσία 
τόσο επαναλαμβανόμενων όρων όσο και λαθών.      

Οι χρήστες που αναζητούν στο κατάλογο της Βιβλιοθήκης κυρίως το 
λιγότερο έξι φορές χρησιμοποιώντας το πεδίο του τίτλου έστω δυο φορές 
επαναλαμβάνοντας κάποιον ή και όλους τους όρους που εισήγαγαν και 
εμφανίζοντας λάθη στις αναζητήσεις τους, επιλέγουν άνω των πέντε εκ των 
παραγόμενων αποτελεσμάτων σε μία σύνδεσή τους με το σύστημα διάρκειας 
minimum επτάμισι λεπτών (7:30’), αποτελούν τα άτομα της τρίτης ομάδας. Τα 
προαναφερθέντα άτομα χαρακτηρίζονται δευτερευόντως και από τη χρήση 
του πεδίου του συγγραφέα έστω μια φορά, από το γεγονός ότι 
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επαναλαμβάνουν τους όρους που εισάγουν, εμφανίζουν λάθη και προτιμούν 
τις ώρες μεταξύ 15μ.μ. και 20μ.μ. για να συνδεθούν με τον κατάλογο. 

Τέλος, εμφανίζεται η τέταρτη ομάδα χρηστών τα κύρια 
χαρακτηριστικά των οποίων είναι οι αναζητήσεις που κυμαίνονται στον 
αριθμό από τρεις έως πέντε κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε από τερματικό που συνδέθηκε χρησιμοποιώντας τις 
παρεχόμενες από το Πανεπιστήμιο υπηρεσίες για δωρεάν συνδέσεις και 
διήρκεσε από τρεισήμισι έως επτάμισι λεπτά (3:30’-7:30’). Επιπλέον, 
χαρακτηρίζονται και από το γεγονός ότι επαναλαμβάνουν τον όρο ή τους 
όρους που χρησιμοποιούν σε αυτές τις αναζητήσεις. Τα δευτερεύοντα 
χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ατόμων είναι οι τρεις και τέσσερις 
επιλογές που σημειώνουν στα παραγόμενα αποτελέσματα, η χρήση του 
θέματος για την αρχική αναζήτηση και τόσο του θέματος, του τίτλου όσο και 
του βασικού ευρετηρίου για τις υπόλοιπες αναζητήσεις, η παρουσία λαθών σε 
αυτές, η χρονική διάρκεια που κυμαίνεται μεταξύ 3:30’ και 7:30’ από τις 
20μ.μ. έως τις 8π.μ. 

Μελετώντας τις ομάδες που δημιουργήθηκαν μπορεί κανείς να 
συμπεράνει ότι οι χρήστες, που αποτέλεσαν το συγκεκριμένο αρχείο, 
προτιμούν κατά κύριο λόγο τις αναζητήσεις στον κατάλογο μέσω του τίτλου 
και του συγγραφέα, δηλαδή τις «γνωστού-αντικειμένου» αναζητήσεις. Οι 
συγκεκριμένες αναζητήσεις θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως επιτυχείς 
καθώς ο χρήστης τις περισσότερες φορές επιλέγει από τα παραγόμενα 
αποτελέσματα. Παράλληλα όμως παρατηρείται όσον αφορά στα λάθη και 
στις επαναλήψεις ότι εμφανίζονται στους συγκεκριμένους τρόπους σε 
εκείνους τους χρήστες μόνο που σημειώνουν περισσότερες αναζητήσεις κατά 
τη διάρκεια μιας σύνδεσής τους.  

Οι αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν αξιοποιώντας τη δυνατότητα 
του θέματος και του βασικού ευρετηρίου παρατηρούνται σε μια μόνο ομάδα 
χρηστών σε μικρό βαθμό και συνοδεύονται από λάθη και 
επαναλαμβανόμενους όρους αλλά και από επιλογές στα παραγόμενα 
αποτελέσματα. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι είναι εκείνοι οι χρήστες που 
προσπαθούν να αναζητήσουν πιο διεξοδικά στον online κατάλογο της 
Βιβλιοθήκης χωρίς όμως να πλήρως εξοικειωμένοι με τις δυνατότητες και το 
περιεχόμενό του. 

Συνεχίζοντας τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων του 
συγκεκριμένου αρχείου και προκειμένου να εφαρμοσθεί η μέθοδος της 
Παραγοντικής Ανάλυσης (A.F.C.) μετατρέπεται ο λογικός πίνακας 
διαστάσεων 581 Χ 38, στον οποίο 581 είναι τα αντικείμενα και γραμμές του 
πίνακα και 38 είναι το σύνολο των κλάσεων των 12 μεταβλητών και στήλες 
παράλληλα του πίνακα, στον πίνακα συμπτώσεων διαστάσεων 38 Χ 3893, ο 
οποίος αποτέλεσε και τον πίνακα δεδομένων.  
 

                                                           
93 Ο πίνακας συμπτώσεων παρατίθεται αναλυτικά στο παράρτημα 3. 
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A.F.C. Λογικός 

πίνακας 
581 Χ 38 

Πίνακας 
συμπτώσεων 

38 Χ 38

 
 

  
 
Σχήμα 4.14: Μεθοδολογία της πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης του αρχείου «τυχαίων 
χρηστών» 

 
 

 
 
Εφαρμόζοντας επομένως τη μέθοδο παρατηρείται επί του πρώτου 

παραγοντικού άξονα (βλ. σχήμα 4.15) η εξής διάταξη από δεξιά προς 
αριστερά: στο δεξί άκρο βρίσκεται η μεταβλητή που υποδηλώνει το λιγότερο 
έξι αναζητήσεις κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, προχωρώντας προς την 
αρχή του άξονα αλλά παραμένοντας στις θετικές τιμές είναι οι αναζητήσεις 
που κυμαίνονται μεταξύ τεσσάρων και πέντε στον αριθμό και εν συνεχεία 
εμφανίζονται οι τρεις αναζητήσεις. Τέλος, στο αριστερό άκρο του άξονα 
βρίσκεται η μεταβλητή που υποδηλώνει τη μια αναζήτηση.  

Συγχρόνως με τη διάταξη ως προς το συνολικό αριθμό αναζητήσεων 
κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης διαπιστώνεται και διάταξη ως προς τις 
κλάσεις των υπολοίπων μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα: στο δεξί τμήμα του 
πρώτου παραγοντικού άξονα, όπου συναντώνται οι αναζητήσεις που 
κυμαίνονται από τρεις και άνω, προβάλλονται επίσης και οι κλάσεις που 
υποδηλώνουν τις τρεις επιλογές και άνω, το χρόνο δράσης το λιγότερο 7:30’, 
την χρήση του τίτλου τουλάχιστον δύο φορές, την επανάληψη των όρων που 
εισάγονταν και την παρουσία λαθών και επιπλέον την ώρα αναζήτησης που 
ήταν μεταξύ 8μ.μ. και 8π.μ. 

Ενώ στην άλλη πλευρά του άξονα όπου βρίσκεται η μια αναζήτηση, 
εμφανίζονται επιπλέον οι κλάσεις των μεταβλητών που υποδηλώνουν την 
απουσία κάποιας επιλογής και την παρουσία μόνο μιας, το χρόνο παραμονής 
έως 2:30’, τη χρήση του τίτλου, την έλλειψη τόσο επανάληψης των 
χρησιμοποιούμενων όρων, όπως είναι φυσικό, όσο και εμφάνισης λαθών και 
τέλος, την ώρα αναζήτησης που ήταν μεταξύ 8π.μ. και 15μ.μ. 

Παρατηρείται λοιπόν ότι ο πρώτος παραγοντικός άξονας επιτρέπει 
κυρίως να διαπιστωθούν οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της μιας και των 
πολλών αναζητήσεων κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης με τον opac. 
 

 
1αν.           Ο             3αν.      4-5αν.    >6αν. 

 
      Σχήμα 4.15: α’ παραγοντικός άξονας 
 

Οι διαφορές που διαπιστώνονται μεταξύ της μιας αναζήτησης και των 
πολλών σχετίζονται με τις επιλογές, τα λάθη, τις επαναλήψεις και τη διάρκεια 
σύνδεσης, που κινούνται ανάλογα με τον αριθμό των αναζητήσεων και όχι με 
τον τρόπο, αφού εκατέρωθεν εμφανίζεται ο τίτλος ως τρόπος αναζήτησης.   

Επί του δεύτερου παραγοντικού άξονα (βλ. σχήμα 4.16) η κύρια 
αντιπαράθεση είναι μεταξύ του θέματος και του συγγραφέα ως τρόπο 
πραγματοποίησης της αρχικής αναζήτησης. Στα αριστερά του άξονα 
βρίσκεται το θέμα ενώ προχωρώντας προς τα δεξιά αλλά παραμένοντας στις 
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αρνητικές τιμές του άξονα εμφανίζονται οι λοιποί τρόποι (βασικό ευρετήριο, 
σειρά, ISBN) ενώ στο δεξί άκρο είναι ο συγγραφέας.  

Στην πλευρά του άξονα που είναι το θέμα προβάλλονται και οι 
παρακάτω ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο τρόπο 
αναζήτησης, οι οποίες είναι: το εσωτερικό τερματικό από το οποίο 
πραγματοποιήθηκε η αναζήτηση, η μεταβλητή που επιβεβαιώνει τη χρήση 
τόσο του βασικού ευρετηρίου όσο και του θέματος ως μέσο αναζήτησης 
τουλάχιστον μια φορά, η απουσία χρήσης του συγγραφέα και ο χρόνος 
δράσης μεταξύ των 3:30’ και 7:30’.  

Στις θετικές τιμές του άξονα που εμφανίζεται ο συγγραφέας, 
προβάλλεται επιπλέον η μεταβλητή που επιβεβαιώνει τη χρήση του 
συγγραφέα και εκείνη που υποδεικνύει την έλλειψη αξιοποίησης του θέματος. 

Θα μπορούσε να ειπωθεί επομένως ότι ο δεύτερος άξονας επιτρέπει 
κυρίως να διαπιστωθούν οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των τρόπων 
αρχικής αναζήτησης. 
 

   
   Θέμα Λοιποί        Ο  Συγγραφέας   
 
Σχήμα 4.16: β’ παραγοντικός άξονας 

 
Παρατηρείται, λοιπόν, ότι στο δεύτερο παραγοντικό άξονα 

αντιπαρατίθενται οι γνωστού αντικειμένου αναζητήσεις- με κύριο εκπρόσωπο 
το συγγραφέα- στις αναζητήσεις με βάση το θέμα.  

Στο επίπεδο δυο διαστάσεων που δημιουργείται από τον πρώτο 
(οριζόντιος) και το δεύτερο (κάθετος) παραγοντικό άξονα, όπως 
παρουσιάζεται και στο σχήμα 4.17, σχηματίζονται τρεις ομάδες. 

Πιο συγκεκριμένα, στο αριστερό τμήμα του επιπέδου δημιουργείται η 
πρώτη ομάδα αποτελούμενη από τις εξής μεταβλητές: TROP1 NTIT2, NSUB1, 
XRO1,2, SYNAN1, SYNEP1,2, EPAN2, NLE1, ORA1, οι οποίες μεταβλητές 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα άτομα της ομάδας αναζητούν αρχικά 
εισάγοντας όρο/ όρους στο πεδίο του τίτλου μια φορά, επιλέγουν μια φορά ή 
δεν επιλέγουν καθόλου κάποιο από τα παραγόμενα αποτελέσματα. Επιπλέον, 
η έρευνά τους έχει διάρκεια που κυμαίνεται έως 2:30’ μεταξύ των ωρών 8π.μ. 
και 15μ.μ. χωρίς να παρουσιάζει ούτε το φαινόμενο της επανάληψης ούτε το 
αντίστοιχο των λαθών. 

Στο δεξί τμήμα του επιπέδου σχηματίζεται η δεύτερη ομάδα 
αποτελούμενη από τις εξής μεταβλητές: TROP2, NTIT3, NAUT2,  SYNAN4,5, 
SYNEP4,5, XRO5, EPAN1, NLE2. Κατ’ επέκταση, η συγκεκριμένη ομάδα 
αποτελείται από εκείνους τους χρήστες, οι οποίοι αναζητούν από τέσσερις 
φορές και άνω κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης με τον ηλεκτρονικό κατάλογο, 
επιλέγουν το λιγότερο τρεις φορές κάποιο από τα παραγόμενα αποτελέσματα, 
αναζητούν αρχικά μέσω του πεδίο του συγγραφέα και στη συνέχεια και μέσω 
του τίτλου επαναλαμβάνοντας τους όρους που εισάγουν και κάνοντας λάθη. 
Η έρευνά τους διαρκεί από 7:30’ και άνω.   

Στο κάτω μέρος του επιπέδου δημιουργείται η τρίτη ομάδα 
αποτελούμενη από τις εξής μεταβλητές: TROP4, TROP3, NSUB2, NGEN2, 
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NAUT1, SYNAN3,  ORA3, TERM1, XRO4. Κατά συνέπεια, τα άτομα αυτής 
της ομάδας χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι για τις τρεις αναζητήσεις 
που πραγματοποιούν αξιοποιούν τη δυνατότητα του θέματος αλλά και των 
λοιπών τρόπων (βασικό ευρετήριο, σειρά, ISBN), επιλέγουν δυο από τα 
παραγόμενα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης με τον 
αυτοματοποιημένο κατάλογο διάρκειας από 3:30 έως 7:30’. Επιπλέον, 
συνδέονται από απομακρυσμένο τερματικό μεταξύ των ορών 8μ.μ. και 8π.μ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Σχήμα 4.17: Παραγοντικό επίπεδο e1Xe2 της A.F.C. επί του πίνακα 
συμπτώσεων του αρχείου «τυχαίων χρηστών» 

Έχοντας ως δεδομένο ότι οι δυο μέθοδοι της Ανάλυσης Δεδομένων, η 
Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών (A.F.C.) και η Ταξινόμηση κατ’ 
Αύξουσα Ιεραρχία (C.A.H.), αποτελούν συμπληρωματικές μέθοδοι ως προς τη 
μελέτη και την ανάλυση του υπό εξέταση φαινομένου, όπως έχει άλλωστε 
τονισθεί και στα προηγούμενα υποκεφάλαια, μπορεί κανείς να παρατηρήσει 
ότι η ομάδα που προαναφέρθηκε στο αριστερό τμήμα του παραγοντικού 
επιπέδου συμβαδίζει με την πρώτη ομάδα που σχηματίστηκε κατά την 
Ταξινόμηση δηλαδή την ομάδα των χρηστών που αναζητούν μια φορές μέσω 
του τίτλου χωρίς να επαναλαμβάνονται και χωρίς να κάνουν λάθη, 
επιλέγοντας μια φορά ή και καθόλου από τα αποτελέσματα. 

Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι η ομάδα που δημιουργήθηκε στο δεξί 
τμήμα του παραγοντικού επιπέδου συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με τα 
χαρακτηριστικά που προσδίδονται στα άτομα της τρίτης ομάδας της 
Ταξινόμησης, δηλαδή σε εκείνους που πραγματοποιούν πολυάριθμες 
αναζητήσεις μέσω του τίτλου και του συγγραφέα, επιλέγουν από τα 
παραγόμενα αποτελέσματα, επαναλαμβάνονται και κάνουν λάθη. 

Τέλος, η ομάδα που σχηματίστηκε στο κάτω μέρος του παραγοντικού 
επιπέδου συμβαδίζει σε γενικές γραμμές με την τέταρτη ομάδα της 
Ταξινόμησης, τα άτομα της οποίας αναζητούν τρεις έως πέντε φορές μέσω του 
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θέματος και των λοιπών τρόπων, επαναλαμβάνοντας τους όρους που 
εισήγαγαν, σημειώνοντας λάθη και επιλέγοντας κάποιο από τα 
αποτελέσματα. 
 
Σχόλια-παρατηρήσεις αρχείου τυχαίων χρηστών 
 

Οι χρήστες που αποτέλεσαν το συγκεκριμένο αρχείο δείχνουν ως επί το 
πλείστον μια σαφή προτίμηση στις γνωστού-αντικειμένου αναζητήσεις με 
τους τρόπους που κυριαρχούν να είναι του τίτλου και του συγγραφέα, καθώς 
οι δύο από τις τρεις ομάδες έχουν αυτούς τους τρόπους ως κύριο 
χαρακτηριστικό. Αυτού του είδους οι αναζητήσεις οδηγούν τον χρήστη σε 
επιλογές τις περισσότερες φορές, όπως έχει φανεί και από την επεξεργασία 
των δύο προηγούμενων αρχείων. Όσον αφορά, τέλος, στο φαινόμενο της 
εμφάνισης λαθών και της επανάληψης των όρων που εισάγονται σε σχέση 
πάντα με τους συγκεκριμένους τρόπους αναζήτησης, παρατηρήθηκε ότι 
λειτουργούν ανάλογα με το χρόνο παραμονής στο σύστημα, αφού οι 
σύντομες αναζητήσεις δεν χαρακτηρίζονται από λάθη και επαναλήψεις σε 
αντίθεση με τις πολυάριθμες μεγάλης διάρκειας αναζητήσεις, όπως είναι 
εξάλλου φυσικό αφού όσο περισσότερο μένει συνδεδεμένος ο χρήστης τόσο 
αυξάνονται οι πιθανότητες να επαναληφθεί και να κάνει λάθη. 

Η χρήση του θέματος σε συνδυασμό με το βασικό ευρετήριο και το 
ISBN (λοιποί τρόποι) εμφανίζεται σε περιορισμένο βαθμό σε μια μόνο ομάδα 
και μάλιστα με μικρό ποσοστό συμμετοχής σε σχέση με το σύνολο των 
χρηστών. Για ακόμη μια φορά η επιλογή των συγκεκριμένων τρόπων ως μέσο 
αναζήτησης συνοδεύεται από λάθη και επαναλαμβανόμενους όρους, όπως 
ακριβώς αναδείχθηκε με την επεξεργασία του πρώτου και του δεύτερου 
αρχείου δεδομένων. Οι λόγοι που πιθανότατα εξηγούν αυτή την κατάσταση 
έχουν αναφερθεί στις προηγούμενες περιπτώσεις (βλ. κεφ. 4.5.1 και 4.5.2) και 
για αυτό το λόγο κρίνεται πως δεν πρέπει να επαναληφθούν. Αξίζει όμως να 
σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι χρήστες σε αντίθεση με εκείνους που 
αποτελούσαν τα άλλα αρχεία, επιλέγουν κάποιο από τα παραγόμενα 
αποτελέσματα. Επιλογές, όμως, που ίσως σε αυτή την περίπτωση να μη 
σηματοδοτούν καμία επιτυχία, αν αναλογισθεί κανείς τα προβλήματα που 
παρουσιάζουν τόσο το θέμα όσο και οι λοιποί τρόποι αναζήτησης.  
 
Συγκριτικά συμπεράσματα & διαφορές για τα τρία αρχεία δεδομένων 
 

Ολοκληρώνοντας τη στατιστική επεξεργασία των τριών αρχείων 
δεδομένων με τις μεθόδους ανάλυσης και μελετώντας τα συμπεράσματα που 
εξήχθησαν, κρίθηκε απαραίτητο να γίνει μια σύγκριση των αποτελεσμάτων 
και των συμπερασμάτων, η οποία οδήγησε στις εξής παρατηρήσεις: 

• Όταν οι χρήστες επιλέγουν να αναζητήσουν στον online κατάλογο της 
Βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας τα πεδία του τίτλου και του συγγραφέα, 
δηλαδή όταν δείχνουν μια προτίμηση στις γνωστού- αντικειμένου 
αναζητήσεις, το αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο τους δικαιώνει. Οι 
αναζητήσεις τους δεν παρουσιάζουν ούτε το φαινόμενο της 
επανάληψης των όρων ούτε το φαινόμενο των διαφόρων λαθών αλλά 
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ως επί το πλείστον το σύστημα απαντά στο ερώτημα της έρευνας και οι 
χρήστες επιλέγουν ένα ή και περισσότερα από τα παραγόμενα 
αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι ο απλούστερης μορφής 
τρόπος αναζήτησης. Εξαίρεση σε αυτή τη συνθήκη θα μπορούσε να 
θεωρηθεί η περίπτωση των φοιτητών, οι οποίοι λόγω της μικρής 
εμπειρίας τους, όταν χρησιμοποιούν τους προαναφερθέντες τρόπους 
κάνουν λάθη. 

• Η χρήση των πρότυπων αριθμών (ISBN-ISSN), του βασικού ευρετηρίου 
και της σειράς, των λεγόμενων για τις ανάγκες της στατιστικής 
επεξεργασίας λοιπών τρόπων, εμφανίζεται σε περιορισμένο βαθμό και 
συνοδεύεται από λάθη, επαναλαμβανόμενους όρους και απουσία 
επιλογών. Οι μόνοι χρήστες, που χρησιμοποιώντας τους 
συγκεκριμένους τρόπους δεν εμφανίζουν κατά κύριο λόγο λάθη στις 
αναζητήσεις τους και σημειώνουν επιλογές στα παραγόμενα 
αποτελέσματα, είναι εκείνοι που αποτέλεσαν την ομάδα του 
υπόλοιπου, πέραν του διδακτικού, προσωπικού του Πανεπιστημίου 
στο πλήρες αρχείο δεδομένων. Επισημαίνουμε ότι στο προσωπικό αυτό  
εντάσσεται και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης που όχι μόνο είναι 
ιδιαίτερα εξοικειωμένο με το σύστημα αλλά στην τυπική του 
εκπαίδευση περιλαμβάνονται μέθοδοι σύνθετης ανάκτησης  δεδομένων 
και αξιολόγησης επιλογών. 

• Τέλος, κοινή παρατήρηση αποτελεί για όλες τις ομάδες χρηστών, ότι η 
αναζήτηση με βάση το θέμα δεν αποδίδει αποτελέσματα που να 
οδηγούν πάντα σε επιλογή. Αυτό οφείλεται πιστεύουμε εν μέρει σε 
άγνοια της ορολογίας που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη για τη θεματική 
περιγραφή και εν μέρει σε άγνοια χρήσης των παραμέτρων ανάκτησης 
του συστήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Βιβλιοθήκη δε 
χρησιμοποιεί ιδιαίτερη ή άγνωστη ορολογία αλλά ακολουθεί στον 
τομέα αυτό τα εθνικά και διεθνή πρότυπα. Κατ΄ επέκταση, η άγνοια 
αποτελεί χαρακτηριστικό των χρηστών και ποικίλει όπως είδαμε ανά 
ομάδα. Το γεγονός όμως αυτό καθεαυτό δίνει στη Βιβλιοθήκη το 
μήνυμα για την αναγκαιότητα εκπαίδευσης στον τομέα αυτό. Επίσης, 
σε ότι αφορά στην πιθανότητα άγνοιας χρήσης των παραμέτρων 
ανάκτησης του συστήματος, πέρα από την εκπαίδευση που μπορεί να 
αξιοποιήσει τα συγκεκριμένα στοιχεία, θα πρέπει να εξετασθεί και η 
παραμετροποίηση του συστήματος και η πιθανή αξιολόγηση της 
εισαγωγής ή μη οδηγιών για τη χρήση των συγκεκριμένων σημείων 
αναζήτησης. Με την εφαρμογή των παραπάνω προτεινόμενων μέτρων 
αναμένεται να επιτευχθεί μια πληρέστερη αξιοποίηση του συστήματος 
της Βιβλιοθήκης, να αυξηθεί το ποσοστό ανάκτησης δεδομένων και να 
συντομευτεί ο χρόνος παραμονής στο σύστημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
 
 
 
 

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, γίνεται η συγκέντρωση και παρουσίαση 
των  συμπερασμάτων που προκύπτουν ως συνέπεια των διαπιστωμένων 
αποτελεσμάτων της έρευνας που δίνονται ανά κεφάλαιο.  Στόχος είναι μέσα 
από την κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων που ακολουθεί: α) να 
αναλυθούν τα συμπεράσματα προκειμένου να διαπιστωθούν ισχύουσες 
πρακτικές, β) να εξαχθούν δευτερογενή συμπεράσματα που αφορούν στις 
βιβλιοθηκονομικές διαδικασίες, γ) να προταθούν ιδέες για τη βελτίωσή τους, 
και δ) να καταδειχθούν οι δυνατότητες βιβλιοθηκονομικών εφαρμογών αλλά 
και  θεμάτων στατιστικής. 

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επιμέρους 
διεξαγωγή της έρευνας διακρίνουμε ισχύουσες πρακτικές σε θέματα που 
αφορούν στη συμπεριφορά των χρηστών σε σχέση με τον κατάλογο της 
βιβλιοθήκης. Η μελέτη του προφίλ των χρηστών, οι τρόποι αναζήτησης και ο 
βαθμός αποτελεσματικότητας των αναζητήσεων ωθούν σε συμπεράσματα για 
τις βιβλιοθηκονομικές διαδικασίες. 
 
Συγκεκριμένα: 
 

Κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθεί και να αναλυθεί στατιστικά ο βαθμός 
της αποτελεσματικότητας της αναζήτησης σε σχέση με το ακαδημαϊκό επίπεδο 
του χρήστη: 

• Παρατηρήθηκε ότι το διδακτικό προσωπικό επιλέγει κατά κύριο λόγο 
τον τίτλο και το συγγραφέα ως τρόπους αναζήτησης, καθώς αναζητά 
στον κατάλογο κάτι συγκεκριμένο. Οι αναζητήσεις του βασίζονται 
στην εμπειρία, γεγονός που αποδεικνύεται από την ανυπαρξία λαθών 
και από την εισαγωγή, ως επί το πλείστον, στις συνεχείς αναζητήσεις 
του νέων όρων. Επιπλέον, διενεργώντας κάποια έρευνα στον 
ηλεκτρονικό κατάλογο, χρειάζεται κατά κύριο λόγο μέχρι και ενάμισι 
λεπτό(1:30’) και ικανοποιείται από τα αποτελέσματα, αφού κυρίως 
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σημειώνει κάποιο εξ’ αυτών. Προβαίνει, δηλαδή, σε σύντομες 
αναζητήσεις «γνωστού- αντικειμένου» επιλέγοντας από τα 
παραγόμενα αποτελέσματα και αποφεύγοντας τόσο την επανάληψη 
των όρων όσο και τα λάθη. Επομένως, το διδακτικό προσωπικό θα 
μπορούσε επιγραμματικά να ειπωθεί ότι γνωρίζει τι θέλει και πώς να 
το ανακτήσει. Επισημαίνεται ότι οι ερωτήσεις «γνωστού αντικειμένου» 
είναι σαφώς περισσότερες από τις ερωτήσεις αναζητήσεων με βάση το 
θέμα (αναζητήσεις έρευνας). 

• Οι προπτυχιακοί φοιτητές χαρακτηρίζονται από την προτίμησή τους 
στις γνωστού-αντικειμένου αναζητήσεις και συγκεκριμένα στον τίτλο, 
καθώς θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο πιο εύκολος τρόπος αναζήτησης 
στον κατάλογο. Στην αναζήτηση με λέξη-κλειδί στο συγκεκριμένο 
πεδίο το σύστημα σχεδόν πάντα εμφανίζει σελίδα με αποτελέσματα στη 
μορφή αλφαβητικού ευρετηρίου. Οι φοιτητές εξαιτίας της 
περιορισμένης εμπειρίας και εξοικείωσης τους με το σύστημα, 
επαναλαμβάνουν τους εισαγόμενους όρους και εμφανίζουν λάθη σε 
αρκετά υψηλό ποσοστό. Τα λάθη των φοιτητών χαρακτηρίζονται από 
την εμμονή τους να χρησιμοποιούν τους ίδιους όρους ακόμη και όταν 
το σύστημα δεν εξάγει κανένα αποτέλεσμα που να τους ενδιαφέρει, την 
χωρίς ιδιαίτερη προσοχή πληκτρολόγηση τον όρων με αποτέλεσμα να 
παρουσιάζονται ορθογραφικά και τυπογραφικά λάθη και την λάθος 
χρήση των τρόπων αναζήτησης. Έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί 
αγνοούν ποια μορφή πρέπει να έχουν οι ερωτήσεις που εισάγουν σε 
κάθε πεδίο, με αποτέλεσμα να δίδεται ολόκληρη πρόταση αντί για 
λέξεις-κλειδιά ή ακόμη και φράσεις ή λέξεις-κλειδιά στη θέση των 
πρότυπων αριθμών (ISBN/ISSN). Επιπλέον, οι προπτυχιακοί φοιτητές 
εγκαταλείπουν σχετικά εύκολα και γρήγορα την προσπάθεια για 
ανάκτηση πληροφοριών από τον κατάλογο και πολλές φορές χωρίς να 
σημειώνουν κάποιες επιλογές. Αυτή η ταχύτητα που τους χαρακτηρίζει 
ίσως να φανερώνει την αντίληψη των φοιτητών να τελειώνει γρήγορα 
και αυτή η εργασία που τους «ανάγκασε» να ανατρέξουν στη 
βιβλιοθήκη.  

Επισημαίνεται ότι αυτό που ισχύει για το διδακτικό προσωπικό 
σε σχέση με το είδος των ερωτήσεων ισχύει και για τους προπτυχιακούς 
φοιτητές, δηλαδή, οι ερωτήσεις «γνωστού- αντικειμένου» και οι 
ερωτήσεις αναζητήσεων με βάση το θέμα (αναζητήσεις έρευνας) είναι 
σαφώς περισσότερες στην πρώτη κατηγορία. 

• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχοντας μεγαλύτερη εμπειρία από τους 
προπτυχιακούς φοιτητές και μεγαλύτερη συναίσθηση της 
αναγκαιότητας διεκπεραίωσης της έρευνάς τους χειρίζονται πιο 
αποτελεσματικά τον κατάλογο. Είναι πιο επίμονοι και φέρουν 
χαρακτηριστικά τόσο από την ομάδα των προπτυχιακών φοιτητών όσο 
και από την ομάδα του διδακτικού προσωπικού. Είναι ενδεικτικό, ότι 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές σε αντιδιαστολή με τις άλλες δύο κατηγορίες 
αξιοποιούν περισσότερο τις αναζητήσεις με βάση το θέμα. Ειδικότερα 
παρατηρούμε ότι πολλές φορές μη αναζητώντας κάτι συγκεκριμένο 
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καταφεύγουν στην αξιοποίηση του θέματος προσπαθώντας να 
εξαντλήσουν θεματικά το αντικείμενο της έρευνάς τους, που τους 
οδήγησε στον κατάλογο της βιβλιοθήκης.  

• Το υπόλοιπο προσωπικό του Πανεπιστημίου, πέραν του διδακτικού, 
αναζητά με τρόπους που φανερώνουν βαθύτερη γνώση των 
δυνατοτήτων του opac χρησιμοποιώντας αυτές τις δυνατότητες με τον 
κατάλληλο τρόπο, αφού δεν εμφανίζονται κατά κύριο λόγο λάθη. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτή τη κατηγορία ανήκει και το 
προσωπικό της Βιβλιοθήκης και συνάγουμε ότι αντιπροσωπεύει το 
μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών σ’ αυτή την κατηγορία. Τους 
χαρακτηρίζει η εμπειρία και η επιτυχία στις αναζητήσεις, όσο το 
τελευταίο θα μπορούσε να ειπωθεί αναλογιζόμενοι ότι η επιτυχία μιας 
αναζήτησης αποδεικνύεται, όταν ο χρήστης μελετήσει το ίδιο το 
τεκμήριο και το αξιολογήσει. Θα μπορούσε όμως να ειπωθεί ότι οι 
επιλογές που σημειώνονται στα αποτελέσματα είναι ο δείκτης 
ικανοποίησης του χρήστη και επιτυχούς αναζήτησης. 
 
Γενικότερα και για τις τέσσερις ομάδες χρηστών έχει παρατηρηθεί ότι 

όσοι δεν ολοκλήρωσαν την έρευνά τους με μια μόνο αναζήτηση αλλά 
συνέχισαν και περαιτέρω, παρέμειναν κατά κύριο λόγο στην αρχική τους 
επιλογή. Επίσης, συσχετίζοντας τα λάθη με τις επιλογές, συμπεραίνεται ότι τα 
λάθη δεν επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές των χρηστών. Μπορεί ο 
χρήστης να έχει κάνει κάποιο λάθος κατά την αναζήτηση αλλά να του 
παρουσιαστούν κάποια αποτελέσματα ανεξαρτήτως βαθμού σχετικότητας και 
τελικά να επιλέξει κάποιο ή και τανάπαλιν. 

Σε ότι αφορά τα θέματα των βιβλιοθηκονομικών εφαρμογών, στο 
επίπεδο αυτό κρίνεται ότι ο opac στις αναζητήσεις γνωστού- αντικειμένου 
ανταποκρίνεται  στη συλλογή που υποστηρίζει και το κοινό που 
εξυπηρετεί. Ο μικρός αριθμός λαθών μπορεί να αποφευχθεί με τις βελτιώσεις 
που προτείνονται παρακάτω. 

Προκειμένου να αποδοθούν πληρέστερα τα χαρακτηριστικά των 
ομάδων των χρηστών μελετήθηκε αν η επιστημονική κατεύθυνση των ομάδων 
έπαιζε κάποιο ρόλο στον τρόπο και στο βαθμό αποτελεσματικότητας των 
αναζητήσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν κατέστη δυνατό να αποδοθούν οι 
συσχετισμοί που προαναφέρθηκαν, καθώς τα τμήματα παρουσίαζαν την ίδια 
σχεδόν βαρύτητα με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αξιολόγηση της 
επιρροής τους. Κατά συνέπεια, δεχόμαστε ότι η επιστημονική κατεύθυνση 
δεν παίζει ρόλο στην επιτυχία ή μη των αναζητήσεων ούτε επηρεάζει τον 
τρόπο αναζήτησης δεδομένων, τουλάχιστον από όσα προκύπτουν από την 
ποιοτική  ανάλυση και την αντίστοιχη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων 
της συγκεκριμένης έρευνας. 

Η παρατήρηση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για τρέχουσες 
βιβλιοθηκονομικές εφαρμογές που αφορούν την ομαδική εκπαίδευση 
χρηστών. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στο κεφ. 3.4.1 υπάρχει η παρατήρηση 
για την αυξημένη χρήση του συστήματος της βιβλιοθήκης από ένα 
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συγκεκριμένο τμήμα. Επισημαίνεται ότι αυτή η μεμονωμένη περίπτωση δε 
σχετίζεται με την επιστημονική κατεύθυνση του Τμήματος αλλά με το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο περιλαμβάνει ικανό αριθμό 
φοιτητικών εργασιών. Κατ΄ επέκταση η αυξημένη χρήση δεν οφείλεται στην 
επιστημονική κατεύθυνση αλλά στη δόμηση συγκεκριμένων μαθημάτων του 
προαναφερόμενου Τμήματος. 

Εξετάζοντας τώρα μέρος των αναζητήσεων που αφορά στις 
αναζητήσεις με βάση το θέμα, διαπιστώνουμε ότι αποτελεί μια πλέον σύνθετη 
μορφή ανάκτησης δεδομένων και απαιτεί γνώση της ορολογίας. 
Συγκρίνοντας τις διαφορετικές μορφές αναζήτησης παρατηρούμε τα εξής:  

• Όπως ήδη διατυπώθηκε  υπάρχει σαφής προτίμηση των χρηστών του 
online καταλόγου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
στη χρήση του τίτλου αλλά και του συγγραφέα ως τρόπο 
αναζήτησης. Αυτό γίνεται είτε δίνοντας την αρχή του εκάστοτε τίτλου 
ή του συγγραφέα -ώστε να γίνει η αναζήτηση αλφαβητικά- είτε 
δίνοντας λέξεις-κλειδιά μέσα από τον τίτλο ή λέξεις που αποτελούν 
μέρος του ονόματος του συγγραφέα. Οι συγκεκριμένες αναζητήσεις 
έχουν χαρακτηριστεί ως «γνωστού-αντικειμένου» (“known- item 
searches”).  

• Η αποφυγή της χρήσης του θέματος ως μέσο αναζήτησης μπορεί να 
αποδοθεί σε μια σειρά αιτιών: 

o Στην άγνοια του χρήστη για την ορολογία (θεματικές 
επικεφαλίδες) που χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη για την 
οργάνωση του υλικού της.  

o Στην αδυναμία του λογισμικού της βιβλιοθήκης να παρουσιάζει 
παράλληλα και μέσα από το σύστημα ανάκτησης την 
προτεινόμενη ορολογία. 

o Στην αδυναμία των χρηστών να διατυπώσουν το θέμα και να 
προσδιορίσουν λέξεις κλειδιά. 

Τέλος , 
o Μια πιθανή αιτιολογία αυτής της ενέργειας είναι η τοποθέτηση 

στη μηχανή αναζήτησης του πεδίου του τίτλου στη πρώτη σειρά 
και η θεώρηση αυτού ως προεπιλογή. Έχει παρουσιαστεί σε 
διάφορες μελέτες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών κατά 
τις αναζητήσεις τους σε opacs ότι συνήθως δεν αλλάζουν την 
προεπιλογή του συστήματος με εξαίρεση τους χρήστες που 
χαρακτηρίζονται «έμπειροι» και συνειδητά επιλέγουν κάποιο 
άλλο τρόπο αναζήτησης. Οι χρήστες πιθανότατα θεωρούν 
αυτούς τους τρόπους αναζήτησης πιο εύκολους και πιο 
«ασφαλείς» καθώς αποφεύγονται τα λάθη, ενώ παράλληλα 
σημειώνονται συνήθως περισσότερες επιλογές στα παραγόμενα 
αποτελέσματα.  

 
Οι παρατηρήσεις αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν για τρέχουσες 

βιβλιοθηκονομικές εφαρμογές που αφορούν την επέκταση του προγράμματος 
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βιβλιογραφικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης χρηστών, που ήδη διενεργεί σε 
εκτεταμένο βαθμό το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Ένας ακόμη προβληματισμός που έχει τεθεί στην αρχή της έρευνας 
ήταν κατά πόσο οι χρήστες της βιβλιοθήκης ανακτούν το υλικό που 
χρειάζονται χρησιμοποιώντας τον opac. Στις περιπτώσεις που αποτυγχάνουν, 
ποια είναι τα αίτια αυτής της αποτυχίας, είναι λάθη που κάνουν οι ίδιοι ή και 
λάθη της δομής και παρουσίασης της οθόνης του online καταλόγου; Οι 
απαντήσεις στο συγκεκριμένο προβληματισμό δίνονται ακολούθως. Πιο 
συγκεκριμένα: 

• Σχετίζοντας τον τρόπο αναζήτησης με τις επιλογές αναδεικνύεται 
ότι ο βαθμός ικανοποίησης του χρήστη εμφανίζεται ως ο πιο 
υψηλός, όταν γίνεται χρήση του συγγραφέα και ως ο πιο χαμηλός, 
όταν γίνεται χρήση της σειράς, του βασικού ευρετηρίου και του 
ISBN/ISSN. Πιθανή εξήγηση αυτής της «επιτυχίας» είναι το γεγονός 
ότι οι «γνωστού-αντικειμένου» αναζητήσεις συνήθως επιφέρουν 
αποτελέσματα καθώς ο χρήστης γνωρίζει το αντικείμενο, τον τρόπο 
αξιοποίησής του και τον τρόπο για την πιο αποτελεσματική ανάκτηση. 

• Η χρήση του βασικού ευρετηρίου, της σειράς και του ISBN οδηγεί σε 
ανεπιτυχείς αναζητήσεις, αφού εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό λάθη 
και δεν σημειώνονται επιλογές, γεγονός που φανερώνει την 
απουσία ακόμη και της στοιχειώδους ικανοποίησης του χρήστη. Η 
μειωμένη χρήση αυτών, η οποία ως επί το πλείστον συνοδεύεται από 
λάθη, φανερώνει άγνοια του περιεχομένου τους, των δυνατοτήτων 
τους και έλλειψη στη βασική εκπαίδευση των χρηστών. Έχει 
παρατηρηθεί να εισάγεται στο πεδίο του πρότυπου αριθμού ο 
ταξινομικός αριθμός ή ακόμη και λέξη-κλειδί ή πρόταση προς 
αναζήτηση. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι τα λάθη που 
σημειώνονται κατά τη χρήση του βασικού ευρετηρίου πρέπει να 
οφείλονται κατά κύριο λόγο στη δομή του συστήματος, αφού 
θεωρητικά το βασικό ευρετήριο είναι ο ευκολότερος τρόπος 
αναζήτησης στον κατάλογο, καθώς λειτουργεί ως λέξη-κλειδί 
γενικότερα σε όλα τα πεδία, πληροφορία που δεν κατέχουν κατά πάσα 
πιθανότητα οι χρήστες και ιδιαιτέρως οι πιο άπειροι, αφού δεν τον 
επιλέγουν ως τρόπο αναζήτησης.  

• Εξετάζοντας το συσχετισμό λαθών και επιλογών στις αναζητήσεις 
των χρηστών, συμπεραίνεται ότι τα λάθη δεν επηρεάζουν σε μεγάλο 
βαθμό τις επιλογές τους. Μπορεί ο χρήστης να έχει κάνει κάποιο 
λάθος κατά την αναζήτηση αλλά να του παρουσιαστούν κάποια 
αποτελέσματα ανεξαρτήτως βαθμού σχετικότητας και τελικά να 
επιλέξει κάποιο από τα παρουσιαζόμενα ή και το αντίστροφο. 

• Ειδικά σε ότι αφορά στις αναζητήσεις με τη χρήση του θέματος και το 
βαθμό λανθασμένων επιλογών διακρίνουμε τα εξής: όταν οι χρήστες 
επιλέγουν κατά την πρώτη επαφή τους με τον opac ως τρόπο 
αναζήτησης το θέμα ο βαθμός λάθους είναι αυξημένος. Στη συνέχεια 
έχουμε είτε επανάληψη του λάθους με την επανεισαγωγή των ίδιων 
θεματικών όρων στο σύστημα, είτε την πλήρη αλλαγή τρόπου 
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αναζήτησης. Στην πρώτη περίπτωση, οι συγκεκριμένες αναζητήσεις 
χαρακτηρίζονται από το φαινόμενο της επανάληψης. Η επιμονή 
αυτών των χρηστών φανερώνει ότι είτε γνωρίζουν είτε θεωρούν 
αδύνατο το υπό εξέταση θέμα τους να μην υπάρχει στη Βιβλιοθήκη. Η 
έλλειψη κατανόησης του τρόπου με τον οποίο πρέπει οι χρήστες να 
αναζητήσουν στον κατάλογο το θέμα που τους ενδιαφέρει, ίσως 
σκιαγραφεί ακόμη μια ανάγκη για βιβλιογραφική εκπαίδευση των 
χρηστών και για κάποια αλλαγή στη δομή του συστήματος. Στην 
δεύτερη περίπτωση, της αλλαγής δηλαδή τρόπου αναζήτησης, 
αναιρείται πλήρως η θεματική προσέγγιση καθώς οι χρήστες 
στρέφονται σε άλλους τρόπους αναζήτησης και κατά κύριο λόγο σε 
αυτήν με βάση τον τίτλο. 

• Όσον αφορά στο φαινόμενο της εμφάνισης λαθών και της επανάληψης 
των όρων που εισάγονται σε σχέση πάντα με τους συγκεκριμένους 
τρόπους αναζήτησης, παρατηρήθηκε ότι λειτουργούν ανάλογα με το 
χρόνο παραμονής στο σύστημα. Οι σύντομες αναζητήσεις δεν 
χαρακτηρίζονται από λάθη και επαναλήψεις σε αντίθεση με τις 
πολυάριθμες μεγάλης διάρκειας αναζητήσεις. Το φαινόμενο αυτό 
είναι  φυσικό, αφού όσο περισσότερο μένει συνδεδεμένος ο χρήστης 
τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να επαναληφθεί και να κάνει λάθη. 

• Η δυσκολία με τη χρήση του θέματος οφείλεται στη διαφορά που 
υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που σκέφτεται και εισάγει ο χρήστης σε 
φυσική γλώσσα και σε αυτό που επιβάλλει η δόμηση του λεξιλογίου 
καθιερωμένων όρων. Τέτοιου είδους λεξιλόγιο είναι οι Θεματικές 
Επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH), που 
χρησιμοποιεί το προσωπικό της Βιβλιοθήκης κατά τη θεματική 
ευρετηρίαση. Ο χρήστης και το σύστημα βρίσκονται σε αδυναμία 
πλήρους ταύτισης των δύο λεξιλογίων. Η μη ταύτιση των όρων της 
φυσικής γλώσσας και των καθιερωμένων επικεφαλίδων είναι ένα 
πρόβλημα που εμφανίζεται σε συστήματα ανάκτησης πληροφοριών, 
όταν η παραμετροποίηση του συστήματος δεν υποστηρίζει τη 
συγκεκριμένη λειτουργία. Όταν, δηλαδή, το σύστημα 
αυτοματοποίησης της Βιβλιοθήκης δεν έχει προβεί στις κατάλληλες 
παραμετροποιήσεις το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα είναι αρνητικό 
εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη καθιερωμένη θεματική 
επικεφαλίδα. Συγκεκριμένα, οι καθιερωμένοι όροι πρέπει να είναι 
ανακτήσιμοι με κάθε τους λέξη και να ανεξαρτητοποιούνται από την 
αυστηρή δόμηση της «θεματικής επικεφαλίδας» ώστε να λαμβάνουν με 
τον τρόπο αυτό τη χρήση των όρων φυσικής γλώσσας.  

 
Γενικότερα εξετάζοντας τα θέματα αναζήτησης δεδομένων στον opac 

αξίζει να σημειωθεί ότι λάθη εμφανίζει και το ίδιο το σύστημα 
προβάλλοντας το μήνυμα “ERROR: Invalid qualifier” που οφείλονται 
πιθανόν σε μεγάλη απασχόληση του server τη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή. Λάθη που δυσκολεύουν τους χρήστες στις αναζητήσεις τους, 
διακόπτοντας τη σύνδεσή τους, σηματοδοτούν ακόμη ένα ενδιαφέρον σημείο 
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για αλλαγή και βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος, ώστε να παρέχονται 
καλύτερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους χρήστες. 

Συνεχίζοντας διαπιστώνεται ακόμη μια πρακτική των χρηστών της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία σχετίζεται με την 
αξιοποίηση από μέρους τους όλων ή έστω των περισσοτέρων δυνατοτήτων 
που τους παρέχει το σύστημα του αυτοματοποιημένου καταλόγου. Πιο 
συγκεκριμένα από το πρώτο κιόλας στάδιο της επεξεργασίας των 
δεδομένων, παρατηρήθηκε ότι οι χρήστες δεν αξιοποιούν όλες τις 
δυνατότητες που τους παρέχει το σύστημα. Δεν χρησιμοποιούν σε πολύ 
μεγάλο ποσοστό τους περιορισμούς, δηλαδή τους λογικούς τελεστές Boolean 
(98%), τους χρονικούς περιορισμούς που σχετίζονται με την ημερομηνία 
έκδοσης (99,9%), τους περιορισμούς της βιβλιοθήκης (98%) και τους 
αντίστοιχους της συλλογής (99%). Επίσης, δεν συνδυάζουν τους όρους που 
εισάγουν (98%), αφού δεν επιλέγουν κατά κύριο λόγο τη σύνθετη αναζήτηση 
αλλά και στις λίγες περιπτώσεις που την επιλέγουν, δεν την αξιοποιούν 
κατάλληλα. Η προαναφερθείσα περιορισμένη χρήση οδήγησε και στην 
απομάκρυνση των μεταβλητών που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες πτυχές 
του καταλόγου με την ολοκλήρωση της αρχικής επεξεργασίας (βλ. κεφ. 3.3)94.  
 
Προτάσεις 
 

Σε συνέχεια των συμπερασμάτων που παρατέθηκαν, ακολουθούν 
προτάσεις που αφορούν τόσο στις βιβλιοθηκονομικές εφαρμογές όσο και στη 
χρήση των μεθόδων της διατριβής για την ανάπτυξη νέων τρόπων ανάλυσης 
ποιοτικών δεδομένων στο χώρο των βιβλιοθηκών και των πληροφοριακών 
τους συστημάτων. 

Η παρούσα διατριβή μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα transaction 
logs που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων, αναδεικνύουν 
πρότυπα συμπεριφοράς. Είναι επίσης εμφανές ότι η χρήση των transaction 
logs στη διαπίστωση αυτών των προτύπων αποφέρει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα.  Τα πρότυπα συμπεριφοράς φανερώνουν και αποδεικνύουν με 
τεκμηριωμένα πλέον στοιχεία: α) τις αδυναμίες των χρηστών, β) τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γ) τις ελλείψεις στη βιβλιογραφική τους 
εκπαίδευση, δ) τις συνήθειες που αναπτύσσουν καθώς και ε) τις αδυναμίες και 
ελλείψεις που έχει το ίδιο το σύστημα ανάκτησης. Μέρος των προβλημάτων 
πολλές φορές είναι γνωστά στους βιβλιοθηκονόμους, καθώς έρχονται σε 
καθημερινή επαφή με το χρήστη. Η έκταση των προβλημάτων δείχνει να μην 
είναι κατανοητή καθώς η έλλειψη τεκμηριωμένων δεδομένων δεν το επέτρεπε 
ενώ ταυτόχρονα δεν παρείχε μηχανισμό για τη διεκδίκηση αλλαγών από τους 
υπευθύνους του οργανισμού. Επομένως, πραγματοποιώντας μια 
εμπεριστατωμένη έρευνα,  παρέχεται στους βιβλιοθηκονόμους ένα εργαλείο 
πίεσης με στόχο πάντα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την 
ικανοποίηση των χρηστών. 

Στηριζόμενη σε αυτά τα δεδομένα η Βιβλιοθήκη μπορεί να 
επανεξετάζει συγκεκριμένα σημεία των λειτουργιών της και να προβαίνει 
                                                           
94 Τα ποσοστά, που παρατίθενται, προέρχονται από το πλήρες αρχείο δεδομένων. 
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στην αναβάθμιση των συστημάτων της. Στη συνέχεια παρατίθενται προτάσεις 
βελτίωσης των ισχυουσών πρακτικών και ιδέες για την αντιμετώπιση των 
διαπιστωθέντων προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται: 

• Συνεχής εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση των συστημάτων της 
βιβλιοθήκης. Ειδικότερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε θέματα 
βιβλιογραφικής εκπαίδευσης με στόχο την αναγνώριση των ανάλογων 
βιβλιογραφικών σημείων πρόσβασης στους καταλόγους και τις 
πληροφοριακές πηγές της βιβλιοθήκης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 
την πληρέστερη αξιοποίηση του καταλόγου και των δυνατοτήτων 
ανάκτησης. 

• Επανεξέταση της ορολογίας του ελεγχόμενου λεξιλογίου ανάκτησης 
και αναζήτηση τρόπων ενσωμάτωσης της φυσικής γλώσσας. 

• Αναπροσαρμογή των παραμέτρων του συστήματος για συσχετισμό του 
λεξιλογίου της φυσικής γλώσσας και του ελεγχόμενου λεξιλογίου. Το  
γεγονός αυτό θα επιτρέψει την ανάκτηση πληροφοριών σε φυσική 
γλώσσα και θα απαλείψει σημαντικό μέρος των λαθών στη διαδικασία 
αναζήτησης.  

• Online βοήθεια με σύντομες και σαφείς απαντήσεις. 
• Αλλαγή στη δομή και εμφάνιση του καταλόγου, δηλαδή 
• εισαγωγή online παραδειγμάτων για τη ορθή χρήση του κάθε τρόπου 

αναζήτησης και  
• αυτόματη διόρθωση των ορθογραφικών λαθών με επιλογή. 
• Τέλος, καλύτερη υποστήριξη του server ώστε να μην «κρεμάει» το 

σύστημα. 
 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι η αποτύπωση της συμπεριφοράς των 
χρηστών στον αυτοματοποιημένο κατάλογο μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, 
αναδεικνύει στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
αναδιαμόρφωση της πολιτικής της βιβλιοθήκης έχοντας ως στόχο τη βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των χρηστών.  

Έχοντας τα συγκεκριμένα δεδομένα η πολιτική της βιβλιοθήκης 
δύναται να επηρεαστεί τόσο στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του 
λειτουργικού της συστήματος όσο και στην αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητά του. 

Εξετάζοντας στη συνέχεια τα θέματα εφαρμογής της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας για βιβλιοθηκονομικές εφαρμογές παρατηρούμε ότι η έρευνα 
που εκπονήθηκε μέσα στα πλαίσια της συγκεκριμένης διδακτορικής 
διατριβής κλίθηκε να επεξεργαστεί ποσοτικά αλλά κυρίως ποιοτικά 
δεδομένα προερχόμενα από το χώρο των βιβλιοθηκών με μεθόδους 
στατιστικής ανάλυσης διευρύνοντας το πεδίο των στατιστικών εφαρμογών 
στις βιβλιοθήκες και παράλληλα το πεδίο εφαρμογών της πολυδιάστατης 
στατιστικής ανάλυσης. Η μέχρι πρότινος στατιστική επεξεργασία 
βιβλιοθηκονομικών δεδομένων στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο 
επικεντρωνόταν στη μονοδιάστατη ή και δισδιάστατη στατιστική ανάλυση με 
χρήση κυρίως ποσοτικών κλιμάκων μέτρησης. Η παρούσα διατριβή έρχεται 
να προτείνει νέες μεθόδους πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης ποσοτικών 
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αλλά πάνω από όλα ποιοτικών δεδομένων και να καλύψει μερικώς το κενό 
που εντοπίστηκε στην επεξεργασία των δεδομένων των βιβλιοθηκών. 

Έγινε αναφορά σε προηγούμενο σημείο για τη συμβολή της διατριβής 
στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογών της πολυδιάστατης στατιστικής 
ανάλυσης. Αυτή η διεύρυνση πραγματοποιείται καθώς για πρώτη φορά 
εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων στο χώρο των 
βιβλιοθηκών. Επομένως, η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να επικαλεστεί ότι 
ενισχύει τη διεπιστημονικότητα των Μεθόδων θέτοντας ένα νέο πεδίο 
εφαρμογών, το οποίο διαθέτει πληθώρα πτυχών και ποιοτικών δεδομένων 
που δεν έχουν αξιοποιηθεί. 

Επιπλέον, με την παρούσα διδακτορική διατριβή προτείνεται όσον 
αφορά στη μεθοδολογία συγκέντρωσης δεδομένων, η χρήση τεχνικών 
παρακολούθησης λειτουργιών (transaction logs) στις υπηρεσίες των 
βιβλιοθηκών και συγκεκριμένα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των 
βιβλιοθηκών. Πρόκειται για μια μέθοδο ευρέως γνωστή στον κόσμο της 
πληροφορικής, που χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται σε έρευνες 
χρηστών σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού αλλά που δεν είχε αξιοποιηθεί από τις 
ελληνικές βιβλιοθήκες στις έρευνες που είχαν πραγματοποιήσει για τους 
χρήστες τους. Η πιο συνήθης τεχνική συλλογής δεδομένων υπήρξε η μέθοδος 
των ερωτηματολογίων αποκλειστικά. Η παρούσα διατριβή ακολουθώντας τις 
διεθνείς τάσεις στις έρευνες χρηστών βιβλιοθηκών, αξιοποίησε και τις δυο 
προαναφερθείσες μεθόδους, των transaction logs και του ερωτηματολογίου 
αποδίδοντας σαφή αποτελέσματα. 

Εν κατακλείδι, η συγκεκριμένη διατριβή ευελπιστεί να έχει 
δημιουργήσει ένα νέο δρόμο αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στην επιστήμη της 
βιβλιοθηκονομίας και της πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης 
αναδεικνύοντας την καταλληλότητα των Μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων για 
την ανάλυση δεδομένων βιβλιοθηκών και αποδεικνύοντας παράλληλα τη 
συμβολή των στατιστικών μεθόδων στην αξιολόγηση υπηρεσιών των 
βιβλιοθηκών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
Παρατίθεται η online φόρμα – ερωτηματολόγιο, που τοποθετήθηκε στην 
ιστοσελίδα του καταλόγου της Βιβλιοθήκης στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
 
Μέρος Α 
Στο πρώτο μέρος του συγκεκριμένου παρατήματος παρατίθεται μια λίστα με 
πλήρη αναφορά όλων των δυνατοτήτων για αναζητήσεις στον κατάλογο που 
παρείχε το σύστημα τόσο στην απλή όσο και στη σύνθετη αναζήτηση. Πιο 
συγκεκριμένα: 

 

1. ΑΠΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

 

Τίτλος αλφαβητικά    
Τίτλος λέξη-κλειδί      
Σειρά αλφαβητικά    
Σειρά λέξη-κλειδί 
 Αλφαβητικά 
Λέξη-κλειδί 

Αλφαβητικά 
Λέξη-κλειδί 

Θέμα 

Συγγραφέας 

Τίτλος 

ISBN/ISSN 
 
Βασικό Ευρετήριο 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
 
 

2.1. Δίνεται η δυνατότητα συνδυασμού των παρακάτω όρων 

Τίτλος (λέξη-κλειδί) 

Σειρά (λέξη-κλειδί) 

Συγγραφέας (λέξη-κλειδί) 

Θέμα (λέξη-κλειδί) 

Βασικό Ευρετήριο 

ISBN 

ISSN  
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2.2. Περιορισμός Βιβλιοθήκης 

 
Κανένας περιορισμός 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Κρατημένο υλικό 

Εργαστήριο Αγγλικής Γλώσσας 

 
2.3. Περιορισμός Συλλογής 

 

Κανένας περιορισμός 

Δίσκοι βινυλίου 

Δωρεά υπό αξιολόγηση 

Φυλλάδια 

Πληροφοριακά Φυλλάδια 

Σειρές επιστημονικών έργων 

Κύρια Συλλογή 

Επιστημονικά περιοδικά 

Magazines 

Νομικές περιοδικές εκδόσεις 

Κλαδικές μελέτες 

Videocassette 

Κασέτες ήχου 

Δισκέτα η/υ 

Μικροφίσες 

Πληροφοριακό-μικροφίσα 

Στατιστικές περιοδικές εκδόσεις 

Πληροφοριακές πηγές 

Εφημερίδες 

CD ήχου 

CD ROM 

Συλλογή Dewey 

Πληροφοριακά Dewey 

Διδακτορικές Διατριβές 

Διπλωματικές Εργασίες 

Πτυχιακές Εργασίες 

Εκδόσεις σε σειρές 

Kits 

Λογοτεχνία 

 

2.4. Ημερομηνία Έκδοσης 

Ίση με 

Διαφορετική από 

Μετά από 

Μεγαλύτερη ή ίση με 

Πριν από 

Μικρότερη ή ίση με 
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Μέρος Β 

Στο δεύτερο μέρος του παραρτήματος παρατίθεται ένα τμήμα από το αρχείο 
καταγραφής των αναζητήσεων (transaction log file) των χρηστών στον 
κατάλογο κατά τη διάρκεια της έρευνας προς ανάδειξη του μεγέθους και της 
πολυπλοκότητας των δεδομένων στην πρωτογενή μορφή τους. Συγκεκριμένα 
πρόκειται για αναζητήσεις χρηστών που πραγματοποιήθηκαν στο αγγλικό 
interface στις 19 Φεβρουαρίου 2002. 

 
2-02-19 16:02:16 C:\Programs\WebPAC1.35\wgbroker.exe 305 INFO: new 
session for client: 195.251.214.145 
 2-02-19 16:02:16 C:\Programs\WebPAC1.35\wgbroker.exe 305 INFO: run 
key: 200202191602160101305 
 2-02-19 16:02:18 .\wgsubmit.exe 276 INFO: run: 200202191602160101305 
port: 1117 client: 195.251.214.145 
 2-02-19 16:02:18 .\wgsubmit.exe 276 INFO: entering command loop 
 2-02-19 16:02:19 C:\Programs\WebPAC1.35\wgbroker.exe 305 INFO: 
started wgsubmit 
 2-02-19 16:02:19 .\wgsubmit.exe 276 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:02:19 .\wgsubmit.exe 276 INFO: processing command: -
access top.USMARC_Simple_en_ugr_eco_thr_oth 
 2-02-19 16:02:19 .\wgsubmit.exe 276 INFO: run 200202191602160101305 
session 1 initially connected to database: USMARC_Horizon_en 
 2-02-19 16:02:19 .\wgsubmit.exe 276 INFO: run 200202191602160101305 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search ) 
 2-02-19 16:02:20 .\wgsubmit.exe 276 ERROR: Invalid qualifier: UK in 
node: top.USMARC_Simple_en_ugr_eco_thr_oth 
 2-02-19 16:02:20 .\wgsubmit.exe 276 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:02:45 .\wgsubmit.exe 276 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:02:45 .\wgsubmit.exe 276 INFO: processing command: 1 scan 
open SA UNEMPLOYMENT 
 2-02-19 16:02:45 .\wgsubmit.exe 276 INFO: run 200202191602160101305 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( scan open SA 
UNEMPLOYMENT ) 
 2-02-19 16:02:54 .\wgsubmit.exe 276 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:03:09 .\wgsubmit.exe 276 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:03:09 .\wgsubmit.exe 276 INFO: processing command: 1 scan 
select 1 3 
 2-02-19 16:03:09 .\wgsubmit.exe 276 INFO: run 200202191602160101305 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( scan select 1 3 ) 
 2-02-19 16:03:18 .\wgsubmit.exe 276 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:03:52 C:\Programs\WebPAC1.35\wgbroker.exe 240 INFO: new 
session for client: 195.251.214.145 
 2-02-19 16:03:52 C:\Programs\WebPAC1.35\wgbroker.exe 240 INFO: run 
key: 200202191603520880240 
 2-02-19 16:03:54 .\wgsubmit.exe 251 INFO: run: 200202191603520880240 
port: 1124 client: 195.251.214.145 
 2-02-19 16:03:54 .\wgsubmit.exe 251 INFO: entering command loop 
 2-02-19 16:03:54 C:\Programs\WebPAC1.35\wgbroker.exe 240 INFO: 
started wgsubmit 
 2-02-19 16:03:55 .\wgsubmit.exe 251 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:03:55 .\wgsubmit.exe 251 INFO: processing command: -
access top 
 2-02-19 16:03:56 .\wgsubmit.exe 251 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:04:01 .\wgsubmit.exe 251 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:04:01 .\wgsubmit.exe 251 INFO: processing command: -
access top.USMARC_Simple_en 
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 2-02-19 16:04:01 .\wgsubmit.exe 251 INFO: run 200202191603520880240 
session 1 initially connected to database: USMARC_Horizon_en 
 2-02-19 16:04:01 .\wgsubmit.exe 251 INFO: run 200202191603520880240 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search ) 
 2-02-19 16:04:01 .\wgsubmit.exe 251 ERROR: Invalid qualifier: UK in 
node: top.USMARC_Simple_en 
 2-02-19 16:04:02 .\wgsubmit.exe 251 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:04:21 .\wgsubmit.exe 251 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:04:21 .\wgsubmit.exe 251 INFO: processing command: 1 scan 
open TA UNEMPLOYMENT 
 2-02-19 16:04:21 .\wgsubmit.exe 251 INFO: run 200202191603520880240 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( scan open TA 
UNEMPLOYMENT ) 
 2-02-19 16:04:26 C:\Programs\WebPAC1.35\wgbroker.exe 295 INFO: 
waiting for submit status sleeping or accepting 
 2-02-19 16:04:34 .\wgsubmit.exe 251 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:04:34 C:\Programs\WebPAC1.35\wgbroker.exe 295 ERROR: run 
200202191603520880240 submit doesn't response (busy) 
 2-02-19 16:04:43 C:\Programs\WebPAC1.35\wgbroker.exe 308 INFO: new 
session for client: 195.251.214.145 
 
 2-02-19 16:04:43 C:\Programs\WebPAC1.35\wgbroker.exe 308 INFO: run 
key: 200202191604430834308 
 2-02-19 16:04:45 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run: 200202191604430834308 
port: 1129 client: 195.251.214.145 
 2-02-19 16:04:45 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering command loop 
 2-02-19 16:04:45 C:\Programs\WebPAC1.35\wgbroker.exe 308 INFO: 
started wgsubmit 
 2-02-19 16:04:46 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:04:46 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: -
access top 
 2-02-19 16:04:46 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:04:53 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:04:53 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: -
access top.USMARC_Simple_en 
 2-02-19 16:04:53 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 initially connected to database: USMARC_Horizon_en 
 2-02-19 16:04:53 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search ) 
 2-02-19 16:04:54 .\wgsubmit.exe 281 ERROR: Invalid qualifier: UK in 
node: top.USMARC_Simple_en 
 2-02-19 16:04:54 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:05:24 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:05:24 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 scan 
open SA UNEMPLOYMENT 
 2-02-19 16:05:24 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( scan open SA 
UNEMPLOYMENT ) 
 2-02-19 16:05:34 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:05:47 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:05:47 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 scan 
select 1 4 
 2-02-19 16:05:47 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( scan select 1 4 ) 
 2-02-19 16:05:55 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:06:13 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:06:13 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search 
 2-02-19 16:06:13 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search ) 
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 2-02-19 16:06:14 .\wgsubmit.exe 281 ERROR: Invalid qualifier: UK in 
node: top.USMARC_Simple_en 
 2-02-19 16:06:14 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:06:48 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:06:48 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 scan 
open SA UNEMPLOYMENT 
 2-02-19 16:06:48 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( scan open SA 
UNEMPLOYMENT ) 
 2-02-19 16:06:51 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:06:56 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:06:56 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 scan 
select 3 0 
 2-02-19 16:06:56 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( scan select 3 0 ) 
 2-02-19 16:07:40 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:09:11 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:09:11 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select 4 2 
 2-02-19 16:09:11 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select 4 2 ) 
 2-02-19 16:09:17 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:09:52 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:09:52 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 1 
 2-02-19 16:09:52 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 1 ) 
 2-02-19 16:09:59 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:10:10 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:10:10 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 2 
 2-02-19 16:10:10 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 2 ) 
 2-02-19 16:10:16 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:10:24 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:10:24 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 3 
 2-02-19 16:10:24 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 3 ) 
 2-02-19 16:10:31 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:11:07 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:11:07 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 4 
 2-02-19 16:11:07 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 4 ) 
 2-02-19 16:11:13 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:11:20 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:11:20 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 5 
 2-02-19 16:11:20 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 5 ) 
 2-02-19 16:11:26 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:11:37 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:11:37 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 6 
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 2-02-19 16:11:37 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 6 ) 
 2-02-19 16:11:42 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:11:48 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:11:48 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 7 
 2-02-19 16:11:48 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 7 ) 
 2-02-19 16:11:55 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:12:02 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:12:02 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 8 
 2-02-19 16:12:02 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 8 ) 
 2-02-19 16:12:08 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:12:50 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:12:50 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 9 
 2-02-19 16:12:50 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 9 ) 
 2-02-19 16:12:55 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:13:02 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:13:02 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 10 
 2-02-19 16:13:02 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 10 ) 
 2-02-19 16:13:07 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:13:15 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:13:15 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 11 
 2-02-19 16:13:15 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 11 ) 
 2-02-19 16:13:20 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:13:27 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:13:27 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 12 
 2-02-19 16:13:27 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 12 ) 
 2-02-19 16:13:32 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:13:59 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:13:59 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 13 
 2-02-19 16:13:59 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 13 ) 
 2-02-19 16:14:05 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:14:13 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:14:13 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 14 
 2-02-19 16:14:13 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 14 ) 
 2-02-19 16:14:19 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:14:26 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
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 2-02-19 16:14:26 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 15 
 2-02-19 16:14:26 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 15 ) 
 2-02-19 16:14:37 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:14:57 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:14:57 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 16 
 2-02-19 16:14:57 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 16 ) 
 2-02-19 16:15:03 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:15:11 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:15:11 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 17 
 2-02-19 16:15:11 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 17 ) 
 2-02-19 16:15:18 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:15:27 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:15:27 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 18 
 2-02-19 16:15:27 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 18 ) 
 2-02-19 16:15:33 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:15:40 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:15:40 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 19 
 2-02-19 16:15:40 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 19 ) 
 2-02-19 16:15:46 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:16:21 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:16:21 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 20 
 2-02-19 16:16:21 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 20 ) 
 2-02-19 16:16:27 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:16:49 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:16:49 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 21 
 2-02-19 16:16:49 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 21 ) 
 2-02-19 16:16:56 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:17:04 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:17:04 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 22 
 2-02-19 16:17:04 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 22 ) 
 2-02-19 16:17:11 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:17:21 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:17:21 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 23 
 2-02-19 16:17:21 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 23 ) 
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 2-02-19 16:17:27 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:17:37 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:17:37 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 24 
 2-02-19 16:17:37 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 24 ) 
 2-02-19 16:17:43 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:17:50 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:17:50 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search select -view LONGVIEW 4 25 
 2-02-19 16:17:50 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search select -view 
LONGVIEW 4 25 ) 
 2-02-19 16:17:57 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:18:08 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:18:08 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 
search 
 2-02-19 16:18:08 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( search ) 
 2-02-19 16:18:09 .\wgsubmit.exe 281 ERROR: Invalid qualifier: UK in 
node: top.USMARC_Simple_en 
 2-02-19 16:18:09 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:19:09 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering PROCESSING state 
 2-02-19 16:19:09 .\wgsubmit.exe 281 INFO: processing command: 1 scan 
open SA UNEMPOLYMENT 
 2-02-19 16:19:09 .\wgsubmit.exe 281 INFO: run 200202191604430834308 
session 1 database USMARC_Horizon_en command( scan open SA 
UNEMPOLYMENT ) 
 2-02-19 16:19:14 .\wgsubmit.exe 281 INFO: entering ACCEPTING state 
 2-02-19 16:23:18 .\wgsubmit.exe 276 INFO: leaving command loop, rc 
is: 2 
 2-02-19 16:23:18 .\wgsubmit.exe 276 INFO: wgsubmit run: 
200202191602160101305 is exiting 
 2-02-19 16:24:34 .\wgsubmit.exe 251 INFO: leaving command loop, rc 
is: 2 
 2-02-19 16:24:34 .\wgsubmit.exe 251 INFO: wgsubmit run: 
200202191603520880240 is exiting 
 2-02-19 16:39:14 .\wgsubmit.exe 281 INFO: leaving command loop, rc 
is: 2 
 2-02-19 16:39:14 .\wgsubmit.exe 281 INFO: wgsubmit run: 
200202191604430834308 is exiting 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

Μέρος Α 
Στο πρώτο μέρος του συγκεκριμένου παρατήματος παρατίθεται ένας πίνακας 
με την κωδικοποίηση των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
στατιστική ανάλυση των δεδομένων. 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΩΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
8:00:01-15:00:00 1 
15:00:01-20:00:00 2 
20:00:01-8:00:00 3 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ 
Προπτυχιακός φοιτητής 1 
Μεταπτυχιακός φοιτητής 2 
Διδακτικό προσωπικό 3 
Λοιπό Προσωπικό 4 
ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
Καθηγητής 1 
Αν. Καθηγητής 2 
Επ. Καθηγητής 3 
Λέκτορας 4 
Άλλο 5 
Μη-διδακτικό προσωπικό 6 
ΤΜΗΜΑ 
Οικονομικών Επιστημών  1 
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών 3 
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης 4 
Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής 5 
Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών 6 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 7 
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  8 
Ms 9 
Άλλο 10 
ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ   
1ο έτος φοίτησης 1 
2ο έτος φοίτησης 2 
3ο έτος φοίτησης 3 
4ο έτος φοίτησης 4 
Έτος πτυχίου 5 

 218 



Άλλο 6 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ   
Εσωτερικό 1 
Modem 2 
Απομακρυσμένο 3 
ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
Ελληνική 1 
Αγγλική 2 
ΕΙΔΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
Απλή αναζήτηση 1 
Σύνθετη αναζήτηση 2 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΛΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ    
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ   
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ "SEARCH"   
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ   
ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ   
ΤΡΟΠΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
Τίτλος(αλφαβητικά) 1 
Τίτλος(λέξη-κλειδί) 2 
Σειρά(αλφαβητικά) 3 
Σειρά(λέξη-κλειδί) 4 
Συγγραφέας(αλφαβητικά) 5 
Συγγραφέας(λέξη-κλειδί) 6 
Θέμα(αλφαβητικά) 7 
Θέμα(λέξη-κλειδί) 8 
ISBN/ISSN 9 
Βασικό ευρετήριο 10 
Νο ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ   
Νο ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ   
Νο ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ   
Νο ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ   
Νο ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ   
Νο ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ISBN/ISSN   
ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ 
ΝΑΙ 1 
ΌΧΙ 2 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΙ   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ή   
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ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ 
ΝΑΙ 1 
ΌΧΙ 2 
Νο ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ   
Νο ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ   
Νο ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ   
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ στις ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 
ΝΑΙ 1 
ΌΧΙ 2 
Νο ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
ΤΥΠΟΙ ΛΑΘΩΝ 
Νο Ορθογραφικών Λαθών   
Νο Λαθών στον Τρόπο Αναζήτησης   
Νο Λαθών από Παραλήψεις   
Νο Λαθών του Συστήματος   
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Μέρος Β 

Στο δεύτερο μέρος του παραρτήματος παρατίθεται ένας πίνακας με τις τάξεις 
στις οποίες διαιρέθηκαν οι μεταβλητές με τον αντίστοιχο κάθε φορά 
συμβολισμό, για να έχει ο αναγνώστης ακριβή γνώση της μεθόδου 
κωδικοποίησης των δεδομένων. 

 

ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
ΏΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
ORA1  8:00:01 – 15:00:00 
ORA2  15:00:01 - 20:00:00 
ORA3  20:00:01 – 8:00:00 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ 
IDIO1 Προπτυχιακός φοιτητής 
IDIO2  Μεταπτυχιακός φοιτητής-Υπ. Διδάκτορας 
IDIO3  Διδακτικό προσωπικό 
IDIO4  Λοιπό προσωπικό 
ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
TMH1   Οικονομικών Επιστημών 
ΤΜΗ2   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 
TMH3   Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών & 

Πολιτικών Σπουδών 
TMH4   Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, 

Εκπαιδευτικής &      Κοινωνικής Πολιτικής, 
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης 

TMH5   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
TMH6   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 
TMH7   Μεταπτυχιακά Τμήματα 
TMH8   Άλλο 
ΈΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
ETOS1  Πρώτο έτος φοίτησης 
ETOS2   Δεύτερο έτος φοίτησης 
ETOS3   Τρίτο έτος φοίτησης 
ETOS4   Τέταρτο έτος φοίτησης 
ETOS5   Επί πτυχίω 
ETOS6   Άλλο 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 
TERM1  Εσωτερικό τερματικό 
TERM2  “Modem” 
TERM3  Απομακρυσμένο τερματικό 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ “SEARCHES” 
SYNAN1 Μια 
SYNAN2 Δύο 
SYNAN3 Τρεις 
SYNAN4 Τέσσερις έως πέντε 
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SYNAN5 Άνω των έξι 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
SYNEP1 Καμία επιλογή 
SYNEP2 Μία επιλογή 
SYNEP3 Δύο επιλογές 
SYNEP4 Τρεις έως τέσσερις επιλογές 
SYNEP5 Άνω των πέντε επιλογών 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
XRO1 -1:30’’ 
XRO2 1:30’’ – 2:30’’ 
XRO3 2:30’’ – 3:30’’ 
XRO4 3:30’’ – 7:30’’ 
XRO5 >7:30’’ 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
TROP1 Τίτλος 
TROP2 Συγγραφέας 
TROP3  Θέμα 
TROP4 Γενικό Ευρετήριο, ISBN/ISSN, Σειρά 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ «ΤΙΤΛΟΥ» 
NTIT1  Όχι 
NTIT2  Μία φορά 
NTIT3  Περισσότερες 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ «ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ» 
NAUT1  Όχι 
NAUT2  Ναι 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ «ΘΕΜΑΤΟΣ» 
NSUB1  Όχι 
NSUB2  Ναι 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ «ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ» 
NGEN1 Όχι 
NGEN2 Ναι 
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 
EPAN1 Ύπαρξη επαναλαμβανόμενων λέξεων 
EPAN2 Μη ύπαρξη επαναλαμβανόμενων λέξεων 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΑΘΩΝ 
NLE1 Μη –ύπαρξη λαθών 
NLE2 Ύπαρξη λαθών 

 

Μέρος Γ 

Στο τρίτο μέρος του παραρτήματος παρατίθενται οι γενικευμένοι πίνακες 
συμπτώσεων απολύτων και σχετικών συχνοτήτων και για τα τρία αρχεία 
δεδομένων, που αποτελούν βασικό εργαλείο για την περαιτέρω στατιστική 
επεξεργασία, καθώς μετατρέπονται σε πίνακες δεδομένων.  
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Πίνακας Συμπτώσεων Απολύτων Συχνοτήτων Πλήρους Αρχείου

ORA1 ORA2 ORA3 IDIO1 IDIO2 IDIO3 IDIO4 TMH1 TMH2 TMH3 TMH4 TMH5 TMH6 TMH7 TMH8 ETOS1 ETOS2
ORA1 345 0 0 194 84 43 24 41 42 52 31 34 17 85 43 44 37
ORA2 0 255 0 149 63 27 16 37 24 32 34 16 22 63 27 17 43
ORA3 0 0 154 92 41 13 8 23 25 15 10 14 12 42 13 27 13
IDIO1 194 149 92 435 0 0 0 91 82 97 65 55 45 0 0 88 93
IDIO2 84 63 41 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 0 0
IDIO3 43 27 13 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0
IDIO4 24 16 8 0 0 0 48 10 9 2 10 9 6 2 0 0 0
TMH1 41 37 23 91 0 0 10 101 0 0 0 0 0 0 0 28 14
TMH2 42 24 25 82 0 0 9 0 91 0 0 0 0 0 0 20 23
TMH3 52 32 15 97 0 0 2 0 0 99 0 0 0 0 0 14 13
TMH4 31 34 10 65 0 0 10 0 0 0 75 0 0 0 0 10 24
TMH5 34 16 14 55 0 0 9 0 0 0 0 64 0 0 0 14 15
TMH6 17 22 12 45 0 0 6 0 0 0 0 0 51 0 0 2 4
TMH7 85 63 42 0 188 0 2 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0
TMH8 43 27 13 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0
ETOS1 44 17 27 88 0 0 0 28 20 14 10 14 2 0 0 88 0
ETOS2 37 43 13 93 0 0 0 14 23 13 24 15 4 0 0 0 93
ETOS3 42 36 18 96 0 0 0 14 8 27 15 11 21 0 0 0 0
ETOS4 51 39 20 110 0 0 0 18 19 39 13 9 12 0 0 0 0
ETOS5 20 14 14 48 0 0 0 17 12 4 3 6 6 0 0 0 0
ETOS6 151 106 62 0 188 83 48 10 9 2 10 9 6 190 83 0 0
TERM1 203 139 15 213 68 57 19 44 30 60 45 31 21 69 57 31 50
TERM2 25 27 43 78 15 2 0 22 11 14 10 10 11 15 2 11 15
TERM3 117 89 96 144 105 24 29 35 50 25 20 23 19 106 24 46 28
SYNAN1 130 87 50 145 73 38 11 34 26 34 25 22 14 74 38 26 39
SYNAN2 58 42 34 80 34 12 8 21 14 18 10 14 11 34 12 17 15
SYNAN3 62 38 19 67 28 14 10 5 22 12 19 10 9 28 14 16 14
SYNAN4 49 37 29 69 24 13 9 18 16 16 9 6 12 25 13 11 13
SYNAN5 46 51 22 74 29 6 10 23 13 19 12 12 5 29 6 18 12
SYNEP1 104 81 52 143 56 24 14 31 30 34 20 22 19 57 24 29 29
SYNEP2 79 55 36 94 44 22 10 25 11 23 22 12 10 45 22 15 22
SYNEP3 57 36 19 65 27 15 5 11 16 13 9 14 7 27 15 10 15
SYNEP4 52 37 23 56 34 11 11 11 15 10 14 7 10 34 11 11 16
SYNEP5 53 46 24 77 27 11 8 23 19 19 10 9 5 27 11 23 11
XRO1 73 48 21 71 39 25 7 17 10 20 14 12 4 40 25 13 19
XRO2 52 28 23 61 24 14 4 13 13 14 11 10 3 25 14 11 15
XRO3 43 35 16 54 22 12 6 11 6 11 8 7 17 22 12 12 7
XRO4 68 52 30 75 48 12 15 14 18 13 19 13 13 48 12 9 24
XRO5 109 92 64 174 55 20 16 46 44 41 23 22 14 55 20 43 28
TROP1 149 103 60 180 84 34 14 39 35 40 21 34 24 85 34 37 34
TROP2 105 62 37 110 53 29 12 23 26 23 32 11 7 53 29 24 33
TROP3 70 65 41 109 38 13 16 26 23 24 16 17 18 39 13 19 23
TROP4 21 25 16 36 13 7 6 13 7 12 6 2 2 13 7 8 3
NTIT1 125 100 68 163 67 37 26 41 36 44 34 17 16 68 37 38 34
NTIT2 123 82 41 145 65 27 9 26 25 33 26 27 16 66 27 19 38
NTIT3 97 73 45 127 56 19 13 34 30 22 15 20 19 56 19 31 21
NAUT1 200 171 105 285 115 47 29 68 56 70 32 47 39 117 47 56 51
NAUT2 145 84 49 150 73 36 19 33 35 29 43 17 12 73 36 32 42
NSUB1 232 147 94 254 128 66 25 63 50 58 45 39 23 129 66 56 56
NSUB2 113 108 60 181 60 17 23 38 41 41 30 25 28 61 17 32 37
NGEN1 315 228 134 381 173 78 45 84 78 81 70 61 50 175 78 75 87
NGEN2 30 27 20 54 15 5 3 17 13 18 5 3 1 15 5 13 6
EPAN1 161 130 73 225 78 31 30 52 54 57 30 31 30 79 31 50 35
EPAN2 184 125 81 210 110 52 18 49 37 42 45 33 21 111 52 38 58
NLE1 236 173 114 287 134 67 35 65 59 67 54 48 28 135 67 61 62
NLE2 109 82 40 148 54 16 13 36 32 32 21 16 23 55 16 27 31
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Πίνακας Συμπτώσεων Απολύτων Συχνοτήτων Πλήρους Αρχείου

ORA1
ORA2
ORA3
IDIO1
IDIO2
IDIO3
IDIO4
TMH1
TMH2
TMH3
TMH4
TMH5
TMH6
TMH7
TMH8
ETOS1
ETOS2
ETOS3
ETOS4
ETOS5
ETOS6
TERM1
TERM2
TERM3
SYNAN1
SYNAN2
SYNAN3
SYNAN4
SYNAN5
SYNEP1
SYNEP2
SYNEP3
SYNEP4
SYNEP5
XRO1
XRO2
XRO3
XRO4
XRO5
TROP1
TROP2
TROP3
TROP4
NTIT1
NTIT2
NTIT3
NAUT1
NAUT2
NSUB1
NSUB2
NGEN1
NGEN2
EPAN1
EPAN2
NLE1
NLE2

ETOS3 ETOS4 ETOS5 ETOS6 TERM1 TERM2 TERM3 SYNAN1 SYNAN2 SYNAN3 SYNAN4 SYNAN5 SYNEP1
42 51 20 151 203 25 117 130 58 62 49 46 104
36 39 14 106 139 27 89 87 42 38 37 51 81
18 20 14 62 15 43 96 50 34 19 29 22 52
96 110 48 0 213 78 144 145 80 67 69 74 143
0 0 0 188 68 15 105 73 34 28 24 29 56
0 0 0 83 57 2 24 38 12 14 13 6 24
0 0 0 48 19 0 29 11 8 10 9 10 14

14 18 17 10 44 22 35 34 21 5 18 23 31
8 19 12 9 30 11 50 26 14 22 16 13 30

27 39 4 2 60 14 25 34 18 12 16 19 34
15 13 3 10 45 10 20 25 10 19 9 12 20
11 9 6 9 31 10 23 22 14 10 6 12 22
21 12 6 6 21 11 19 14 11 9 12 5 19
0 0 0 190 69 15 106 74 34 28 25 29 57
0 0 0 83 57 2 24 38 12 14 13 6 24
0 0 0 0 31 11 46 26 17 16 11 18 29
0 0 0 0 50 15 28 39 15 14 13 12 29

96 0 0 0 53 24 19 32 24 10 15 15 34
0 110 0 0 65 20 25 27 19 21 19 24 30
0 0 48 0 14 8 26 21 5 6 11 5 21
0 0 0 319 144 17 158 122 54 52 46 45 94

53 65 14 144 357 0 0 133 59 60 51 54 116
24 20 8 17 0 95 0 35 22 12 14 12 24
19 25 26 158 0 0 302 99 53 47 50 53 97
32 27 21 122 133 35 99 267 0 0 0 0 110
24 19 5 54 59 22 53 0 134 0 0 0 51
10 21 6 52 60 12 47 0 0 119 0 0 38
15 19 11 46 51 14 50 0 0 0 115 0 23
15 24 5 45 54 12 53 0 0 0 0 119 15
34 30 21 94 116 24 97 110 51 38 23 15 237
24 22 11 76 85 23 62 80 34 16 26 14 0
15 21 4 47 47 13 52 42 23 21 15 11 0
10 13 6 56 53 11 48 25 15 26 22 24 0
13 24 6 46 56 24 43 10 11 18 29 55 0
12 18 9 71 84 13 45 117 18 5 1 1 84
17 10 8 42 55 15 33 56 31 13 3 0 45
16 14 5 40 42 12 40 41 27 15 9 2 44
18 17 7 75 67 10 73 36 30 39 35 10 41
33 51 19 91 109 45 111 17 28 47 67 106 23
40 46 23 132 153 47 112 131 60 46 39 36 97
21 26 6 94 110 16 78 69 29 36 31 39 33
25 30 12 67 75 21 80 46 32 28 35 35 76
10 8 7 26 19 11 32 21 13 9 10 9 31
37 39 15 130 136 35 122 136 55 36 41 25 110
32 35 21 101 120 29 97 131 30 39 26 20 85
27 36 12 88 101 31 83 0 49 44 48 74 42
65 74 39 191 213 71 192 198 98 64 67 49 198
31 36 9 128 144 24 110 69 36 55 48 70 39
56 57 29 219 236 57 180 222 91 64 52 44 137
40 53 19 100 121 38 122 45 43 55 63 75 100
86 94 39 296 329 78 270 248 124 107 104 94 211
10 16 9 23 28 17 32 19 10 12 11 25 26
54 68 18 139 169 49 146 0 75 82 93 114 103
42 42 30 180 188 46 156 267 59 37 22 5 134
62 65 37 236 227 70 226 258 92 72 57 44 186
34 45 11 83 130 25 76 9 42 47 58 75 51
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Πίνακας Συμπτώσεων Απολύτων Συχνοτήτων Πλήρους Αρχείου

ORA1
ORA2
ORA3
IDIO1
IDIO2
IDIO3
IDIO4
TMH1
TMH2
TMH3
TMH4
TMH5
TMH6
TMH7
TMH8
ETOS1
ETOS2
ETOS3
ETOS4
ETOS5
ETOS6
TERM1
TERM2
TERM3
SYNAN1
SYNAN2
SYNAN3
SYNAN4
SYNAN5
SYNEP1
SYNEP2
SYNEP3
SYNEP4
SYNEP5
XRO1
XRO2
XRO3
XRO4
XRO5
TROP1
TROP2
TROP3
TROP4
NTIT1
NTIT2
NTIT3
NAUT1
NAUT2
NSUB1
NSUB2
NGEN1
NGEN2
EPAN1
EPAN2
NLE1
NLE2

SYNEP2 SYNEP3 SYNEP4 SYNEP5 XRO1 XRO2 XRO3 XRO4 XRO5 TROP1 TROP2 TROP3 TROP4 NTIT1 NTIT2
79 57 52 53 73 52 43 68 109 149 105 70 21 125 123
55 36 37 46 48 28 35 52 92 103 62 65 25 100 82
36 19 23 24 21 23 16 30 64 60 37 41 16 68 41
94 65 56 77 71 61 54 75 174 180 110 109 36 163 145
44 27 34 27 39 24 22 48 55 84 53 38 13 67 65
22 15 11 11 25 14 12 12 20 34 29 13 7 37 27
10 5 11 8 7 4 6 15 16 14 12 16 6 26 9
25 11 11 23 17 13 11 14 46 39 23 26 13 41 26
11 16 15 19 10 13 6 18 44 35 26 23 7 36 25
23 13 10 19 20 14 11 13 41 40 23 24 12 44 33
22 9 14 10 14 11 8 19 23 21 32 16 6 34 26
12 14 7 9 12 10 7 13 22 34 11 17 2 17 27
10 7 10 5 4 3 17 13 14 24 7 18 2 16 16
45 27 34 27 40 25 22 48 55 85 53 39 13 68 66
22 15 11 11 25 14 12 12 20 34 29 13 7 37 27
15 10 11 23 13 11 12 9 43 37 24 19 8 38 19
22 15 16 11 19 15 7 24 28 34 33 23 3 34 38
24 15 10 13 12 17 16 18 33 40 21 25 10 37 32
22 21 13 24 18 10 14 17 51 46 26 30 8 39 35
11 4 6 6 9 8 5 7 19 23 6 12 7 15 21
76 47 56 46 71 42 40 75 91 132 94 67 26 130 101
85 47 53 56 84 55 42 67 109 153 110 75 19 136 120
23 13 11 24 13 15 12 10 45 47 16 21 11 35 29
62 52 48 43 45 33 40 73 111 112 78 80 32 122 97
80 42 25 10 117 56 41 36 17 131 69 46 21 136 131
34 23 15 11 18 31 27 30 28 60 29 32 13 55 30
16 21 26 18 5 13 15 39 47 46 36 28 9 36 39
26 15 22 29 1 3 9 35 67 39 31 35 10 41 26
14 11 24 55 1 0 2 10 106 36 39 35 9 25 20
0 0 0 0 84 45 44 41 23 97 33 76 31 110 85

170 0 0 0 42 44 19 36 29 73 54 28 15 71 58
0 112 0 0 13 8 19 31 41 44 43 21 4 47 36
0 0 112 0 2 6 8 36 60 52 30 24 6 34 41
0 0 0 123 1 0 4 6 112 46 44 27 6 31 26

42 13 2 1 142 0 0 0 0 62 43 31 6 76 57
44 8 6 0 0 103 0 0 0 44 25 23 11 51 34
19 19 8 4 0 0 94 0 0 48 12 25 9 35 36
36 31 36 6 0 0 0 150 0 66 41 29 14 52 53
29 41 60 112 0 0 0 0 265 92 83 68 22 79 66
73 44 52 46 62 44 48 66 92 312 0 0 0 0 165
54 43 30 44 43 25 12 41 83 0 204 0 0 136 38
28 21 24 27 31 23 25 29 68 0 0 176 0 113 34
15 4 6 6 6 11 9 14 22 0 0 0 62 44 9
71 47 34 31 76 51 35 52 79 0 136 113 44 293 0
58 36 41 26 57 34 36 53 66 165 38 34 9 0 246
41 29 37 66 9 18 23 45 120 147 30 29 9 0 0

102 59 57 60 98 72 78 89 139 266 0 156 54 143 184
68 53 55 63 44 31 16 61 126 46 204 20 8 150 62

120 75 72 69 108 76 63 88 138 261 160 2 50 152 180
50 37 40 54 34 27 31 62 127 51 44 174 12 141 66

156 100 103 107 140 94 85 139 219 300 193 162 22 250 228
14 12 9 16 2 9 9 11 46 12 11 14 40 43 18
66 45 61 89 19 34 39 72 200 146 79 107 32 101 78

104 67 51 34 123 69 55 78 65 166 125 69 30 192 168
132 76 67 62 131 87 68 105 132 223 140 120 40 228 190
38 36 45 61 11 16 26 45 133 89 64 56 22 65 56
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Πίνακας Συμπτώσεων Απολύτων Συχνοτήτων Πλήρους Αρχείου

ORA1
ORA2
ORA3
IDIO1
IDIO2
IDIO3
IDIO4
TMH1
TMH2
TMH3
TMH4
TMH5
TMH6
TMH7
TMH8
ETOS1
ETOS2
ETOS3
ETOS4
ETOS5
ETOS6
TERM1
TERM2
TERM3
SYNAN1
SYNAN2
SYNAN3
SYNAN4
SYNAN5
SYNEP1
SYNEP2
SYNEP3
SYNEP4
SYNEP5
XRO1
XRO2
XRO3
XRO4
XRO5
TROP1
TROP2
TROP3
TROP4
NTIT1
NTIT2
NTIT3
NAUT1
NAUT2
NSUB1
NSUB2
NGEN1
NGEN2
EPAN1
EPAN2
NLE1
NLE2

NTIT3 NAUT1 NAUT2 NSUB1 NSUB2 NGEN1 NGEN2 EPAN1 EPAN2 NLE1 NLE2
97 200 145 232 113 315 30 161 184 236 109
73 171 84 147 108 228 27 130 125 173 82
45 105 49 94 60 134 20 73 81 114 40

127 285 150 254 181 381 54 225 210 287 148
56 115 73 128 60 173 15 78 110 134 54
19 47 36 66 17 78 5 31 52 67 16
13 29 19 25 23 45 3 30 18 35 13
34 68 33 63 38 84 17 52 49 65 36
30 56 35 50 41 78 13 54 37 59 32
22 70 29 58 41 81 18 57 42 67 32
15 32 43 45 30 70 5 30 45 54 21
20 47 17 39 25 61 3 31 33 48 16
19 39 12 23 28 50 1 30 21 28 23
56 117 73 129 61 175 15 79 111 135 55
19 47 36 66 17 78 5 31 52 67 16
31 56 32 56 32 75 13 50 38 61 27
21 51 42 56 37 87 6 35 58 62 31
27 65 31 56 40 86 10 54 42 62 34
36 74 36 57 53 94 16 68 42 65 45
12 39 9 29 19 39 9 18 30 37 11
88 191 128 219 100 296 23 139 180 236 83

101 213 144 236 121 329 28 169 188 227 130
31 71 24 57 38 78 17 49 46 70 25
83 192 110 180 122 270 32 146 156 226 76
0 198 69 222 45 248 19 0 267 258 9

49 98 36 91 43 124 10 75 59 92 42
44 64 55 64 55 107 12 82 37 72 47
48 67 48 52 63 104 11 93 22 57 58
74 49 70 44 75 94 25 114 5 44 75
42 198 39 137 100 211 26 103 134 186 51
41 102 68 120 50 156 14 66 104 132 38
29 59 53 75 37 100 12 45 67 76 36
37 57 55 72 40 103 9 61 51 67 45
66 60 63 69 54 107 16 89 34 62 61
9 98 44 108 34 140 2 19 123 131 11

18 72 31 76 27 94 9 34 69 87 16
23 78 16 63 31 85 9 39 55 68 26
45 89 61 88 62 139 11 72 78 105 45

120 139 126 138 127 219 46 200 65 132 133
147 266 46 261 51 300 12 146 166 223 89
30 0 204 160 44 193 11 79 125 140 64
29 156 20 2 174 162 14 107 69 120 56
9 54 8 50 12 22 40 32 30 40 22
0 143 150 152 141 250 43 101 192 228 65
0 184 62 180 66 228 18 78 168 190 56

215 149 66 141 74 199 16 185 30 105 110
149 476 0 275 201 417 59 230 246 355 121
66 0 278 198 80 260 18 134 144 168 110

141 275 198 473 0 426 47 170 303 350 123
74 201 80 0 281 251 30 194 87 173 108

199 417 260 426 251 677 0 314 363 471 206
16 59 18 47 30 0 77 50 27 52 25

185 230 134 170 194 314 50 364 0 176 188
30 246 144 303 87 363 27 0 390 347 43

105 355 168 350 173 471 52 176 347 523 0
110 121 110 123 108 206 25 188 43 0 231
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Πίνακας σχετικών συχνοτήτων Πλήρους Αρχείου

@ ORA1 ORA2 ORA3 IDIO1 IDIO2 IDIO3 IDIO4 TMH1 TMH2 TMH3 TMH4 TMH5 TMH6 TMH7 TMH8 ETOS1 ETOS2
ORA1 0.458 0 0 0.446 0.447 0.518 0.5 0.406 0.462 0.525 0.413 0.531 0.333 0.447 0.518 0.5 0.398
ORA2 0 0.338 0 0.343 0.335 0.325 0.333 0.366 0.264 0.323 0.453 0.25 0.431 0.332 0.325 0.193 0.462
ORA3 0 0 0.204 0.211 0.218 0.157 0.167 0.228 0.275 0.152 0.133 0.219 0.235 0.221 0.157 0.307 0.14
IDIO1 0.562 0.584 0.597 0.577 0 0 0 0.901 0.901 0.98 0.867 0.859 0.882 0 0 1 1
IDIO2 0.243 0.247 0.266 0 0.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0.989 0 0 0
IDIO3 0.125 0.106 0.084 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IDIO4 0.07 0.063 0.052 0 0 0 0.064 0.099 0.099 0.02 0.133 0.141 0.118 0.011 0 0 0
TMH1 0.119 0.145 0.149 0.209 0 0 0.208 0.134 0 0 0 0 0 0 0 0.318 0.151
TMH2 0.122 0.094 0.162 0.189 0 0 0.188 0 0.121 0 0 0 0 0 0 0.227 0.247
TMH3 0.151 0.125 0.097 0.223 0 0 0.042 0 0 0.131 0 0 0 0 0 0.159 0.14
TMH4 0.09 0.133 0.065 0.149 0 0 0.208 0 0 0 0.099 0 0 0 0 0.114 0.258
TMH5 0.099 0.063 0.091 0.126 0 0 0.188 0 0 0 0 0.085 0 0 0 0.159 0.161
TMH6 0.049 0.086 0.078 0.103 0 0 0.125 0 0 0 0 0 0.068 0 0 0.023 0.043
TMH7 0.246 0.247 0.273 0 1 0 0.042 0 0 0 0 0 0 0.252 0 0 0
TMH8 0.125 0.106 0.084 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0
ETOS1 0.128 0.067 0.175 0.202 0 0 0 0.277 0.22 0.141 0.133 0.219 0.039 0 0 0.117 0
ETOS2 0.107 0.169 0.084 0.214 0 0 0 0.139 0.253 0.131 0.32 0.234 0.078 0 0 0 0.123
ETOS3 0.122 0.141 0.117 0.221 0 0 0 0.139 0.088 0.273 0.2 0.172 0.412 0 0 0 0
ETOS4 0.148 0.153 0.13 0.253 0 0 0 0.178 0.209 0.394 0.173 0.141 0.235 0 0 0 0
ETOS5 0.058 0.055 0.091 0.11 0 0 0 0.168 0.132 0.04 0.04 0.094 0.118 0 0 0 0
ETOS6 0.438 0.416 0.403 0 1 1 1 0.099 0.099 0.02 0.133 0.141 0.118 1 1 0 0
TERM1 0.588 0.545 0.097 0.49 0.362 0.687 0.396 0.436 0.33 0.606 0.6 0.484 0.412 0.363 0.687 0.352 0.538
TERM2 0.072 0.106 0.279 0.179 0.08 0.024 0 0.218 0.121 0.141 0.133 0.156 0.216 0.079 0.024 0.125 0.161
TERM3 0.339 0.349 0.623 0.331 0.559 0.289 0.604 0.347 0.549 0.253 0.267 0.359 0.373 0.558 0.289 0.523 0.301
SYNAN1 0.377 0.341 0.325 0.333 0.388 0.458 0.229 0.337 0.286 0.343 0.333 0.344 0.275 0.389 0.458 0.295 0.419
SYNAN2 0.168 0.165 0.221 0.184 0.181 0.145 0.167 0.208 0.154 0.182 0.133 0.219 0.216 0.179 0.145 0.193 0.161
SYNAN3 0.18 0.149 0.123 0.154 0.149 0.169 0.208 0.05 0.242 0.121 0.253 0.156 0.176 0.147 0.169 0.182 0.151
SYNAN4 0.142 0.145 0.188 0.159 0.128 0.157 0.188 0.178 0.176 0.162 0.12 0.094 0.235 0.132 0.157 0.125 0.14
SYNAN5 0.133 0.2 0.143 0.17 0.154 0.072 0.208 0.228 0.143 0.192 0.16 0.188 0.098 0.153 0.072 0.205 0.129
SYNEP1 0.301 0.318 0.338 0.329 0.298 0.289 0.292 0.307 0.33 0.343 0.267 0.344 0.373 0.3 0.289 0.33 0.312
SYNEP2 0.229 0.216 0.234 0.216 0.234 0.265 0.208 0.248 0.121 0.232 0.293 0.188 0.196 0.237 0.265 0.17 0.237
SYNEP3 0.165 0.141 0.123 0.149 0.144 0.181 0.104 0.109 0.176 0.131 0.12 0.219 0.137 0.142 0.181 0.114 0.161
SYNEP4 0.151 0.145 0.149 0.129 0.181 0.133 0.229 0.109 0.165 0.101 0.187 0.109 0.196 0.179 0.133 0.125 0.172
SYNEP5 0.154 0.18 0.156 0.177 0.144 0.133 0.167 0.228 0.209 0.192 0.133 0.141 0.098 0.142 0.133 0.261 0.118
XRO1 0.212 0.188 0.136 0.163 0.207 0.301 0.146 0.168 0.11 0.202 0.187 0.188 0.078 0.211 0.301 0.148 0.204
XRO2 0.151 0.11 0.149 0.14 0.128 0.169 0.083 0.129 0.143 0.141 0.147 0.156 0.059 0.132 0.169 0.125 0.161
XRO3 0.125 0.137 0.104 0.124 0.117 0.145 0.125 0.109 0.066 0.111 0.107 0.109 0.333 0.116 0.145 0.136 0.075
XRO4 0.197 0.204 0.195 0.172 0.255 0.145 0.313 0.139 0.198 0.131 0.253 0.203 0.255 0.253 0.145 0.102 0.258
XRO5 0.316 0.361 0.416 0.4 0.293 0.241 0.333 0.455 0.484 0.414 0.307 0.344 0.275 0.289 0.241 0.489 0.301
TROP1 0.432 0.404 0.39 0.414 0.447 0.41 0.292 0.386 0.385 0.404 0.28 0.531 0.471 0.447 0.41 0.42 0.366
TROP2 0.304 0.243 0.24 0.253 0.282 0.349 0.25 0.228 0.286 0.232 0.427 0.172 0.137 0.279 0.349 0.273 0.355
TROP3 0.203 0.255 0.266 0.251 0.202 0.157 0.333 0.257 0.253 0.242 0.213 0.266 0.353 0.205 0.157 0.216 0.247
TROP4 0.061 0.098 0.104 0.083 0.069 0.084 0.125 0.129 0.077 0.121 0.08 0.031 0.039 0.068 0.084 0.091 0.032
NTIT1 0.362 0.392 0.442 0.375 0.356 0.446 0.542 0.406 0.396 0.444 0.453 0.266 0.314 0.358 0.446 0.432 0.366
NTIT2 0.357 0.322 0.266 0.333 0.346 0.325 0.188 0.257 0.275 0.333 0.347 0.422 0.314 0.347 0.325 0.216 0.409
NTIT3 0.281 0.286 0.292 0.292 0.298 0.229 0.271 0.337 0.33 0.222 0.2 0.313 0.373 0.295 0.229 0.352 0.226
NAUT1 0.58 0.671 0.682 0.655 0.612 0.566 0.604 0.673 0.615 0.707 0.427 0.734 0.765 0.616 0.566 0.636 0.548
NAUT2 0.42 0.329 0.318 0.345 0.388 0.434 0.396 0.327 0.385 0.293 0.573 0.266 0.235 0.384 0.434 0.364 0.452
NSUB1 0.672 0.576 0.61 0.584 0.681 0.795 0.521 0.624 0.549 0.586 0.6 0.609 0.451 0.679 0.795 0.636 0.602
NSUB2 0.328 0.424 0.39 0.416 0.319 0.205 0.479 0.376 0.451 0.414 0.4 0.391 0.549 0.321 0.205 0.364 0.398
NGEN1 0.913 0.894 0.87 0.876 0.92 0.94 0.938 0.832 0.857 0.818 0.933 0.953 0.98 0.921 0.94 0.852 0.935
NGEN2 0.087 0.106 0.13 0.124 0.08 0.06 0.063 0.168 0.143 0.182 0.067 0.047 0.02 0.079 0.06 0.148 0.065
EPAN1 0.467 0.51 0.474 0.517 0.415 0.373 0.625 0.515 0.593 0.576 0.4 0.484 0.588 0.416 0.373 0.568 0.376
EPAN2 0.533 0.49 0.526 0.483 0.585 0.627 0.375 0.485 0.407 0.424 0.6 0.516 0.412 0.584 0.627 0.432 0.624
NLE1 0.684 0.678 0.74 0.66 0.713 0.807 0.729 0.644 0.648 0.677 0.72 0.75 0.549 0.711 0.807 0.693 0.667
NLE2 0.316 0.322 0.26 0.34 0.287 0.193 0.271 0.356 0.352 0.323 0.28 0.25 0.451 0.289 0.193 0.307 0.333
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Πίνακας σχετικών συχνοτήτων Πλήρους Αρχείου

@
ORA1
ORA2
ORA3
IDIO1
IDIO2
IDIO3
IDIO4
TMH1
TMH2
TMH3
TMH4
TMH5
TMH6
TMH7
TMH8
ETOS1
ETOS2
ETOS3
ETOS4
ETOS5
ETOS6
TERM1
TERM2
TERM3
SYNAN1
SYNAN2
SYNAN3
SYNAN4
SYNAN5
SYNEP1
SYNEP2
SYNEP3
SYNEP4
SYNEP5
XRO1
XRO2
XRO3
XRO4
XRO5
TROP1
TROP2
TROP3
TROP4
NTIT1
NTIT2
NTIT3
NAUT1
NAUT2
NSUB1
NSUB2
NGEN1
NGEN2
EPAN1
EPAN2
NLE1
NLE2

ETOS3 ETOS4 ETOS5 ETOS6 TERM1 TERM2 TERM3 SYNAN1 SYNAN2 SYNAN3 SYNAN4 SYNAN5 SYNEP1
0.438 0.464 0.417 0.473 0.569 0.263 0.387 0.487 0.433 0.521 0.426 0.387 0.439
0.375 0.355 0.292 0.332 0.389 0.284 0.295 0.326 0.313 0.319 0.322 0.429 0.342
0.188 0.182 0.292 0.194 0.042 0.453 0.318 0.187 0.254 0.16 0.252 0.185 0.219

1 1 1 0 0.597 0.821 0.477 0.543 0.597 0.563 0.6 0.622 0.603
0 0 0 0.589 0.19 0.158 0.348 0.273 0.254 0.235 0.209 0.244 0.236
0 0 0 0.26 0.16 0.021 0.079 0.142 0.09 0.118 0.113 0.05 0.101
0 0 0 0.15 0.053 0 0.096 0.041 0.06 0.084 0.078 0.084 0.059

0.146 0.164 0.354 0.031 0.123 0.232 0.116 0.127 0.157 0.042 0.157 0.193 0.131
0.083 0.173 0.25 0.028 0.084 0.116 0.166 0.097 0.104 0.185 0.139 0.109 0.127
0.281 0.355 0.083 0.006 0.168 0.147 0.083 0.127 0.134 0.101 0.139 0.16 0.143
0.156 0.118 0.063 0.031 0.126 0.105 0.066 0.094 0.075 0.16 0.078 0.101 0.084
0.115 0.082 0.125 0.028 0.087 0.105 0.076 0.082 0.104 0.084 0.052 0.101 0.093
0.219 0.109 0.125 0.019 0.059 0.116 0.063 0.052 0.082 0.076 0.104 0.042 0.08

0 0 0 0.596 0.193 0.158 0.351 0.277 0.254 0.235 0.217 0.244 0.241
0 0 0 0.26 0.16 0.021 0.079 0.142 0.09 0.118 0.113 0.05 0.101
0 0 0 0 0.087 0.116 0.152 0.097 0.127 0.134 0.096 0.151 0.122
0 0 0 0 0.14 0.158 0.093 0.146 0.112 0.118 0.113 0.101 0.122

0.127 0 0 0 0.148 0.253 0.063 0.12 0.179 0.084 0.13 0.126 0.143
0 0.146 0 0 0.182 0.211 0.083 0.101 0.142 0.176 0.165 0.202 0.127
0 0 0.064 0 0.039 0.084 0.086 0.079 0.037 0.05 0.096 0.042 0.089
0 0 0 0.423 0.403 0.179 0.523 0.457 0.403 0.437 0.4 0.378 0.397

0.552 0.591 0.292 0.451 0.473 0 0 0.498 0.44 0.504 0.443 0.454 0.489
0.25 0.182 0.167 0.053 0 0.126 0 0.131 0.164 0.101 0.122 0.101 0.101

0.198 0.227 0.542 0.495 0 0 0.401 0.371 0.396 0.395 0.435 0.445 0.409
0.333 0.245 0.438 0.382 0.373 0.368 0.328 0.354 0 0 0 0 0.464
0.25 0.173 0.104 0.169 0.165 0.232 0.175 0 0.178 0 0 0 0.215

0.104 0.191 0.125 0.163 0.168 0.126 0.156 0 0 0.158 0 0 0.16
0.156 0.173 0.229 0.144 0.143 0.147 0.166 0 0 0 0.153 0 0.097
0.156 0.218 0.104 0.141 0.151 0.126 0.175 0 0 0 0 0.158 0.063
0.354 0.273 0.438 0.295 0.325 0.253 0.321 0.412 0.381 0.319 0.2 0.126 0.314
0.25 0.2 0.229 0.238 0.238 0.242 0.205 0.3 0.254 0.134 0.226 0.118 0

0.156 0.191 0.083 0.147 0.132 0.137 0.172 0.157 0.172 0.176 0.13 0.092 0
0.104 0.118 0.125 0.176 0.148 0.116 0.159 0.094 0.112 0.218 0.191 0.202 0
0.135 0.218 0.125 0.144 0.157 0.253 0.142 0.037 0.082 0.151 0.252 0.462 0
0.125 0.164 0.188 0.223 0.235 0.137 0.149 0.438 0.134 0.042 0.009 0.008 0.354
0.177 0.091 0.167 0.132 0.154 0.158 0.109 0.21 0.231 0.109 0.026 0 0.19
0.167 0.127 0.104 0.125 0.118 0.126 0.132 0.154 0.201 0.126 0.078 0.017 0.186
0.188 0.155 0.146 0.235 0.188 0.105 0.242 0.135 0.224 0.328 0.304 0.084 0.173
0.344 0.464 0.396 0.285 0.305 0.474 0.368 0.064 0.209 0.395 0.583 0.891 0.097
0.417 0.418 0.479 0.414 0.429 0.495 0.371 0.491 0.448 0.387 0.339 0.303 0.409
0.219 0.236 0.125 0.295 0.308 0.168 0.258 0.258 0.216 0.303 0.27 0.328 0.139
0.26 0.273 0.25 0.21 0.21 0.221 0.265 0.172 0.239 0.235 0.304 0.294 0.321

0.104 0.073 0.146 0.082 0.053 0.116 0.106 0.079 0.097 0.076 0.087 0.076 0.131
0.385 0.355 0.313 0.408 0.381 0.368 0.404 0.509 0.41 0.303 0.357 0.21 0.464
0.333 0.318 0.438 0.317 0.336 0.305 0.321 0.491 0.224 0.328 0.226 0.168 0.359
0.281 0.327 0.25 0.276 0.283 0.326 0.275 0 0.366 0.37 0.417 0.622 0.177
0.677 0.673 0.813 0.599 0.597 0.747 0.636 0.742 0.731 0.538 0.583 0.412 0.835
0.323 0.327 0.188 0.401 0.403 0.253 0.364 0.258 0.269 0.462 0.417 0.588 0.165
0.583 0.518 0.604 0.687 0.661 0.6 0.596 0.831 0.679 0.538 0.452 0.37 0.578
0.417 0.482 0.396 0.313 0.339 0.4 0.404 0.169 0.321 0.462 0.548 0.63 0.422
0.896 0.855 0.813 0.928 0.922 0.821 0.894 0.929 0.925 0.899 0.904 0.79 0.89
0.104 0.145 0.188 0.072 0.078 0.179 0.106 0.071 0.075 0.101 0.096 0.21 0.11
0.563 0.618 0.375 0.436 0.473 0.516 0.483 0 0.56 0.689 0.809 0.958 0.435
0.438 0.382 0.625 0.564 0.527 0.484 0.517 1 0.44 0.311 0.191 0.042 0.565
0.646 0.591 0.771 0.74 0.636 0.737 0.748 0.966 0.687 0.605 0.496 0.37 0.785
0.354 0.409 0.229 0.26 0.364 0.263 0.252 0.034 0.313 0.395 0.504 0.63 0.215
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Πίνακας σχετικών συχνοτήτων Πλήρους Αρχείου

@
ORA1
ORA2
ORA3
IDIO1
IDIO2
IDIO3
IDIO4
TMH1
TMH2
TMH3
TMH4
TMH5
TMH6
TMH7
TMH8
ETOS1
ETOS2
ETOS3
ETOS4
ETOS5
ETOS6
TERM1
TERM2
TERM3
SYNAN1
SYNAN2
SYNAN3
SYNAN4
SYNAN5
SYNEP1
SYNEP2
SYNEP3
SYNEP4
SYNEP5
XRO1
XRO2
XRO3
XRO4
XRO5
TROP1
TROP2
TROP3
TROP4
NTIT1
NTIT2
NTIT3
NAUT1
NAUT2
NSUB1
NSUB2
NGEN1
NGEN2
EPAN1
EPAN2
NLE1
NLE2

SYNEP2 SYNEP3 SYNEP4 SYNEP5 XRO1 XRO2 XRO3 XRO4 XRO5 TROP1 TROP2 TROP3 TROP4 NTIT1 NTIT2
0.465 0.509 0.464 0.431 0.514 0.505 0.457 0.453 0.411 0.478 0.515 0.398 0.339 0.427 0.5
0.324 0.321 0.33 0.374 0.338 0.272 0.372 0.347 0.347 0.33 0.304 0.369 0.403 0.341 0.333
0.212 0.17 0.205 0.195 0.148 0.223 0.17 0.2 0.242 0.192 0.181 0.233 0.258 0.232 0.167
0.553 0.58 0.5 0.626 0.5 0.592 0.574 0.5 0.657 0.577 0.539 0.619 0.581 0.556 0.589
0.259 0.241 0.304 0.22 0.275 0.233 0.234 0.32 0.208 0.269 0.26 0.216 0.21 0.229 0.264
0.129 0.134 0.098 0.089 0.176 0.136 0.128 0.08 0.075 0.109 0.142 0.074 0.113 0.126 0.11
0.059 0.045 0.098 0.065 0.049 0.039 0.064 0.1 0.06 0.045 0.059 0.091 0.097 0.089 0.037
0.147 0.098 0.098 0.187 0.12 0.126 0.117 0.093 0.174 0.125 0.113 0.148 0.21 0.14 0.106
0.065 0.143 0.134 0.154 0.07 0.126 0.064 0.12 0.166 0.112 0.127 0.131 0.113 0.123 0.102
0.135 0.116 0.089 0.154 0.141 0.136 0.117 0.087 0.155 0.128 0.113 0.136 0.194 0.15 0.134
0.129 0.08 0.125 0.081 0.099 0.107 0.085 0.127 0.087 0.067 0.157 0.091 0.097 0.116 0.106
0.071 0.125 0.063 0.073 0.085 0.097 0.074 0.087 0.083 0.109 0.054 0.097 0.032 0.058 0.11
0.059 0.063 0.089 0.041 0.028 0.029 0.181 0.087 0.053 0.077 0.034 0.102 0.032 0.055 0.065
0.265 0.241 0.304 0.22 0.282 0.243 0.234 0.32 0.208 0.272 0.26 0.222 0.21 0.232 0.268
0.129 0.134 0.098 0.089 0.176 0.136 0.128 0.08 0.075 0.109 0.142 0.074 0.113 0.126 0.11
0.088 0.089 0.098 0.187 0.092 0.107 0.128 0.06 0.162 0.119 0.118 0.108 0.129 0.13 0.077
0.129 0.134 0.143 0.089 0.134 0.146 0.074 0.16 0.106 0.109 0.162 0.131 0.048 0.116 0.154
0.141 0.134 0.089 0.106 0.085 0.165 0.17 0.12 0.125 0.128 0.103 0.142 0.161 0.126 0.13
0.129 0.188 0.116 0.195 0.127 0.097 0.149 0.113 0.192 0.147 0.127 0.17 0.129 0.133 0.142
0.065 0.036 0.054 0.049 0.063 0.078 0.053 0.047 0.072 0.074 0.029 0.068 0.113 0.051 0.085
0.447 0.42 0.5 0.374 0.5 0.408 0.426 0.5 0.343 0.423 0.461 0.381 0.419 0.444 0.411

0.5 0.42 0.473 0.455 0.592 0.534 0.447 0.447 0.411 0.49 0.539 0.426 0.306 0.464 0.488
0.135 0.116 0.098 0.195 0.092 0.146 0.128 0.067 0.17 0.151 0.078 0.119 0.177 0.119 0.118
0.365 0.464 0.429 0.35 0.317 0.32 0.426 0.487 0.419 0.359 0.382 0.455 0.516 0.416 0.394
0.471 0.375 0.223 0.081 0.824 0.544 0.436 0.24 0.064 0.42 0.338 0.261 0.339 0.464 0.533

0.2 0.205 0.134 0.089 0.127 0.301 0.287 0.2 0.106 0.192 0.142 0.182 0.21 0.188 0.122
0.094 0.188 0.232 0.146 0.035 0.126 0.16 0.26 0.177 0.147 0.176 0.159 0.145 0.123 0.159
0.153 0.134 0.196 0.236 0.007 0.029 0.096 0.233 0.253 0.125 0.152 0.199 0.161 0.14 0.106
0.082 0.098 0.214 0.447 0.007 0 0.021 0.067 0.4 0.115 0.191 0.199 0.145 0.085 0.081

0 0 0 0 0.592 0.437 0.468 0.273 0.087 0.311 0.162 0.432 0.5 0.375 0.346
0.225 0 0 0 0.296 0.427 0.202 0.24 0.109 0.234 0.265 0.159 0.242 0.242 0.236

0 0.149 0 0 0.092 0.078 0.202 0.207 0.155 0.141 0.211 0.119 0.065 0.16 0.146
0 0 0.149 0 0.014 0.058 0.085 0.24 0.226 0.167 0.147 0.136 0.097 0.116 0.167
0 0 0 0.163 0.007 0 0.043 0.04 0.423 0.147 0.216 0.153 0.097 0.106 0.106

0.247 0.116 0.018 0.008 0.188 0 0 0 0 0.199 0.211 0.176 0.097 0.259 0.232
0.259 0.071 0.054 0 0 0.137 0 0 0 0.141 0.123 0.131 0.177 0.174 0.138
0.112 0.17 0.071 0.033 0 0 0.125 0 0 0.154 0.059 0.142 0.145 0.119 0.146
0.212 0.277 0.321 0.049 0 0 0 0.199 0 0.212 0.201 0.165 0.226 0.177 0.215
0.171 0.366 0.536 0.911 0 0 0 0 0.351 0.295 0.407 0.386 0.355 0.27 0.268
0.429 0.393 0.464 0.374 0.437 0.427 0.511 0.44 0.347 0.414 0 0 0 0 0.671
0.318 0.384 0.268 0.358 0.303 0.243 0.128 0.273 0.313 0 0.271 0 0 0.464 0.154
0.165 0.188 0.214 0.22 0.218 0.223 0.266 0.193 0.257 0 0 0.233 0 0.386 0.138
0.088 0.036 0.054 0.049 0.042 0.107 0.096 0.093 0.083 0 0 0 0.082 0.15 0.037
0.418 0.42 0.304 0.252 0.535 0.495 0.372 0.347 0.298 0 0.667 0.642 0.71 0.389 0
0.341 0.321 0.366 0.211 0.401 0.33 0.383 0.353 0.249 0.529 0.186 0.193 0.145 0 0.326
0.241 0.259 0.33 0.537 0.063 0.175 0.245 0.3 0.453 0.471 0.147 0.165 0.145 0 0

0.6 0.527 0.509 0.488 0.69 0.699 0.83 0.593 0.525 0.853 0 0.886 0.871 0.488 0.748
0.4 0.473 0.491 0.512 0.31 0.301 0.17 0.407 0.475 0.147 1 0.114 0.129 0.512 0.252

0.706 0.67 0.643 0.561 0.761 0.738 0.67 0.587 0.521 0.837 0.784 0.011 0.806 0.519 0.732
0.294 0.33 0.357 0.439 0.239 0.262 0.33 0.413 0.479 0.163 0.216 0.989 0.194 0.481 0.268
0.918 0.893 0.92 0.87 0.986 0.913 0.904 0.927 0.826 0.962 0.946 0.92 0.355 0.853 0.927
0.082 0.107 0.08 0.13 0.014 0.087 0.096 0.073 0.174 0.038 0.054 0.08 0.645 0.147 0.073
0.388 0.402 0.545 0.724 0.134 0.33 0.415 0.48 0.755 0.468 0.387 0.608 0.516 0.345 0.317
0.612 0.598 0.455 0.276 0.866 0.67 0.585 0.52 0.245 0.532 0.613 0.392 0.484 0.655 0.683
0.776 0.679 0.598 0.504 0.923 0.845 0.723 0.7 0.498 0.715 0.686 0.682 0.645 0.778 0.772
0.224 0.321 0.402 0.496 0.077 0.155 0.277 0.3 0.502 0.285 0.314 0.318 0.355 0.222 0.228

229



Πίνακας σχετικών συχνοτήτων Πλήρους Αρχείου

@
ORA1
ORA2
ORA3
IDIO1
IDIO2
IDIO3
IDIO4
TMH1
TMH2
TMH3
TMH4
TMH5
TMH6
TMH7
TMH8
ETOS1
ETOS2
ETOS3
ETOS4
ETOS5
ETOS6
TERM1
TERM2
TERM3
SYNAN1
SYNAN2
SYNAN3
SYNAN4
SYNAN5
SYNEP1
SYNEP2
SYNEP3
SYNEP4
SYNEP5
XRO1
XRO2
XRO3
XRO4
XRO5
TROP1
TROP2
TROP3
TROP4
NTIT1
NTIT2
NTIT3
NAUT1
NAUT2
NSUB1
NSUB2
NGEN1
NGEN2
EPAN1
EPAN2
NLE1
NLE2

NTIT3 NAUT1 NAUT2 NSUB1 NSUB2 NGEN1 NGEN2 EPAN1 EPAN2 NLE1 NLE2
0.451 0.42 0.522 0.49 0.402 0.465 0.39 0.442 0.472 0.451 0.472
0.34 0.359 0.302 0.311 0.384 0.337 0.351 0.357 0.321 0.331 0.355
0.209 0.221 0.176 0.199 0.214 0.198 0.26 0.201 0.208 0.218 0.173
0.591 0.599 0.54 0.537 0.644 0.563 0.701 0.618 0.538 0.549 0.641
0.26 0.242 0.263 0.271 0.214 0.256 0.195 0.214 0.282 0.256 0.234
0.088 0.099 0.129 0.14 0.06 0.115 0.065 0.085 0.133 0.128 0.069
0.06 0.061 0.068 0.053 0.082 0.066 0.039 0.082 0.046 0.067 0.056
0.158 0.143 0.119 0.133 0.135 0.124 0.221 0.143 0.126 0.124 0.156
0.14 0.118 0.126 0.106 0.146 0.115 0.169 0.148 0.095 0.113 0.139
0.102 0.147 0.104 0.123 0.146 0.12 0.234 0.157 0.108 0.128 0.139
0.07 0.067 0.155 0.095 0.107 0.103 0.065 0.082 0.115 0.103 0.091
0.093 0.099 0.061 0.082 0.089 0.09 0.039 0.085 0.085 0.092 0.069
0.088 0.082 0.043 0.049 0.1 0.074 0.013 0.082 0.054 0.054 0.1
0.26 0.246 0.263 0.273 0.217 0.258 0.195 0.217 0.285 0.258 0.238
0.088 0.099 0.129 0.14 0.06 0.115 0.065 0.085 0.133 0.128 0.069
0.144 0.118 0.115 0.118 0.114 0.111 0.169 0.137 0.097 0.117 0.117
0.098 0.107 0.151 0.118 0.132 0.129 0.078 0.096 0.149 0.119 0.134
0.126 0.137 0.112 0.118 0.142 0.127 0.13 0.148 0.108 0.119 0.147
0.167 0.155 0.129 0.121 0.189 0.139 0.208 0.187 0.108 0.124 0.195
0.056 0.082 0.032 0.061 0.068 0.058 0.117 0.049 0.077 0.071 0.048
0.409 0.401 0.46 0.463 0.356 0.437 0.299 0.382 0.462 0.451 0.359
0.47 0.447 0.518 0.499 0.431 0.486 0.364 0.464 0.482 0.434 0.563
0.144 0.149 0.086 0.121 0.135 0.115 0.221 0.135 0.118 0.134 0.108
0.386 0.403 0.396 0.381 0.434 0.399 0.416 0.401 0.4 0.432 0.329

0 0.416 0.248 0.469 0.16 0.366 0.247 0 0.685 0.493 0.039
0.228 0.206 0.129 0.192 0.153 0.183 0.13 0.206 0.151 0.176 0.182
0.205 0.134 0.198 0.135 0.196 0.158 0.156 0.225 0.095 0.138 0.203
0.223 0.141 0.173 0.11 0.224 0.154 0.143 0.255 0.056 0.109 0.251
0.344 0.103 0.252 0.093 0.267 0.139 0.325 0.313 0.013 0.084 0.325
0.195 0.416 0.14 0.29 0.356 0.312 0.338 0.283 0.344 0.356 0.221
0.191 0.214 0.245 0.254 0.178 0.23 0.182 0.181 0.267 0.252 0.165
0.135 0.124 0.191 0.159 0.132 0.148 0.156 0.124 0.172 0.145 0.156
0.172 0.12 0.198 0.152 0.142 0.152 0.117 0.168 0.131 0.128 0.195
0.307 0.126 0.227 0.146 0.192 0.158 0.208 0.245 0.087 0.119 0.264
0.042 0.206 0.158 0.228 0.121 0.207 0.026 0.052 0.315 0.25 0.048
0.084 0.151 0.112 0.161 0.096 0.139 0.117 0.093 0.177 0.166 0.069
0.107 0.164 0.058 0.133 0.11 0.126 0.117 0.107 0.141 0.13 0.113
0.209 0.187 0.219 0.186 0.221 0.205 0.143 0.198 0.2 0.201 0.195
0.558 0.292 0.453 0.292 0.452 0.323 0.597 0.549 0.167 0.252 0.576
0.684 0.559 0.165 0.552 0.181 0.443 0.156 0.401 0.426 0.426 0.385
0.14 0 0.734 0.338 0.157 0.285 0.143 0.217 0.321 0.268 0.277
0.135 0.328 0.072 0.004 0.619 0.239 0.182 0.294 0.177 0.229 0.242
0.042 0.113 0.029 0.106 0.043 0.032 0.519 0.088 0.077 0.076 0.095

0 0.3 0.54 0.321 0.502 0.369 0.558 0.277 0.492 0.436 0.281
0 0.387 0.223 0.381 0.235 0.337 0.234 0.214 0.431 0.363 0.242

0.285 0.313 0.237 0.298 0.263 0.294 0.208 0.508 0.077 0.201 0.476
0.693 0.631 0 0.581 0.715 0.616 0.766 0.632 0.631 0.679 0.524
0.307 0 0.369 0.419 0.285 0.384 0.234 0.368 0.369 0.321 0.476
0.656 0.578 0.712 0.627 0 0.629 0.61 0.467 0.777 0.669 0.532
0.344 0.422 0.288 0 0.373 0.371 0.39 0.533 0.223 0.331 0.468
0.926 0.876 0.935 0.901 0.893 0.898 0 0.863 0.931 0.901 0.892
0.074 0.124 0.065 0.099 0.107 0 0.102 0.137 0.069 0.099 0.108
0.86 0.483 0.482 0.359 0.69 0.464 0.649 0.483 0 0.337 0.814
0.14 0.517 0.518 0.641 0.31 0.536 0.351 0 0.517 0.663 0.186
0.488 0.746 0.604 0.74 0.616 0.696 0.675 0.484 0.89 0.694 0
0.512 0.254 0.396 0.26 0.384 0.304 0.325 0.516 0.11 0 0.306

230



Πίνακας Απολύτων Συχνοτήτων Αρχείου Χρηστών Αγνώστου Ιδιότητας  

ORA1 ORA2 ORA3 TERM1 TERM2 TERM3 SYNAN1 SYNAN2 SYNAN3 SYNAN4 SYNAN5 SYNEP1
ORA1 307 0 0 51 3 253 124 71 37 33 42 110
ORA2 0 109 0 25 4 80 36 19 15 22 17 36
ORA3 0 0 86 4 5 77 30 22 8 15 11 27
TERM1 51 25 4 80 0 0 30 16 7 13 14 20
TERM2 3 4 5 0 12 0 5 2 0 2 3 6
TERM3 253 80 77 0 0 410 155 94 53 55 53 147
SYNAN1 124 36 30 30 5 155 190 0 0 0 0 81
SYNAN2 71 19 22 16 2 94 0 112 0 0 0 48
SYNAN3 37 15 8 7 0 53 0 0 60 0 0 16
SYNAN4 33 22 15 13 2 55 0 0 0 70 0 16
SYNAN5 42 17 11 14 3 53 0 0 0 0 70 12
SYNEP1 110 36 27 20 6 147 81 48 16 16 12 173
SYNEP2 81 26 23 27 3 100 64 30 12 15 9 0
SYNEP3 30 20 14 11 0 53 29 13 9 8 5 0
SYNEP4 45 14 13 11 1 60 13 14 18 18 9 0
SYNEP5 41 13 9 11 2 50 3 7 5 13 35 0
XRO1 92 31 15 23 6 109 104 31 3 0 0 85
XRO2 39 16 12 12 0 55 29 28 3 6 1 24
XRO3 38 7 11 7 0 49 21 13 11 10 1 19
XRO4 40 23 23 16 2 68 21 24 15 21 5 25
XRO5 98 32 25 22 4 129 15 16 28 33 63 20
TROP1 122 47 31 35 5 160 86 42 21 30 21 70
TROP2 114 31 30 29 6 140 75 35 16 20 29 52
TROP3 60 19 20 12 1 86 25 30 14 14 16 37
TROP4 11 12 5 4 0 24 4 5 9 6 4 14
NTIT1 128 43 31 33 3 166 104 46 20 18 14 79
NTIT2 106 31 31 27 6 135 86 41 15 14 12 65
NTIT3 73 35 24 20 3 109 0 25 25 38 44 29
NAUT1 157 67 49 39 6 228 115 65 34 37 22 109
NAUT2 150 42 37 41 6 182 75 47 26 33 48 64
NSUB1 219 72 54 51 9 285 165 75 39 37 29 126
NSUB2 88 37 32 29 3 125 25 37 21 33 41 47
NGEN1 290 100 79 76 10 383 188 109 53 61 58 164
NGEN2 17 9 7 4 2 27 2 3 7 9 12 9
EPAN1 121 56 41 39 6 173 0 53 42 59 64 55
EPAN2 186 53 45 41 6 237 190 59 18 11 6 118
NLE1 232 83 62 55 9 313 187 86 39 35 30 143
NLE2 75 26 24 25 3 97 3 26 21 35 40 30

231



Πίνακας Απολύτων Συχνοτήτων Αρχείου Χρηστών Αγνώστου Ιδιότητας  

ORA1
ORA2
ORA3
TERM1
TERM2
TERM3
SYNAN1
SYNAN2
SYNAN3
SYNAN4
SYNAN5
SYNEP1
SYNEP2
SYNEP3
SYNEP4
SYNEP5
XRO1
XRO2
XRO3
XRO4
XRO5
TROP1
TROP2
TROP3
TROP4
NTIT1
NTIT2
NTIT3
NAUT1
NAUT2
NSUB1
NSUB2
NGEN1
NGEN2
EPAN1
EPAN2
NLE1
NLE2

SYNEP2 SYNEP3 SYNEP4 SYNEP5 XRO1 XRO2 XRO3 XRO4 XRO5 TROP1 TROP2 TROP3 TROP4
81 30 45 41 92 39 38 40 98 122 114 60 11
26 20 14 13 31 16 7 23 32 47 31 19 12
23 14 13 9 15 12 11 23 25 31 30 20 5
27 11 11 11 23 12 7 16 22 35 29 12 4
3 0 1 2 6 0 0 2 4 5 6 1 0

100 53 60 50 109 55 49 68 129 160 140 86 24
64 29 13 3 104 29 21 21 15 86 75 25 4
30 13 14 7 31 28 13 24 16 42 35 30 5
12 9 18 5 3 3 11 15 28 21 16 14 9
15 8 18 13 0 6 10 21 33 30 20 14 6
9 5 9 35 0 1 1 5 63 21 29 16 4
0 0 0 0 85 24 19 25 20 70 52 37 14

130 0 0 0 43 21 16 23 27 50 38 37 5
0 64 0 0 9 14 12 11 18 27 31 2 4
0 0 72 0 1 7 8 21 35 32 28 10 2
0 0 0 63 0 1 1 6 55 21 26 13 3

43 9 1 0 138 0 0 0 0 60 55 20 3
21 14 7 1 0 67 0 0 0 29 22 12 4
16 12 8 1 0 0 56 0 0 29 10 11 6
23 11 21 6 0 0 0 86 0 28 31 23 4
27 18 35 55 0 0 0 0 155 54 57 33 11
50 27 32 21 60 29 29 28 54 200 0 0 0
38 31 28 26 55 22 10 31 57 0 175 0 0
37 2 10 13 20 12 11 23 33 0 0 99 0
5 4 2 3 3 4 6 4 11 0 0 0 28

63 28 18 14 71 32 21 37 41 0 124 66 12
48 19 20 16 59 25 22 31 31 115 25 20 8
19 17 34 33 8 10 13 18 83 85 26 13 8
83 24 31 26 79 41 37 47 69 162 0 87 24
47 40 41 37 59 26 19 39 86 38 175 12 4
84 54 45 36 118 52 40 50 85 173 153 0 19
46 10 27 27 20 15 16 36 70 27 22 99 9
119 62 68 56 137 64 52 80 136 194 168 87 20
11 2 4 7 1 3 4 6 19 6 7 12 8
49 24 38 52 19 19 25 45 110 79 62 58 19
81 40 34 11 119 48 31 41 45 121 113 41 9
103 48 48 35 127 54 47 58 91 161 129 68 19
27 16 24 28 11 13 9 28 64 39 46 31 9

232



Πίνακας Απολύτων Συχνοτήτων Αρχείου Χρηστών Αγνώστου Ιδιότητας  

ORA1
ORA2
ORA3
TERM1
TERM2
TERM3
SYNAN1
SYNAN2
SYNAN3
SYNAN4
SYNAN5
SYNEP1
SYNEP2
SYNEP3
SYNEP4
SYNEP5
XRO1
XRO2
XRO3
XRO4
XRO5
TROP1
TROP2
TROP3
TROP4
NTIT1
NTIT2
NTIT3
NAUT1
NAUT2
NSUB1
NSUB2
NGEN1
NGEN2
EPAN1
EPAN2
NLE1
NLE2

NTIT1 NTIT2 NTIT3 NAUT1 NAUT2 NSUB1 NSUB2 NGEN1 NGEN2 EPAN1 EPAN2 NLE1 NLE2
128 106 73 157 150 219 88 290 17 121 186 232 75
43 31 35 67 42 72 37 100 9 56 53 83 26
31 31 24 49 37 54 32 79 7 41 45 62 24
33 27 20 39 41 51 29 76 4 39 41 55 25
3 6 3 6 6 9 3 10 2 6 6 9 3

166 135 109 228 182 285 125 383 27 173 237 313 97
104 86 0 115 75 165 25 188 2 0 190 187 3
46 41 25 65 47 75 37 109 3 53 59 86 26
20 15 25 34 26 39 21 53 7 42 18 39 21
18 14 38 37 33 37 33 61 9 59 11 35 35
14 12 44 22 48 29 41 58 12 64 6 30 40
79 65 29 109 64 126 47 164 9 55 118 143 30
63 48 19 83 47 84 46 119 11 49 81 103 27
28 19 17 24 40 54 10 62 2 24 40 48 16
18 20 34 31 41 45 27 68 4 38 34 48 24
14 16 33 26 37 36 27 56 7 52 11 35 28
71 59 8 79 59 118 20 137 1 19 119 127 11
32 25 10 41 26 52 15 64 3 19 48 54 13
21 22 13 37 19 40 16 52 4 25 31 47 9
37 31 18 47 39 50 36 80 6 45 41 58 28
41 31 83 69 86 85 70 136 19 110 45 91 64
0 115 85 162 38 173 27 194 6 79 121 161 39

124 25 26 0 175 153 22 168 7 62 113 129 46
66 20 13 87 12 0 99 87 12 58 41 68 31
12 8 8 24 4 19 9 20 8 19 9 19 9
202 0 0 72 130 121 81 185 17 64 138 163 39
0 168 0 124 44 127 41 162 6 53 115 136 32
0 0 132 77 55 97 35 122 10 101 31 78 54

72 124 77 273 0 158 115 249 24 114 159 223 50
130 44 55 0 229 187 42 220 9 104 125 154 75
121 127 97 158 187 345 0 336 9 110 235 275 70
81 41 35 115 42 0 157 133 24 108 49 102 55
185 162 122 249 220 336 133 469 0 191 278 356 113
17 6 10 24 9 9 24 0 33 27 6 21 12
64 53 101 114 104 110 108 191 27 218 0 117 101
138 115 31 159 125 235 49 278 6 0 284 260 24
163 136 78 223 154 275 102 356 21 117 260 377 0
39 32 54 50 75 70 55 113 12 101 24 0 125

233



Πίνακας σχετικών συχνοτήτων Αρχείου Χρηστών Αγνώστου Ιδιότητας
@ ORA1 ORA2 ORA3 TERM1 TERM2 TERM3 SYNAN1 SYNAN2 SYNAN3 SYNAN4 SYNAN5 SYNEP1
ORA1 0.612 0 0 0.638 0.25 0.617 0.653 0.634 0.617 0.471 0.6 0.636
ORA2 0 0.217 0 0.313 0.333 0.195 0.189 0.17 0.25 0.314 0.243 0.208
ORA3 0 0 0.171 0.05 0.417 0.188 0.158 0.196 0.133 0.214 0.157 0.156
TERM1 0.166 0.229 0.047 0.159 0 0 0.158 0.143 0.117 0.186 0.2 0.116
TERM2 0.01 0.037 0.058 0 0.024 0 0.026 0.018 0 0.029 0.043 0.035
TERM3 0.824 0.734 0.895 0 0 0.817 0.816 0.839 0.883 0.786 0.757 0.85
SYNAN1 0.404 0.33 0.349 0.375 0.417 0.378 0.378 0 0 0 0 0.468
SYNAN2 0.231 0.174 0.256 0.2 0.167 0.229 0 0.223 0 0 0 0.277
SYNAN3 0.121 0.138 0.093 0.088 0 0.129 0 0 0.12 0 0 0.092
SYNAN4 0.107 0.202 0.174 0.163 0.167 0.134 0 0 0 0.139 0 0.092
SYNAN5 0.137 0.156 0.128 0.175 0.25 0.129 0 0 0 0 0.139 0.069
SYNEP1 0.358 0.33 0.314 0.25 0.5 0.359 0.426 0.429 0.267 0.229 0.171 0.345
SYNEP2 0.264 0.239 0.267 0.338 0.25 0.244 0.337 0.268 0.2 0.214 0.129 0
SYNEP3 0.098 0.183 0.163 0.138 0 0.129 0.153 0.116 0.15 0.114 0.071 0
SYNEP4 0.147 0.128 0.151 0.138 0.083 0.146 0.068 0.125 0.3 0.257 0.129 0
SYNEP5 0.134 0.119 0.105 0.138 0.167 0.122 0.016 0.063 0.083 0.186 0.5 0
XRO1 0.3 0.284 0.174 0.288 0.5 0.266 0.547 0.277 0.05 0 0 0.491
XRO2 0.127 0.147 0.14 0.15 0 0.134 0.153 0.25 0.05 0.086 0.014 0.139
XRO3 0.124 0.064 0.128 0.088 0 0.12 0.111 0.116 0.183 0.143 0.014 0.11
XRO4 0.13 0.211 0.267 0.2 0.167 0.166 0.111 0.214 0.25 0.3 0.071 0.145
XRO5 0.319 0.294 0.291 0.275 0.333 0.315 0.079 0.143 0.467 0.471 0.9 0.116
TROP1 0.397 0.431 0.36 0.438 0.417 0.39 0.453 0.375 0.35 0.429 0.3 0.405
TROP2 0.371 0.284 0.349 0.363 0.5 0.341 0.395 0.313 0.267 0.286 0.414 0.301
TROP3 0.195 0.174 0.233 0.15 0.083 0.21 0.132 0.268 0.233 0.2 0.229 0.214
TROP4 0.036 0.11 0.058 0.05 0 0.059 0.021 0.045 0.15 0.086 0.057 0.081
NTIT1 0.417 0.394 0.36 0.413 0.25 0.405 0.547 0.411 0.333 0.257 0.2 0.457
NTIT2 0.345 0.284 0.36 0.338 0.5 0.329 0.453 0.366 0.25 0.2 0.171 0.376
NTIT3 0.238 0.321 0.279 0.25 0.25 0.266 0 0.223 0.417 0.543 0.629 0.168
NAUT1 0.511 0.615 0.57 0.488 0.5 0.556 0.605 0.58 0.567 0.529 0.314 0.63
NAUT2 0.489 0.385 0.43 0.513 0.5 0.444 0.395 0.42 0.433 0.471 0.686 0.37
NSUB1 0.713 0.661 0.628 0.638 0.75 0.695 0.868 0.67 0.65 0.529 0.414 0.728
NSUB2 0.287 0.339 0.372 0.363 0.25 0.305 0.132 0.33 0.35 0.471 0.586 0.272
NGEN1 0.945 0.917 0.919 0.95 0.833 0.934 0.989 0.973 0.883 0.871 0.829 0.948
NGEN2 0.055 0.083 0.081 0.05 0.167 0.066 0.011 0.027 0.117 0.129 0.171 0.052
EPAN1 0.394 0.514 0.477 0.488 0.5 0.422 0 0.473 0.7 0.843 0.914 0.318
EPAN2 0.606 0.486 0.523 0.513 0.5 0.578 1 0.527 0.3 0.157 0.086 0.682
NLE1 0.756 0.761 0.721 0.688 0.75 0.763 0.984 0.768 0.65 0.5 0.429 0.827
NLE2 0.244 0.239 0.279 0.313 0.25 0.237 0.016 0.232 0.35 0.5 0.571 0.173

234



Πίνακας σχετικών συχνοτήτων Αρχείου Χρηστών Αγνώστου Ιδιότητας
@
ORA1
ORA2
ORA3
TERM1
TERM2
TERM3
SYNAN1
SYNAN2
SYNAN3
SYNAN4
SYNAN5
SYNEP1
SYNEP2
SYNEP3
SYNEP4
SYNEP5
XRO1
XRO2
XRO3
XRO4
XRO5
TROP1
TROP2
TROP3
TROP4
NTIT1
NTIT2
NTIT3
NAUT1
NAUT2
NSUB1
NSUB2
NGEN1
NGEN2
EPAN1
EPAN2
NLE1
NLE2

SYNEP2 SYNEP3 SYNEP4 SYNEP5 XRO1 XRO2 XRO3 XRO4 XRO5 TROP1 TROP2 TROP3 TROP4
0.623 0.469 0.625 0.651 0.667 0.582 0.679 0.465 0.632 0.61 0.651 0.606 0.393
0.2 0.313 0.194 0.206 0.225 0.239 0.125 0.267 0.206 0.235 0.177 0.192 0.429

0.177 0.219 0.181 0.143 0.109 0.179 0.196 0.267 0.161 0.155 0.171 0.202 0.179
0.208 0.172 0.153 0.175 0.167 0.179 0.125 0.186 0.142 0.175 0.166 0.121 0.143
0.023 0 0.014 0.032 0.043 0 0 0.023 0.026 0.025 0.034 0.01 0
0.769 0.828 0.833 0.794 0.79 0.821 0.875 0.791 0.832 0.8 0.8 0.869 0.857
0.492 0.453 0.181 0.048 0.754 0.433 0.375 0.244 0.097 0.43 0.429 0.253 0.143
0.231 0.203 0.194 0.111 0.225 0.418 0.232 0.279 0.103 0.21 0.2 0.303 0.179
0.092 0.141 0.25 0.079 0.022 0.045 0.196 0.174 0.181 0.105 0.091 0.141 0.321
0.115 0.125 0.25 0.206 0 0.09 0.179 0.244 0.213 0.15 0.114 0.141 0.214
0.069 0.078 0.125 0.556 0 0.015 0.018 0.058 0.406 0.105 0.166 0.162 0.143

0 0 0 0 0.616 0.358 0.339 0.291 0.129 0.35 0.297 0.374 0.5
0.259 0 0 0 0.312 0.313 0.286 0.267 0.174 0.25 0.217 0.374 0.179

0 0.127 0 0 0.065 0.209 0.214 0.128 0.116 0.135 0.177 0.02 0.143
0 0 0.143 0 0.007 0.104 0.143 0.244 0.226 0.16 0.16 0.101 0.071
0 0 0 0.125 0 0.015 0.018 0.07 0.355 0.105 0.149 0.131 0.107

0.331 0.141 0.014 0 0.275 0 0 0 0 0.3 0.314 0.202 0.107
0.162 0.219 0.097 0.016 0 0.133 0 0 0 0.145 0.126 0.121 0.143
0.123 0.188 0.111 0.016 0 0 0.112 0 0 0.145 0.057 0.111 0.214
0.177 0.172 0.292 0.095 0 0 0 0.171 0 0.14 0.177 0.232 0.143
0.208 0.281 0.486 0.873 0 0 0 0 0.309 0.27 0.326 0.333 0.393
0.385 0.422 0.444 0.333 0.435 0.433 0.518 0.326 0.348 0.398 0 0 0
0.292 0.484 0.389 0.413 0.399 0.328 0.179 0.36 0.368 0 0.349 0 0
0.285 0.031 0.139 0.206 0.145 0.179 0.196 0.267 0.213 0 0 0.197 0
0.038 0.063 0.028 0.048 0.022 0.06 0.107 0.047 0.071 0 0 0 0.056
0.485 0.438 0.25 0.222 0.514 0.478 0.375 0.43 0.265 0 0.709 0.667 0.429
0.369 0.297 0.278 0.254 0.428 0.373 0.393 0.36 0.2 0.575 0.143 0.202 0.286
0.146 0.266 0.472 0.524 0.058 0.149 0.232 0.209 0.535 0.425 0.149 0.131 0.286
0.638 0.375 0.431 0.413 0.572 0.612 0.661 0.547 0.445 0.81 0 0.879 0.857
0.362 0.625 0.569 0.587 0.428 0.388 0.339 0.453 0.555 0.19 1 0.121 0.143
0.646 0.844 0.625 0.571 0.855 0.776 0.714 0.581 0.548 0.865 0.874 0 0.679
0.354 0.156 0.375 0.429 0.145 0.224 0.286 0.419 0.452 0.135 0.126 1 0.321
0.915 0.969 0.944 0.889 0.993 0.955 0.929 0.93 0.877 0.97 0.96 0.879 0.714
0.085 0.031 0.056 0.111 0.007 0.045 0.071 0.07 0.123 0.03 0.04 0.121 0.286
0.377 0.375 0.528 0.825 0.138 0.284 0.446 0.523 0.71 0.395 0.354 0.586 0.679
0.623 0.625 0.472 0.175 0.862 0.716 0.554 0.477 0.29 0.605 0.646 0.414 0.321
0.792 0.75 0.667 0.556 0.92 0.806 0.839 0.674 0.587 0.805 0.737 0.687 0.679
0.208 0.25 0.333 0.444 0.08 0.194 0.161 0.326 0.413 0.195 0.263 0.313 0.321

235



Πίνακας σχετικών συχνοτήτων Αρχείου Χρηστών Αγνώστου Ιδιότητας
@
ORA1
ORA2
ORA3
TERM1
TERM2
TERM3
SYNAN1
SYNAN2
SYNAN3
SYNAN4
SYNAN5
SYNEP1
SYNEP2
SYNEP3
SYNEP4
SYNEP5
XRO1
XRO2
XRO3
XRO4
XRO5
TROP1
TROP2
TROP3
TROP4
NTIT1
NTIT2
NTIT3
NAUT1
NAUT2
NSUB1
NSUB2
NGEN1
NGEN2
EPAN1
EPAN2
NLE1
NLE2

NTIT1 NTIT2 NTIT3 NAUT1 NAUT2 NSUB1 NSUB2 NGEN1 NGEN2 EPAN1 EPAN2 NLE1 NLE2
0.634 0.631 0.553 0.575 0.655 0.635 0.561 0.618 0.515 0.555 0.655 0.615 0.6
0.213 0.185 0.265 0.245 0.183 0.209 0.236 0.213 0.273 0.257 0.187 0.22 0.208
0.153 0.185 0.182 0.179 0.162 0.157 0.204 0.168 0.212 0.188 0.158 0.164 0.192
0.163 0.161 0.152 0.143 0.179 0.148 0.185 0.162 0.121 0.179 0.144 0.146 0.2
0.015 0.036 0.023 0.022 0.026 0.026 0.019 0.021 0.061 0.028 0.021 0.024 0.024
0.822 0.804 0.826 0.835 0.795 0.826 0.796 0.817 0.818 0.794 0.835 0.83 0.776
0.515 0.512 0 0.421 0.328 0.478 0.159 0.401 0.061 0 0.669 0.496 0.024
0.228 0.244 0.189 0.238 0.205 0.217 0.236 0.232 0.091 0.243 0.208 0.228 0.208
0.099 0.089 0.189 0.125 0.114 0.113 0.134 0.113 0.212 0.193 0.063 0.103 0.168
0.089 0.083 0.288 0.136 0.144 0.107 0.21 0.13 0.273 0.271 0.039 0.093 0.28
0.069 0.071 0.333 0.081 0.21 0.084 0.261 0.124 0.364 0.294 0.021 0.08 0.32
0.391 0.387 0.22 0.399 0.279 0.365 0.299 0.35 0.273 0.252 0.415 0.379 0.24
0.312 0.286 0.144 0.304 0.205 0.243 0.293 0.254 0.333 0.225 0.285 0.273 0.216
0.139 0.113 0.129 0.088 0.175 0.157 0.064 0.132 0.061 0.11 0.141 0.127 0.128
0.089 0.119 0.258 0.114 0.179 0.13 0.172 0.145 0.121 0.174 0.12 0.127 0.192
0.069 0.095 0.25 0.095 0.162 0.104 0.172 0.119 0.212 0.239 0.039 0.093 0.224
0.351 0.351 0.061 0.289 0.258 0.342 0.127 0.292 0.03 0.087 0.419 0.337 0.088
0.158 0.149 0.076 0.15 0.114 0.151 0.096 0.136 0.091 0.087 0.169 0.143 0.104
0.104 0.131 0.098 0.136 0.083 0.116 0.102 0.111 0.121 0.115 0.109 0.125 0.072
0.183 0.185 0.136 0.172 0.17 0.145 0.229 0.171 0.182 0.206 0.144 0.154 0.224
0.203 0.185 0.629 0.253 0.376 0.246 0.446 0.29 0.576 0.505 0.158 0.241 0.512

0 0.685 0.644 0.593 0.166 0.501 0.172 0.414 0.182 0.362 0.426 0.427 0.312
0.614 0.149 0.197 0 0.764 0.443 0.14 0.358 0.212 0.284 0.398 0.342 0.368
0.327 0.119 0.098 0.319 0.052 0 0.631 0.186 0.364 0.266 0.144 0.18 0.248
0.059 0.048 0.061 0.088 0.017 0.055 0.057 0.043 0.242 0.087 0.032 0.05 0.072
0.402 0 0 0.264 0.568 0.351 0.516 0.394 0.515 0.294 0.486 0.432 0.312

0 0.335 0 0.454 0.192 0.368 0.261 0.345 0.182 0.243 0.405 0.361 0.256
0 0 0.263 0.282 0.24 0.281 0.223 0.26 0.303 0.463 0.109 0.207 0.432

0.356 0.738 0.583 0.544 0 0.458 0.732 0.531 0.727 0.523 0.56 0.592 0.4
0.644 0.262 0.417 0 0.456 0.542 0.268 0.469 0.273 0.477 0.44 0.408 0.6
0.599 0.756 0.735 0.579 0.817 0.687 0 0.716 0.273 0.505 0.827 0.729 0.56
0.401 0.244 0.265 0.421 0.183 0 0.313 0.284 0.727 0.495 0.173 0.271 0.44
0.916 0.964 0.924 0.912 0.961 0.974 0.847 0.934 0 0.876 0.979 0.944 0.904
0.084 0.036 0.076 0.088 0.039 0.026 0.153 0 0.066 0.124 0.021 0.056 0.096
0.317 0.315 0.765 0.418 0.454 0.319 0.688 0.407 0.818 0.434 0 0.31 0.808
0.683 0.685 0.235 0.582 0.546 0.681 0.312 0.593 0.182 0 0.566 0.69 0.192
0.807 0.81 0.591 0.817 0.672 0.797 0.65 0.759 0.636 0.537 0.915 0.751 0
0.193 0.19 0.409 0.183 0.328 0.203 0.35 0.241 0.364 0.463 0.085 0 0.249
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Πίνακας Απολύτων Συχνοτήτων Αρχείου Τυχαίων Χρηστών  

ORA1 ORA2 ORA3 TERM1TERM2TERM3SYNAN1SYNAN2SYNAN3SYNAN4SYNAN5 SYNEP1
ORA1 319 0 0 98 4 217 160 68 30 30 31 132
ORA2 0 186 0 82 5 99 77 35 16 24 34 67
ORA3 0 0 76 4 12 60 27 11 9 14 15 19
TERM1 98 82 4 184 0 0 79 41 17 25 22 78
TERM2 4 5 12 0 21 0 7 4 3 3 4 11
TERM3 217 99 60 0 0 376 178 69 35 40 54 129
SYNAN1 160 77 27 79 7 178 264 0 0 0 0 120
SYNAN2 68 35 11 41 4 69 0 114 0 0 0 55
SYNAN3 30 16 9 17 3 35 0 0 55 0 0 14
SYNAN4 30 24 14 25 3 40 0 0 0 68 0 19
SYNAN5 31 34 15 22 4 54 0 0 0 0 80 10
SYNEP1 132 67 19 78 11 129 120 55 14 19 10 218
SYNEP2 80 40 19 49 4 86 84 21 19 7 8 0
SYNEP3 46 24 14 21 0 63 40 17 8 11 8 0
SYNEP4 34 21 12 19 3 45 14 12 7 19 15 0
SYNEP5 27 34 12 17 3 53 6 9 7 12 39 0
XRO1 82 42 4 36 2 90 118 10 0 0 0 84
XRO2 46 31 12 28 3 58 54 24 7 3 1 42
XRO3 29 17 10 29 3 24 25 22 4 4 1 25
XRO4 57 23 11 33 3 55 30 28 16 15 2 32
XRO5 105 73 39 58 10 149 37 30 28 46 76 35
TROP1 172 91 30 87 12 194 145 55 19 34 40 122
TROP2 83 54 21 43 3 112 69 34 14 17 24 42
TROP3 49 34 19 44 5 53 34 20 19 14 15 41
TROP4 15 7 6 10 1 17 16 5 3 3 1 13
NTIT1 111 57 30 65 4 129 119 37 22 15 5 74
NTIT2 125 70 21 68 8 140 143 38 9 15 11 102
NTIT3 83 59 25 51 9 107 2 39 24 38 64 42
NAUT1 202 109 42 122 17 214 195 66 33 36 23 159
NAUT2 117 77 34 62 4 162 69 48 22 32 57 59
NSUB1 254 127 43 121 15 288 227 86 30 37 44 161
NSUB2 65 59 33 63 6 88 37 28 25 31 36 57
NGEN1 305 175 63 174 17 352 253 106 46 64 74 201
NGEN2 14 11 13 10 4 24 11 8 9 4 6 17
EPAN1 111 85 40 83 12 141 0 63 46 57 70 71
EPAN2 208 101 36 101 9 235 264 51 9 11 10 147
NLE1 237 124 49 128 13 269 250 72 29 38 21 164
NLE2 82 62 27 56 8 107 14 42 26 30 59 54
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Πίνακας Απολύτων Συχνοτήτων Αρχείου Τυχαίων Χρηστών  

ORA1
ORA2
ORA3
TERM1
TERM2
TERM3
SYNAN1
SYNAN2
SYNAN3
SYNAN4
SYNAN5
SYNEP1
SYNEP2
SYNEP3
SYNEP4
SYNEP5
XRO1
XRO2
XRO3
XRO4
XRO5
TROP1
TROP2
TROP3
TROP4
NTIT1
NTIT2
NTIT3
NAUT1
NAUT2
NSUB1
NSUB2
NGEN1
NGEN2
EPAN1
EPAN2
NLE1
NLE2

SYNEP2 SYNEP3 SYNEP4 SYNEP5 XRO1 XRO2 XRO3 XRO4 XRO5 TROP1 TROP2 TROP3 TROP4
80 46 34 27 82 46 29 57 105 172 83 49 15
40 24 21 34 42 31 17 23 73 91 54 34 7
19 14 12 12 4 12 10 11 39 30 21 19 6
49 21 19 17 36 28 29 33 58 87 43 44 10
4 0 3 3 2 3 3 3 10 12 3 5 1
86 63 45 53 90 58 24 55 149 194 112 53 17
84 40 14 6 118 54 25 30 37 145 69 34 16
21 17 12 9 10 24 22 28 30 55 34 20 5
19 8 7 7 0 7 4 16 28 19 14 19 3
7 11 19 12 0 3 4 15 46 34 17 14 3
8 8 15 39 0 1 1 2 76 40 24 15 1
0 0 0 0 84 42 25 32 35 122 42 41 13

139 0 0 0 29 31 15 26 38 67 40 27 5
0 84 0 0 13 13 11 19 28 39 28 12 5
0 0 67 0 2 2 3 10 50 34 18 13 2
0 0 0 73 0 1 2 4 66 31 30 9 3
29 13 2 0 128 0 0 0 0 74 35 13 6
31 13 2 1 0 89 0 0 0 49 26 12 2
15 11 3 2 0 0 56 0 0 26 19 9 2
26 19 10 4 0 0 0 91 0 46 18 20 7
38 28 50 66 0 0 0 0 217 98 60 48 11
67 39 34 31 74 49 26 46 98 293 0 0 0
40 28 18 30 35 26 19 18 60 0 158 0 0
27 12 13 9 13 12 9 20 48 0 0 102 0
5 5 2 3 6 2 2 7 11 0 0 0 28
58 34 15 17 52 34 21 33 58 0 108 69 21
60 25 19 10 75 41 27 29 44 171 24 17 4
21 25 33 46 1 14 8 29 115 122 26 16 3
90 45 35 24 92 56 31 64 110 236 0 92 25
49 39 32 49 36 33 25 27 107 57 158 10 3

105 60 46 52 115 74 44 56 135 258 144 0 22
34 24 21 21 13 15 12 35 82 35 14 102 6

130 78 66 68 126 85 53 80 199 285 156 91 11
9 6 1 5 2 4 3 11 18 8 2 11 17
38 33 40 54 7 22 19 45 143 109 63 55 9

101 51 27 19 121 67 37 46 74 184 95 47 19
110 62 48 26 119 77 40 60 114 213 108 68 21
29 22 19 47 9 12 16 31 103 80 50 34 7
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Πίνακας Απολύτων Συχνοτήτων Αρχείου Τυχαίων Χρηστών  

ORA1
ORA2
ORA3
TERM1
TERM2
TERM3
SYNAN1
SYNAN2
SYNAN3
SYNAN4
SYNAN5
SYNEP1
SYNEP2
SYNEP3
SYNEP4
SYNEP5
XRO1
XRO2
XRO3
XRO4
XRO5
TROP1
TROP2
TROP3
TROP4
NTIT1
NTIT2
NTIT3
NAUT1
NAUT2
NSUB1
NSUB2
NGEN1
NGEN2
EPAN1
EPAN2
NLE1
NLE2

NTIT1 NTIT2 NTIT3 NAUT1 NAUT2 NSUB1 NSUB2 NGEN1 NGEN2 EPAN1 EPAN2 NLE1 NLE2
111 125 83 202 117 254 65 305 14 111 208 237 82
57 70 59 109 77 127 59 175 11 85 101 124 62
30 21 25 42 34 43 33 63 13 40 36 49 27
65 68 51 122 62 121 63 174 10 83 101 128 56
4 8 9 17 4 15 6 17 4 12 9 13 8

129 140 107 214 162 288 88 352 24 141 235 269 107
119 143 2 195 69 227 37 253 11 0 264 250 14
37 38 39 66 48 86 28 106 8 63 51 72 42
22 9 24 33 22 30 25 46 9 46 9 29 26
15 15 38 36 32 37 31 64 4 57 11 38 30
5 11 64 23 57 44 36 74 6 70 10 21 59
74 102 42 159 59 161 57 201 17 71 147 164 54
58 60 21 90 49 105 34 130 9 38 101 110 29
34 25 25 45 39 60 24 78 6 33 51 62 22
15 19 33 35 32 46 21 66 1 40 27 48 19
17 10 46 24 49 52 21 68 5 54 19 26 47
52 75 1 92 36 115 13 126 2 7 121 119 9
34 41 14 56 33 74 15 85 4 22 67 77 12
21 27 8 31 25 44 12 53 3 19 37 40 16
33 29 29 64 27 56 35 80 11 45 46 60 31
58 44 115 110 107 135 82 199 18 143 74 114 103
0 171 122 236 57 258 35 285 8 109 184 213 80

108 24 26 0 158 144 14 156 2 63 95 108 50
69 17 16 92 10 0 102 91 11 55 47 68 34
21 4 3 25 3 22 6 11 17 9 19 21 7

198 0 0 83 115 117 81 177 21 55 143 157 41
0 216 0 170 46 183 33 207 9 47 169 177 39
0 0 167 100 67 124 43 159 8 134 33 76 91
83 170 100 353 0 235 118 322 31 121 232 275 78

115 46 67 0 228 189 39 221 7 115 113 135 93
117 183 124 235 189 424 0 404 20 133 291 317 107
81 33 43 118 39 0 157 139 18 103 54 93 64

177 207 159 322 221 404 139 543 0 212 331 388 155
21 9 8 31 7 20 18 0 38 24 14 22 16
55 47 134 121 115 133 103 212 24 236 0 110 126

143 169 33 232 113 291 54 331 14 0 345 300 45
157 177 76 275 135 317 93 388 22 110 300 410 0
41 39 91 78 93 107 64 155 16 126 45 0 171
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Πίνακας σχετικών συχνοτήτων Αρχείου Τυχαίων Χρηστών  

@ ORA1 ORA2 ORA3 TERM1TERM2TERM3SYNAN1SYNAN2SYNAN3SYNAN4SYNAN5 SYNEP1 SYNEP2
ORA1 0.549 0 0 0.533 0.19 0.577 0.606 0.596 0.545 0.441 0.388 0.606 0.576
ORA2 0 0.32 0 0.446 0.238 0.263 0.292 0.307 0.291 0.353 0.425 0.307 0.288
ORA3 0 0 0.131 0.022 0.571 0.16 0.102 0.096 0.164 0.206 0.188 0.087 0.137
TERM1 0.307 0.441 0.053 0.317 0 0 0.299 0.36 0.309 0.368 0.275 0.358 0.353
TERM2 0.013 0.027 0.158 0 0.036 0 0.027 0.035 0.055 0.044 0.05 0.05 0.029
TERM3 0.68 0.532 0.789 0 0 0.647 0.674 0.605 0.636 0.588 0.675 0.592 0.619
SYNAN1 0.502 0.414 0.355 0.429 0.333 0.473 0.454 0 0 0 0 0.55 0.604
SYNAN2 0.213 0.188 0.145 0.223 0.19 0.184 0 0.196 0 0 0 0.252 0.151
SYNAN3 0.094 0.086 0.118 0.092 0.143 0.093 0 0 0.095 0 0 0.064 0.137
SYNAN4 0.094 0.129 0.184 0.136 0.143 0.106 0 0 0 0.117 0 0.087 0.05
SYNAN5 0.097 0.183 0.197 0.12 0.19 0.144 0 0 0 0 0.138 0.046 0.058
SYNEP1 0.414 0.36 0.25 0.424 0.524 0.343 0.455 0.482 0.255 0.279 0.125 0.375 0
SYNEP2 0.251 0.215 0.25 0.266 0.19 0.229 0.318 0.184 0.345 0.103 0.1 0 0.239
SYNEP3 0.144 0.129 0.184 0.114 0 0.168 0.152 0.149 0.145 0.162 0.1 0 0
SYNEP4 0.107 0.113 0.158 0.103 0.143 0.12 0.053 0.105 0.127 0.279 0.188 0 0
SYNEP5 0.085 0.183 0.158 0.092 0.143 0.141 0.023 0.079 0.127 0.176 0.488 0 0
XRO1 0.257 0.226 0.053 0.196 0.095 0.239 0.447 0.088 0 0 0 0.385 0.209
XRO2 0.144 0.167 0.158 0.152 0.143 0.154 0.205 0.211 0.127 0.044 0.013 0.193 0.223
XRO3 0.091 0.091 0.132 0.158 0.143 0.064 0.095 0.193 0.073 0.059 0.013 0.115 0.108
XRO4 0.179 0.124 0.145 0.179 0.143 0.146 0.114 0.246 0.291 0.221 0.025 0.147 0.187
XRO5 0.329 0.392 0.513 0.315 0.476 0.396 0.14 0.263 0.509 0.676 0.95 0.161 0.273
TROP1 0.539 0.489 0.395 0.473 0.571 0.516 0.549 0.482 0.345 0.5 0.5 0.56 0.482
TROP2 0.26 0.29 0.276 0.234 0.143 0.298 0.261 0.298 0.255 0.25 0.3 0.193 0.288
TROP3 0.154 0.183 0.25 0.239 0.238 0.141 0.129 0.175 0.345 0.206 0.188 0.188 0.194
TROP4 0.047 0.038 0.079 0.054 0.048 0.045 0.061 0.044 0.055 0.044 0.013 0.06 0.036
NTIT1 0.348 0.306 0.395 0.353 0.19 0.343 0.451 0.325 0.4 0.221 0.063 0.339 0.417
NTIT2 0.392 0.376 0.276 0.37 0.381 0.372 0.542 0.333 0.164 0.221 0.138 0.468 0.432
NTIT3 0.26 0.317 0.329 0.277 0.429 0.285 0.008 0.342 0.436 0.559 0.8 0.193 0.151
NAUT1 0.633 0.586 0.553 0.663 0.81 0.569 0.739 0.579 0.6 0.529 0.288 0.729 0.647
NAUT2 0.367 0.414 0.447 0.337 0.19 0.431 0.261 0.421 0.4 0.471 0.713 0.271 0.353
NSUB1 0.796 0.683 0.566 0.658 0.714 0.766 0.86 0.754 0.545 0.544 0.55 0.739 0.755
NSUB2 0.204 0.317 0.434 0.342 0.286 0.234 0.14 0.246 0.455 0.456 0.45 0.261 0.245
NGEN1 0.956 0.941 0.829 0.946 0.81 0.936 0.958 0.93 0.836 0.941 0.925 0.922 0.935
NGEN2 0.044 0.059 0.171 0.054 0.19 0.064 0.042 0.07 0.164 0.059 0.075 0.078 0.065
EPAN1 0.348 0.457 0.526 0.451 0.571 0.375 0 0.553 0.836 0.838 0.875 0.326 0.273
EPAN2 0.652 0.543 0.474 0.549 0.429 0.625 1 0.447 0.164 0.162 0.125 0.674 0.727
NLE1 0.743 0.667 0.645 0.696 0.619 0.715 0.947 0.632 0.527 0.559 0.263 0.752 0.791
NLE2 0.257 0.333 0.355 0.304 0.381 0.285 0.053 0.368 0.473 0.441 0.738 0.248 0.209
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Πίνακας σχετικών συχνοτήτων Αρχείου Τυχαίων Χρηστών  

@
ORA1
ORA2
ORA3
TERM1
TERM2
TERM3
SYNAN1
SYNAN2
SYNAN3
SYNAN4
SYNAN5
SYNEP1
SYNEP2
SYNEP3
SYNEP4
SYNEP5
XRO1
XRO2
XRO3
XRO4
XRO5
TROP1
TROP2
TROP3
TROP4
NTIT1
NTIT2
NTIT3
NAUT1
NAUT2
NSUB1
NSUB2
NGEN1
NGEN2
EPAN1
EPAN2
NLE1
NLE2

SYNEP3 SYNEP4 SYNEP5 XRO1 XRO2 XRO3 XRO4 XRO5 TROP1 TROP2 TROP3 TROP4 NTIT1 NTIT2
0.548 0.507 0.37 0.641 0.517 0.518 0.626 0.484 0.587 0.525 0.48 0.536 0.561 0.579
0.286 0.313 0.466 0.328 0.348 0.304 0.253 0.336 0.311 0.342 0.333 0.25 0.288 0.324
0.167 0.179 0.164 0.031 0.135 0.179 0.121 0.18 0.102 0.133 0.186 0.214 0.152 0.097
0.25 0.284 0.233 0.281 0.315 0.518 0.363 0.267 0.297 0.272 0.431 0.357 0.328 0.315

0 0.045 0.041 0.016 0.034 0.054 0.033 0.046 0.041 0.019 0.049 0.036 0.02 0.037
0.75 0.672 0.726 0.703 0.652 0.429 0.604 0.687 0.662 0.709 0.52 0.607 0.652 0.648

0.476 0.209 0.082 0.922 0.607 0.446 0.33 0.171 0.495 0.437 0.333 0.571 0.601 0.662
0.202 0.179 0.123 0.078 0.27 0.393 0.308 0.138 0.188 0.215 0.196 0.179 0.187 0.176
0.095 0.104 0.096 0 0.079 0.071 0.176 0.129 0.065 0.089 0.186 0.107 0.111 0.042
0.131 0.284 0.164 0 0.034 0.071 0.165 0.212 0.116 0.108 0.137 0.107 0.076 0.069
0.095 0.224 0.534 0 0.011 0.018 0.022 0.35 0.137 0.152 0.147 0.036 0.025 0.051

0 0 0 0.656 0.472 0.446 0.352 0.161 0.416 0.266 0.402 0.464 0.374 0.472
0 0 0 0.227 0.348 0.268 0.286 0.175 0.229 0.253 0.265 0.179 0.293 0.278

0.145 0 0 0.102 0.146 0.196 0.209 0.129 0.133 0.177 0.118 0.179 0.172 0.116
0 0.115 0 0.016 0.022 0.054 0.11 0.23 0.116 0.114 0.127 0.071 0.076 0.088
0 0 0.126 0 0.011 0.036 0.044 0.304 0.106 0.19 0.088 0.107 0.086 0.046

0.155 0.03 0 0.22 0 0 0 0 0.253 0.222 0.127 0.214 0.263 0.347
0.155 0.03 0.014 0 0.153 0 0 0 0.167 0.165 0.118 0.071 0.172 0.19
0.131 0.045 0.027 0 0 0.096 0 0 0.089 0.12 0.088 0.071 0.106 0.125
0.226 0.149 0.055 0 0 0 0.157 0 0.157 0.114 0.196 0.25 0.167 0.134
0.333 0.746 0.904 0 0 0 0 0.373 0.334 0.38 0.471 0.393 0.293 0.204
0.464 0.507 0.425 0.578 0.551 0.464 0.505 0.452 0.504 0 0 0 0 0.792
0.333 0.269 0.411 0.273 0.292 0.339 0.198 0.276 0 0.272 0 0 0.545 0.111
0.143 0.194 0.123 0.102 0.135 0.161 0.22 0.221 0 0 0.176 0 0.348 0.079
0.06 0.03 0.041 0.047 0.022 0.036 0.077 0.051 0 0 0 0.048 0.106 0.019

0.405 0.224 0.233 0.406 0.382 0.375 0.363 0.267 0 0.684 0.676 0.75 0.341 0
0.298 0.284 0.137 0.586 0.461 0.482 0.319 0.203 0.584 0.152 0.167 0.143 0 0.372
0.298 0.493 0.63 0.008 0.157 0.143 0.319 0.53 0.416 0.165 0.157 0.107 0 0
0.536 0.522 0.329 0.719 0.629 0.554 0.703 0.507 0.805 0 0.902 0.893 0.419 0.787
0.464 0.478 0.671 0.281 0.371 0.446 0.297 0.493 0.195 1 0.098 0.107 0.581 0.213
0.714 0.687 0.712 0.898 0.831 0.786 0.615 0.622 0.881 0.911 0 0.786 0.591 0.847
0.286 0.313 0.288 0.102 0.169 0.214 0.385 0.378 0.119 0.089 1 0.214 0.409 0.153
0.929 0.985 0.932 0.984 0.955 0.946 0.879 0.917 0.973 0.987 0.892 0.393 0.894 0.958
0.071 0.015 0.068 0.016 0.045 0.054 0.121 0.083 0.027 0.013 0.108 0.607 0.106 0.042
0.393 0.597 0.74 0.055 0.247 0.339 0.495 0.659 0.372 0.399 0.539 0.321 0.278 0.218
0.607 0.403 0.26 0.945 0.753 0.661 0.505 0.341 0.628 0.601 0.461 0.679 0.722 0.782
0.738 0.716 0.356 0.93 0.865 0.714 0.659 0.525 0.727 0.684 0.667 0.75 0.793 0.819
0.262 0.284 0.644 0.07 0.135 0.286 0.341 0.475 0.273 0.316 0.333 0.25 0.207 0.181
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Πίνακας σχετικών συχνοτήτων Αρχείου Τυχαίων Χρηστών  

@
ORA1
ORA2
ORA3
TERM1
TERM2
TERM3
SYNAN1
SYNAN2
SYNAN3
SYNAN4
SYNAN5
SYNEP1
SYNEP2
SYNEP3
SYNEP4
SYNEP5
XRO1
XRO2
XRO3
XRO4
XRO5
TROP1
TROP2
TROP3
TROP4
NTIT1
NTIT2
NTIT3
NAUT1
NAUT2
NSUB1
NSUB2
NGEN1
NGEN2
EPAN1
EPAN2
NLE1
NLE2

NTIT3 NAUT1NAUT2NSUB1NSUB2NGEN1NGEN2EPAN1 EPAN2 NLE1 NLE2
0.497 0.572 0.513 0.599 0.414 0.562 0.368 0.47 0.603 0.578 0.48
0.353 0.309 0.338 0.3 0.376 0.322 0.289 0.36 0.293 0.302 0.363
0.15 0.119 0.149 0.101 0.21 0.116 0.342 0.169 0.104 0.12 0.158
0.305 0.346 0.272 0.285 0.401 0.32 0.263 0.352 0.293 0.312 0.327
0.054 0.048 0.018 0.035 0.038 0.031 0.105 0.051 0.026 0.032 0.047
0.641 0.606 0.711 0.679 0.561 0.648 0.632 0.597 0.681 0.656 0.626
0.012 0.552 0.303 0.535 0.236 0.466 0.289 0 0.765 0.61 0.082
0.234 0.187 0.211 0.203 0.178 0.195 0.211 0.267 0.148 0.176 0.246
0.144 0.093 0.096 0.071 0.159 0.085 0.237 0.195 0.026 0.071 0.152
0.228 0.102 0.14 0.087 0.197 0.118 0.105 0.242 0.032 0.093 0.175
0.383 0.065 0.25 0.104 0.229 0.136 0.158 0.297 0.029 0.051 0.345
0.251 0.45 0.259 0.38 0.363 0.37 0.447 0.301 0.426 0.4 0.316
0.126 0.255 0.215 0.248 0.217 0.239 0.237 0.161 0.293 0.268 0.17
0.15 0.127 0.171 0.142 0.153 0.144 0.158 0.14 0.148 0.151 0.129
0.198 0.099 0.14 0.108 0.134 0.122 0.026 0.169 0.078 0.117 0.111
0.275 0.068 0.215 0.123 0.134 0.125 0.132 0.229 0.055 0.063 0.275
0.006 0.261 0.158 0.271 0.083 0.232 0.053 0.03 0.351 0.29 0.053
0.084 0.159 0.145 0.175 0.096 0.157 0.105 0.093 0.194 0.188 0.07
0.048 0.088 0.11 0.104 0.076 0.098 0.079 0.081 0.107 0.098 0.094
0.174 0.181 0.118 0.132 0.223 0.147 0.289 0.191 0.133 0.146 0.181
0.689 0.312 0.469 0.318 0.522 0.366 0.474 0.606 0.214 0.278 0.602
0.731 0.669 0.25 0.608 0.223 0.525 0.211 0.462 0.533 0.52 0.468
0.156 0 0.693 0.34 0.089 0.287 0.053 0.267 0.275 0.263 0.292
0.096 0.261 0.044 0 0.65 0.168 0.289 0.233 0.136 0.166 0.199
0.018 0.071 0.013 0.052 0.038 0.02 0.447 0.038 0.055 0.051 0.041

0 0.235 0.504 0.276 0.516 0.326 0.553 0.233 0.414 0.383 0.24
0 0.482 0.202 0.432 0.21 0.381 0.237 0.199 0.49 0.432 0.228

0.287 0.283 0.294 0.292 0.274 0.293 0.211 0.568 0.096 0.185 0.532
0.599 0.608 0 0.554 0.752 0.593 0.816 0.513 0.672 0.671 0.456
0.401 0 0.392 0.446 0.248 0.407 0.184 0.487 0.328 0.329 0.544
0.743 0.666 0.829 0.73 0 0.744 0.526 0.564 0.843 0.773 0.626
0.257 0.334 0.171 0 0.27 0.256 0.474 0.436 0.157 0.227 0.374
0.952 0.912 0.969 0.953 0.885 0.935 0 0.898 0.959 0.946 0.906
0.048 0.088 0.031 0.047 0.115 0 0.065 0.102 0.041 0.054 0.094
0.802 0.343 0.504 0.314 0.656 0.39 0.632 0.406 0 0.268 0.737
0.198 0.657 0.496 0.686 0.344 0.61 0.368 0 0.594 0.732 0.263
0.455 0.779 0.592 0.748 0.592 0.715 0.579 0.466 0.87 0.706 0
0.545 0.221 0.408 0.252 0.408 0.285 0.421 0.534 0.13 0 0.294
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Μέρος Δ 
Στο τέταρτο μέρος του παραρτήματος 3 περιέχονται οι πίνακες που 
παρήγαγε η στατιστική επεξεργασία με τη μέθοδο της A.F.C., δηλαδή ο 
πίνακας με τις χαρακτηριστικές ρίζες, τις συντεταγμένες, τις συμβολές (COR) 
και τις συνεισφορές (CTR) των σημείων και για τα τρία αρχεία δεδομένων. Η 
μελέτη των συγκεκριμένων πινάκων οδήγησε στο σχηματισμό των 
παραγοντικών αξόνων, των επιπέδων και ακολούθως των ομάδων που 
δημιουργήθηκαν στα παραγοντικά επίπεδα. 

 

 

Πίνακας Χαρακτηριστικών Ριζών του πλήρους αρχείου  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,2858 
ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ   | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 
  01       0,0586172        020,51          020,51      |***************************************** 
  02       0,0365398        012,78          033,29      |************************* 
  03       0,0239728        008,39          041,68      |***************** 
  04       0,0186718        006,53          048,21      |************* 
  05       0,0174324        006,10          054,31      |************ 
  06       0,0143880        005,03          059,35      |********** 
  07       0,0104241        003,65          062,99      |******** 
  08       0,0099355        003,48          066,47      |******* 
  09       0,0084639        002,96          069,43      |****** 
  10       0,0072816        002,55          071,98      |***** 
  11       0,0069998        002,45          074,43      |***** 
  12       0,0062960        002,20          076,63      |***** 
 

 

Πίνακας Χαρακτηριστικών Ριζών του αρχείου χρηστών αγνώστου 
ιδιότητας 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,2727 

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ   | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 
  01       0,0846963        031,05          031,05      |***************************************** 
  02       0,0362869        013,30          044,36      |****************** 
  03       0,0279524        010,25          054,61      |************** 
  04       0,0167501        006,14          060,75      |******** 
  05       0,0120615        004,42          065,17      |****** 
  06       0,0108863        003,99          069,16      |****** 
  07       0,0102272        003,75          072,91      |***** 
  08       0,0096392        003,53          076,45      |***** 
  09       0,0086794        003,18          079,63      |***** 
  10       0,0070858        002,60          082,23      |**** 
  11       0,0066824        002,45          084,68      |**** 
  12       0,0062925        002,31          086,98      |*** 
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Πίνακας Χαρακτηριστικών Ριζών του αρχείου τυχαίων χρηστών 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,2840 
ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ   | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 
  01       0,0938963        033,06          033,06      |***************************************** 
  02       0,0353511        012,45          045,51      |**************** 
  03       0,0308427        010,86          056,37      |************** 
  04       0,0164959        005,81          062,18      |******** 
  05       0,0146374        005,15          067,34      |******* 
  06       0,0120789        004,25          071,59      |****** 
  07       0,0107356        003,78          075,37      |***** 
  08       0,0096125        003,38          078,75      |***** 
  09       0,0083185        002,93          081,68      |**** 
  10       0,0074149        002,61          084,29      |**** 
  11       0,0069803        002,46          086,75      |*** 
  12       0,0063563        002,24          088,99      |*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 244 



Πίνακας συντεταγμένων FA, προβολών COR και συνεισφορών CTR των στατιστικών 
μονάδων του πλήρους αρχείου 

 #F1 COR CTR #F2 COR CTR #F3 COR CTR #F4 COR CTR 
ORA1 -52 29 1 17 3 0 -81 72 8 -63 44 6 
ORA2 38 10 0 -6 0 0 11 0 0 0 0 0 
ORA3 51 8 0 -31 2 0 160 81 14 139 61 13 
IDIO1 209 309 28 -295 611 90 -71 34 7 -9 0 0 
IDIO2 -278 153 21 476 450 99 325 210 70 137 37 16 
IDIO3 -502 206 30 340 94 22 -405 133 47 -394 126 58 
IDIO4 58 2 0 213 38 4 60 3 0 214 38 9 
TMH1 236 103 7 -250 115 13 -22 0 0 38 2 0 
TMH2 271 123 10 -163 44 5 -57 5 1 92 14 3 
TMH3 217 82 6 -329 187 23 -89 13 2 -29 1 0 
TMH4 72 7 0 -194 51 6 -325 144 26 140 26 6 
TMH5 95 11 0 -275 92 10 28 1 0 -122 18 3 
TMH6 250 55 4 -266 62 7 200 35 6 -116 11 2 
TMH7 -279 155 21 473 449 98 325 213 70 138 38 16 
TMH8 -502 206 30 340 94 22 -405 133 47 -394 126 58 
ETOS1 269 112 8 -226 79 9 -71 7 1 45 3 0 
ETOS2 76 9 0 -300 148 19 -231 87 17 55 5 1 
ETOS3 198 66 5 -352 206 26 -19 0 0 -67 7 1 
ETOS4 332 209 17 -245 113 14 -80 11 2 -69 8 2 
ETOS5 96 8 0 -411 146 18 159 22 4 24 0 0 
ETOS6 -286 309 38 401 611 123 95 34 10 11 0 0 
TERM1 -34 11 0 -19 3 0 -147 214 27 -113 126 20 
TERM2 192 65 5 -278 135 16 112 22 4 -9 0 0 
TERM3 -21 3 0 109 92 8 137 145 20 135 141 25 

SYNAN1 -472 714 87 -216 149 29 -25 1 0 36 4 1 
SYNAN2 -4 0 0 -72 14 1 131 50 7 -42 5 1 
SYNAN3 143 50 3 125 38 4 -39 3 0 -39 3 0 
SYNAN4 326 223 18 150 47 6 13 0 0 -1 0 0 
SYNAN5 603 533 62 293 126 23 -68 6 1 4 0 0 
SYNEP1 -158 118 8 -204 198 22 169 136 23 60 17 3 
SYNEP2 -191 136 9 -57 12 1 -67 16 2 0 0 0 
SYNEP3 -41 3 0 39 3 0 -118 33 5 0 0 0 
SYNEP4 122 34 2 220 110 11 -6 0 0 -44 4 0 
SYNEP5 491 430 41 234 97 15 -122 26 6 -79 10 3 

XRO1 -493 496 49 -182 67 10 -73 10 2 48 4 1 
XRO2 -271 141 11 -202 78 10 -5 0 0 26 1 0 
XRO3 -131 31 2 -156 44 5 202 76 13 -114 23 5 
XRO4 -40 4 0 109 38 4 64 13 2 35 4 0 
XRO5 437 684 75 168 101 17 -69 16 4 -17 0 0 

TROP1 -77 34 2 -49 13 1 157 143 28 -339 664 166 
TROP2 -60 9 1 192 106 18 -468 624 164 198 112 37 
TROP3 189 93 9 -88 20 3 208 112 27 279 203 62 
TROP4 41 1 0 -142 19 2 155 22 5 259 63 17 
NTIT1 -102 55 4 -42 9 1 -142 108 20 343 638 158 
NTIT2 -200 206 14 -120 74 8 78 31 5 -175 159 34 
NTIT3 365 423 43 193 118 19 103 33 8 -269 228 73 

NAUT1 -27 8 0 -127 202 18 212 577 79 -74 68 12 
NAUT2 45 8 0 216 202 30 -365 577 132 125 68 20 
NSUB1 -164 346 18 4 0 0 -70 62 8 -113 163 27 
NSUB2 274 346 30 -8 0 0 116 62 13 188 163 45 
NGEN1 -32 92 1 12 13 0 -11 10 0 -27 63 2 
NGEN2 280 92 8 -110 13 1 96 10 2 233 63 17 
EPAN1 368 766 73 125 88 13 55 17 4 -58 18 5 
EPAN2 -344 766 68 -117 88 12 -52 17 3 53 18 5 
NLE1 -178 595 24 -76 107 7 13 3 0 36 24 3 
NLE2 401 595 54 170 107 15 -32 3 0 -82 24 7 
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Πίνακας συντεταγμένων FA, προβολών COR και συνεισφορών CTR των στατιστικών 
μονάδων του αρχείου χρηστών αγνώστου ιδιότητας 

 #F1 COR CTR #F2 COR CTR #F3 COR CTR #F4 COR CTR 

ORA1 -49 39 1 -44 33 2 5 0 0 -68 78 13 
ORA2 81 20 1 67 13 2 -49 7 1 69 14 5 
ORA3 67 10 0 71 12 1 42 4 0 153 54 19 

TERM1 45 4 0 -56 6 1 -5 0 0 -32 2 0 
TERM2 13 0 0 -83 1 0 -88 2 0 -430 51 11 
TERM3 -10 4 0 13 8 0 3 0 0 18 17 1 

SYNAN1 -529 841 102 -26 1 0 18 0 0 -111 36 22 
SYNAN2 -80 19 1 106 35 5 87 23 4 121 45 15 
SYNAN3 310 132 10 81 9 1 -62 5 1 343 162 63 
SYNAN4 503 356 32 67 6 1 -97 13 3 270 102 48 
SYNAN5 792 622 81 -238 55 17 -40 1 0 -459 207 137 
SYNEP1 -246 288 19 95 43 7 48 11 2 -69 22 7 
SYNEP2 -135 67 4 138 71 11 149 84 16 -31 3 1 
SYNEP3 -95 14 1 -240 89 15 -142 31 7 321 161 61 
SYNEP4 293 144 11 -72 8 1 -158 41 9 323 174 68 
SYNEP5 711 527 59 -223 51 13 -118 14 4 -446 206 118 

XRO1 -521 664 70 -22 1 0 44 4 1 -223 121 64 
XRO2 -248 100 7 58 5 1 24 0 0 179 53 21 
XRO3 -93 11 0 220 67 12 -101 14 3 284 112 43 
XRO4 107 25 1 85 16 2 130 37 8 343 260 98 
XRO5 543 745 87 -133 44 12 -86 18 6 -174 75 44 

TROP1 -96 40 3 202 181 37 -402 714 190 -42 7 3 
TROP2 -78 19 2 -527 881 221 144 66 21 48 7 4 
TROP3 246 97 11 436 305 84 556 497 177 -85 11 6 
TROP4 291 51 4 295 53 9 -2 0 0 291 52 20 
NTIT1 -142 90 7 -173 133 27 394 701 184 47 10 4 
NTIT2 -230 223 16 222 209 36 -208 183 41 -68 19 7 
NTIT3 508 577 64 -20 0 0 -340 257 86 12 0 0 

NAUT1 -38 10 0 356 923 158 -53 19 4 -39 10 4 
NAUT2 44 10 0 -426 923 189 62 19 5 46 10 4 
NSUB1 -173 375 19 -133 222 27 -162 332 53 25 8 2 
NSUB2 378 375 43 291 222 60 355 332 117 -57 8 4 
NGEN1 -46 270 1 -21 54 0 -24 72 1 3 1 0 
NGEN2 645 270 24 288 54 11 335 72 20 -55 1 0 
EPAN1 490 909 102 37 5 1 -9 0 0 34 4 2 
EPAN2 -377 909 78 -30 5 1 6 0 0 -27 4 1 
NLE1 -177 666 22 31 21 1 0 0 0 -19 6 1 
NLE2 533 666 67 -97 21 5 -1 0 0 54 6 3 
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Πίνακας συντεταγμένων FA, προβολών COR και συνεισφορών CTR των στατιστικών 
μονάδων του αρχείου τυχαίων χρηστών 

 #F1 COR CTR #F2 COR CTR #F3 COR CTR #F4 COR CTR 

ORA1 -119 176 6 29 11 1 20 5 0 -15 2 0 
ORA2 88 40 2 15 1 0 20 2 0 -124 80 24 
ORA3 281 116 8 -163 38 7 -137 27 6 363 193 80 

TERM1 -5 0 0 -129 80 12 9 0 0 -217 226 73 
TERM2 256 26 2 -313 39 8 223 20 4 503 102 46 
TERM3 -13 2 0 80 125 9 -18 5 0 77 117 19 

SYNAN1 -496 886 96 18 1 0 -40 5 1 32 3 2 
SYNAN2 61 9 0 -23 1 0 -3 0 0 -84 17 6 
SYNAN3 403 166 12 -319 103 20 -147 22 4 46 2 0 
SYNAN4 502 302 24 -84 8 1 105 13 3 -72 6 2 
SYNAN5 843 660 83 261 63 21 145 19 7 40 1 1 
SYNEP1 -236 293 18 -107 59 9 72 28 5 -17 1 0 
SYNEP2 -202 133 8 -50 8 1 -104 35 6 -31 3 1 
SYNEP3 -1 0 0 33 2 0 -145 40 8 59 6 2 
SYNEP4 375 183 13 52 3 0 123 19 4 -77 7 3 
SYNEP5 742 555 58 325 107 30 31 1 0 108 11 7 

XRO1 -588 643 66 82 12 3 19 0 0 -5 0 0 
XRO2 -310 177 12 28 1 0 -48 4 0 -39 2 1 
XRO3 -151 26 1 -11 0 0 -109 13 3 -125 18 7 
XRO4 48 4 0 -278 152 28 -15 0 0 17 0 0 
XRO5 491 788 79 59 11 3 42 5 1 42 5 3 

TROP1 -105 70 4 59 22 4 365 864 182 20 2 1 
TROP2 67 10 1 420 417 110 -472 523 158 -37 3 1 
TROP3 222 68 7 -679 633 182 -234 74 24 -296 119 73 
TROP4 -100 4 0 -529 128 31 -320 47 13 1060 518 272 
NTIT1 -92 28 2 -96 30 7 -516 891 241 -17 0 0 
NTIT2 -355 516 40 9 0 0 253 264 62 -5 0 0 
NTIT3 567 697 78 101 22 6 283 173 59 24 1 0 

NAUT1 -139 177 10 -224 461 70 184 313 55 11 1 0 
NAUT2 214 177 15 346 461 108 -286 313 84 -19 1 0 
NSUB1 -128 260 10 183 537 57 51 41 5 69 76 17 
NSUB2 344 260 27 -495 537 152 -139 41 13 -187 76 46 
NGEN1 -18 38 0 47 274 4 17 35 0 -63 473 18 
NGEN2 254 38 3 -679 274 65 -245 35 9 890 473 240 
EPAN1 532 897 99 -56 9 2 53 9 3 -25 1 1 
EPAN2 -365 897 69 37 9 1 -37 9 2 16 1 0 
NLE1 -223 750 30 -18 4 0 -20 5 0 -4 0 0 
NLE2 534 750 72 40 4 1 46 5 1 8 0 0 

 
Μέρος Ε 
Στο πέμπτο μέρος του τρίτου παραρτήματος βρίσκονται οι πίνακες που 
παρήγαγε η στατιστική επεξεργασία με τη μέθοδο της C.A.H., δηλαδή οι 
πίνακες με την περιγραφή των κόμβων και οι πίνακες στους οποίους φαίνεται 
η συμβολή των μεταβλητών τόσο στο χαρακτηρισμό των κόμβων (COR) όσο 
και στη διάσπαση  των κόμβων (COD). Η μελέτη των πινάκων αυτών οδήγησε 
στην περιγραφή της διαδικασία της ταξινόμησης και στο αποτέλεσμα αυτής 
που δεν ήταν άλλο από τις ομάδες με τα ομοειδή χαρακτηριστικά. 
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