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Πεξίιεςε
Η ρξήζε κεραλώλ αλαδήηεζεο γηα αλεύξεζε πιεξνθόξεζεο
κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ζηηο κέξεο
καο. Η θαζηέξσζή ηνπο ζηε ζπλείδεζε ηνπ θόζκνπ σο
εξγαιείσλ αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ νδήγεζε ζηελ αλάγθε
αμηνιόγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε απώηεξν ζθνπό ηελ
παξνρή θαιύηεξσλ ππεξεζηώλ ζηνπο ρξήζηεο. Η παξνύζα
έξεπλα επεδίσμε λα απνηππώζεη ηηο απόςεηο ησλ
βηβιηνζεθνλόκσλ γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ηελ
απόδνζή
ηνπο.
Δηδηθόηεξα,
εξεπλήζεθαλ
κέζσ
εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ δηαλεκήζεθαλ ην Φεβξνπάξην ηνπ
2007, νη απόςεηο 16 βηβιηνζεθνλόκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε έλα
ζεκηλάξην θαηάξηηζεο άλεξγσλ βηβιηνζεθνλόκσλ. Οη νρηώ
κεραλέο αλαδήηεζεο/ζπζηήκαηα αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ πνπ
αμηνινγήζεθαλ ήηαλ νη google.com, altavista.com, yahoo.com,
exalead.com, google.gr, in.gr, robby.gr, find.gr. Σηα πιαίζηα
ηεο έξεπλαο δεηήζεθε από θάζε βηβιηνζεθνλόκν λα

αλαδεηήζεη έλα θαζνξηζκέλν ζέκα ζε όιεο ηηο κεραλέο κε
απνηέιεζκα ηε ζπκπιήξσζε νρηώ εξσηεκαηνινγίσλ από θάζε
βηβιηνζεθνλόκν, έλα γηα θάζε κεραλή. Σπγθεθξηκέλα, θάζε
έλαο ηνπο θαηέγξαςε ηελ εκπεηξία ηνπ ζηελ αλάθηεζε ηεο
πιεξνθόξεζεο θαη αμηνιόγεζε ηα επξήκαηά ηνπ ζύκθσλα κε
θάπνηα θξηηήξηα όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αθξίβεηα θαη ηε
ζρεηηθόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
πιεξνθνξηαθή εξώηεζε, θαη ηνλ ηξόπν εκθάληζεο ησλ
απνηειεζκάησλ. Μέζα από ηε ζπλδπαζηηθή αλάιπζε ησλ
απαληήζεσλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ
ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ, πξνέθπςαλ ελδηαθέξνληα
ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ κε
ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηα αλαθηεκέλα
απνηειέζκαηα, ηε ζπκπεξηθνξά ηόζν ησλ ειιεληθώλ όζν θαη
ησλ δηεζλώλ κεραλώλ αλαδήηεζεο θαη ηέινο, γηα ηελ
αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ην θάζε εξγαιείν
αλάθηεζεο εληόπηζε.
Λέμεηο Κιεηδηά: Αμηνιόγεζε, Μεραλέο αλαδήηεζεο, Σπζηήκαηα
αλάθηεζεο
πιεξνθνξηώλ,
Βηβιηνζεθνλόκνη,
Εξγαιεία
αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ.

Abstract
Use of search engines is the most widely acceptable way for
foraging information on the Net. Their wide use as an
information retrieval tool has created the need for their
evaluation as a means to offer better services to the public. This
research attempts to record librarians’ views on search engines
and their performance. In February 2007 a questionnaire was
distributed to 16 individuals who participated in a seminar for
unemployed librarians as a way to boost and refresh their
knowledge. The search engines, which were evaluated were
google.com, altavista.com, yahoo.com, exalead.com, google.gr,
in.gr, robby.gr, find.gr. Each librarian was asked to search for a
specific topic in all the aforementioned search engines. As a
result eight questionnaires were filled out by each participant,
one for every search engine. Each librarian recorded his/hers
experience in retrieving information and evaluated the findings
according to certain criteria such as recall and precision,
relativity of the retrieved records and the way the results were
displayed by each search tool. The combined analysis of the
results leads to interesting conclusions about librarians’
familiarity with search engines and their view on the retrieved
information.
Keywords: Evaluation, Search engines, Information retrieval
systems, Librarians, Information retrieval systems.

1.

Δηζαγσγή

Οη κεραλέο αλαδήηεζεο απνηεινύλ βαζηθό εξγαιείν γηα ηελ έξεπλα ζην Γηαδίθηπν. Τα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη ε εθάζηνηε κεραλή είλαη θαη απηά πνπ επεξεάδνπλ ηελ
απόδνζή ηεο. Ο νινέλα απμαλόκελνο αξηζκόο κεραλώλ αλαδήηεζεο νδήγεζε ηνπο
δηάθνξνπο εξεπλεηέο ζηελ πξνζπάζεηα αμηνιόγεζήο ηνπο. Οη Chu and Rosenthal (1996)
ήηαλ από ηνπο πξώηνπο πνπ πξόηεηλαλ θξηηήξηα -πεξηερόκελν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ,
δπλαηόηεηεο εξεπλάο, απόδνζε ηεο αλάθηεζεο, δπλαηόηεηεο παξνπζίαζεο
απνηειεζκάησλ, πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη ν ρξήζηεο- γηα ηελ αμηνιόγεζε
όισλ ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο, θαζώο δηέθξηλαλ ηελ έιιεηςε ζηαζεξώλ κέηξσλ
ζύγθξηζεο κεηαμύ ησλ εξεπλεηώλ ηεο επνρήο θαη ηελ αληηθαηηθόηεηα ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλώλ ηνπο.
Οη Gwizdka and Chignell (1999) επηζήκαλαλ ηελ νκνηόηεηα ησλ θξηηεξίσλ ησλ Chu and
Rosenthal κε εθείλσλ ηνπ Cleverdon (1966) γηα ηελ αμηνιόγεζε ελόο ζπζηήκαηνο
αλάθηεζεο πιεξνθόξεζεο, ελώ παξάιιεια ηόληζαλ όηη είλαη απαξαίηεην λα θαζνξηζηνύλ
επξείαο γθάκαο κέηξα αμηνιόγεζεο πνπ λα θαιύπηνπλ όινπο ηνπο εξεπλεηέο πνπ
αζρνινύληαη κε ην ζέκα απηό. Οη Landoni and Bell (2000) πξόηεηλαλ κηα ζεηξά θξηηεξίσλ
γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο πνπ ήηαλ κίμε παξαδνζηαθώλ ηερληθώλ κε
λέεο πην εμεηδηθεπκέλεο ζηνλ Ιζηό (όπσο αλάθηεζε δηπινεγγξαθώλ, αλελεξγώλ
ζπλδέζκσλ, πξνζβαζηκόηεηα). Σην ίδην πλεύκα ηεο πξόηαζεο ζπλδπαζηηθήο ρξήζεο
παιαηώλ θαη λέσλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο θηλήζεθαλ θαη ε Bar-Ilan (2002) θαη Vaughan
(2004).
Οη έξεπλεο αμηνιόγεζεο ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο ζπλερίδνπλ σο ηηο κέξεο καο λα
ζπγθξίλνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο από δηαθνξεηηθή ζθνπηά θαη κε
δηαθνξεηηθό ηξόπν θαη λα θαηαιήγνπλ νξηζκέλεο θνξέο ζε αληηθαηηθά ή ζπγθερπκέλα
απνηειέζκαηα.
Οη Johnson et al (2001, 2003) πξνζπάζεζαλ λα αλαπηύμνπλ έλα πξόηππν νδεγηώλ γηα ηελ
αμηνιόγεζε ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο DEVISE
(CERLIM, MMU), πνπ ζηεξηδόηαλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ από ηελ απόδνζε
ησλ κεραλώλ. Δηδηθόηεξα, δήηεζαλ από 23 θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ λα αμηνινγήζνπλ
ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο excite.com, northernlight.com θαη hotbot.com ζύκθσλα κε ηα
θξηηήξηα
ηεο
απνδνηηθόηεηαο,
απνηειεζκαηηθόηεηαο,
ρξεζηκόηεηαο
θαη
δηαδξαζηηθόηεηαο. Από ηηο απαληήζεηο πξνέθπςε όηη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο θάζε
κεραλήο έπαηδε ηνλ πην ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αμηνιόγεζε θαη ε δηαδξαζηηθόηεηα ην
ιηγόηεξν.
Οη Shang and Li (2002) κέηξεζαλ ηελ αθξίβεηα ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο altavista.com,
fastsearch.com, google.com, go.com, iwon.com θαη northernlight.com ρξεζηκνπνηώληαο
ζηαηηζηηθέο κεζόδνπο θαη αλαθάιπςαλ όηη ε google.com αλαθηνύζε ηα πην ζρεηηθά
απνηειέζκαηα, ηελ αθνινπζνύζε ε northernlight.com ζηελ απιή αλαδήηεζε θαη ε
iwon.com ζηελ αλαδήηεζε αθξηβνύο θξάζεο. H Su (2003) δήηεζε από 36 θνηηεηέο κε
θάπνηα εκπεηξία ζηελ έξεπλα ζηνλ Ιζηό λα ςάμνπλ πιεξνθνξίεο πάλσ ζε έλα ζέκα πνπ
ηνπο ελδηέθεξε ζε 4 κεραλέο αλαδήηεζεο (altavista.com, infoseek.com, excite.com,
lycos.com), αθνύ πξώηα ηνπο ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη έξεπλαο ησλ
κεραλώλ. Σηε ζπλέρεηα νη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηε ζρεηηθόηεηα ησλ
αλαθηεκέλσλ απνηειεζκάησλ θαη λα εθθξάζνπλ ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζήο ηνπο γηα απηά.

Τελ κεγαιύηεξε αθξίβεηα θαη αλάθιεζε είρε ε altavista.com θαη ηε κηθξόηεξε ε
lycos.com. Πην αξγή ζηελ αλαδήηεζε ήηαλ ε altavista.com θαη πην γξήγνξε ε lycos.com.
Πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ήηαλ νη ρξήζηεο από ηελ ηαρύηεηα απόθξηζεο ηεο κεραλήο
infoseek.com, θαη ιηγόηεξν από ηε lycos.com. H excite.com ήηαλ θαιύηεξε ζηελ
παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε, ελώ ρεηξόηεξε ήηαλ ε
lycos.com. Ωζηόζν, ε lycos.com είρε ηελ θαιύηεξε απόδνζε ζηελ ζεηξά εκθάληζεο ησλ
απνηειεζκάησλ (ranking). Η Su θαηέιεμε όηη ε θαιύηεξε κεραλή ήηαλ ε altavista.com
θαη ε δεύηεξε θαιύηεξε επηινγή ήηαλ ε excite.com όζνλ αθνξά ηελ πιεηνλόηεηα ησλ
θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.
Ο Griesbaum (2004) ζπλέθξηλε ηηο γεξκαληθέο εθδνρέο ηξηώλ κεγάισλ κεραλώλ
αλαδήηεζεο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 50 ηπραίσλ εξεπλώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ
αλαθηεκέλσλ εγγξαθώλ από 27 αλεμάξηεηνπο εξεπλεηέο θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα
όηη ηα πεξηζζόηεξα ζρεηηθά απνηειέζκαηα εκθάληδε ε google.de, ελώ ηελ αθνινπζνύζε
κε ειάρηζηε δηαθνξά ε lycos.de, δηαθνξά πνπ έθηαλε πάλσ από ην 5% γηα ηελ
de.altavista.com. Αλ θαη ε θπξηαξρία ηεο google.de ζηε ζπλείδεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο
έξεπλαο ήηαλ εκθαλήο, ν Griesbaum πξνβιεκαηίζηεθε από ην γεγνλόο όηη ε αμηνιόγεζε
ηνπ ηξόπνπ εκθάληζεο ησλ απνηειεζκάησλ ήηαλ αληηθξνπόκελε ζην 1/3 ησλ
πεξηπηώζεσλ θάηη πνπ ππνδείθλπε ηελ ππνθεηκεληθόηεηα ηεο αμηνιόγεζεο απηήο. Οη Can
et al (2004) παξνπζίαζαλ κηα απηόκαηε κέζνδν αμηνιόγεζεο ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο
βαζηζκέλε ζηελ αλάθιεζε εγγξαθώλ θαη ηελ αθξίβεηά ηνπο πνπ ηα απνηειέζκαηά ηεο
πιεζίαδαλ ηηο αλζξώπηλεο εθηηκήζεηο. Πξαγκαηνπνίεζαλ 25 αλαδεηήζεηο ζε 8 κεραλέο
αλαδήηεζεο θαη ηα αλαθηεκέλα απνηειέζκαηα αμηνινγήζεθαλ ηόζν από αλζξώπνπο όζν
θαη κεραληθά παξαηεξώληαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηαύηηζε απόςεσλ. Μεηαμύ ησλ
κεραλώλ πνπ εξεύλεζαλ ηελ θαιύηεξε απόδνζε είραλ νη κεραλέο altavista.com θαη
yahoo.com, ελώ ηε ρεηξόηεξε ε netscape.com θαη ε hotbot.com.
Οη Shafi and Rather (2005) εξεύλεζαλ ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αλάθιεζε ησλ κεραλώλ
altavista.com, google.com, hotbot.com, scirus.com and bioweb.co.uk κέζα από ηα 10
πξώηα αλαθηεκέλα απνηειέζκαηα ςάρλνληαο γηα επηζηεκνληθή πιεξνθόξεζε ζηνλ ηνκέα
ηεο βηνηερλνινγίαο θαη ζπκπέξαλαλ όηη ε scirus.com ήηαλ ε πην πεξηεθηηθή ελώ
αθνινπζνύζαλ ε google.com θαη ε hotbot.com. Δπίζεο, είδαλ όηη νη ζπγθεθξηκέλεο
κεραλέο είραλ θαιύηεξε αλάθηεζε θαη αθξίβεηα ζηηο δνκεκέλεο έξεπλεο (θξάζεηο,
Boolean) θαη κάιηζηα ε αθξίβεηα ήηαλ αληηζηξόθσο αλάινγε κε ηελ αλάθιεζε.
Δπηπιένλ, νη Jansen and Spink (2006) ζπγθξίλνληαο ηα δεδνκέλα από ελλέα έξεπλεο ζε
Ακεξηθή θαη Δπξώπε γηα ηε ρξήζε πέληε κεραλώλ αλαδήηεζεο θαηέιεμαλ όηη γεληθά νη
ρξήζηεο δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πεξηεγεζνύλ ζε πνιιέο ζειίδεο απνηειεζκάησλ θαη
ζπλήζσο έκελαλ ζηελ πξώηε.
Οη Dudek et al (2007) δήηεζαλ από 15 άηνκα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έξεπλεο πάλσ ζε
θαζνξηζκέλα ζέκαηα ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ελ ζπλερεία λα αμηνινγήζνπλ ηα
αλαθηεκέλα απνηειέζκαηα. Οη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ όηη νη ρξήζηεο θάλεθαλ λα
πξνζθνιιώληαη ζηε ρξήζε κηαο κεραλήο θαη λα απνθεύγνπλ ηε ρξήζε άιισλ. H
google.com ήηαλ ε πην δεκνθηιήο κεραλή ζηελ έξεπλα ησλ Dudek et al θαη
αθνινπζνύζαλ ε lycos.com θαη ε altavista.com. Δπίζεο, ην θνηλό ηεο έξεπλαο απηήο
ελδηαθεξόηαλ πεξηζζόηεξν γηα ηελ πνηόηεηα, ηαρύηεηα θαη αμηνπηζηία θαη ιηγόηεξν γηα
ηελ νπηηθή απεηθόληζε ησλ απνηειεζκάησλ ή ηελ πξνζβαζηκόηεηα.
Όζνλ αθνξά ζηα ειιεληθά εξγαιεία αλαδήηεζεο, o Lazarinis (2005) εξεύλεζε έμη
δηεζλείο κεραλέο αλαδήηεζεο google.com, yahoo.com, msn.com, AOL.com, ask.com,

altavista.com θαη ηξεηο ειιεληθέο (in.gr, pathfinder.gr, phantis.gr) θαη αμηνιόγεζε πσο
αληηδξνύζαλ ζηελ έξεπλα όξσλ κε ειιεληθνύο ραξαθηήξεο ή ζηελ αγγιηθή απόδνζή ηνπο.
Παξαηήξεζε όηη νη κεραλέο AOL.com θαη ask.com δελ κπνξνύζαλ λα αλαθηήζνπλ
απνηειέζκαηα κε ειιεληθνύο όξνπο, ελώ νη ππόινηπεο δηεζλείο κεραλέο είραλ κεγαιύηεξε
αλάθιεζε από ηηο ηνπηθέο αλ θαη ε αθξίβεηα ησλ δέθα πξώησλ απνηειεζκάησλ ήηαλ
παξόκνηα ζρεδόλ ζε όιεο ηηο κεραλέο κε εμαίξεζε ηελ phantis.gr. Ωζηόζν, θάλεθε πσο ν
ηξόπνο γξαθήο ηνπ όξνπ αλαδήηεζεο θαη ν ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο
επεξέαδαλ ηελ αλάθιεζε. Η google.com είρε ηελ θαιύηεξε απόδνζε θαη θάλεθε λα είλαη
ζε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Σε λέα έξεπλά ηνπ ν Lazarinis
(2007) αμηνιόγεζε εθηά δηεζλείο κεραλέο (alltheweb.com, altavista.com, AOL.com,
ask.com, google.com, msn.com, yahoo.com) θαη ηέζζεξηο ειιεληθέο (anazitisis.gr, in.gr,
pathfinder.gr, robby.gr) θαη θαηέγξαςε όηη δελ είρε ζεκεησζεί ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ
αλαδήηεζε κε ηελ ειιεληθή γιώζζα ζηηο δηεζλείο κεραλέο. Η google.com ζπλέρηδε λα
μερσξίδεη κεηαμύ ησλ δηεζλώλ κεραλώλ, ελώ νη ηνπηθέο κεραλέο αλ θαη αλαγλώξηδαλ
θαιύηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζε ζρέζε κε ηηο δηεζλείο ήηαλ αξγέο,
κε ρακειόηεξε αλάθιεζε θαη αθξίβεηα θαη πην πνιύπινθν πεξηβάιινλ αλαδήηεζεο.
Σην ίδην πλεύκα νη Efthimiadis et al (2008) αμηνιόγεζαλ 5 δηεζλείο κεραλέο αλαδήηεζεο
(A9.com, altavista.com, google.com, msn.com, yahoo.com) θαη 5 ειιεληθέο (anazitisis.gr,
ano-kato.gr, phantis.gr, trinity.gr, visto.gr) ζε έξεπλεο ειιεληθώλ νξγαληζκώλ κε
ειιεληθνύο ραξαθηήξεο ή ηελ αληίζηνηρε αγγιηθή εθδνρή ηνπ νλόκαηόο ηνπο θαη
θαηέιεμαλ όηη νη δηεζλείο κεραλέο αγλννύζαλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο
γιώζζαο, παξόια απηά όκσο είραλ θαιύηεξε απόδνζε από ηηο ειιεληθέο. Η google.com
ππεξείρε ησλ δηεζλώλ κεραλώλ, σζηόζν νη εξεπλεηέο επεζήκαλαλ όηη ηα πνζνζηά
επηηπρίαο ηεο ήηαλ κόλν 73,9% ζηηο αγγιηθέο αλαδεηήζεηο θαη 60.4% ζηηο ειιεληθέο. Από
ηηο ειιεληθέο κεραλέο μερώξηζε ε trinity πνπ ήηαλ θαη ε ειιεληθή κεραλή πνπ είρε θαη
ηνπο ιηγόηεξνπο αλελεξγνύο ππεξζπλδέζκνπο (5,5%).
Σπλνςίδνληαο, ην ζύλνιν ησλ εξεπλεηώλ θάλεθε λα ζπκθσλεί όηη νη έξεπλεο είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο κέζα από ηελ επηζήκαλζε ησλ
κεηνλεθηεκάησλ ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηώλ.
Ωζηόζν, αξθεηνί επεζήκαλαλ όηη δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κηα κεραλή αλαδήηεζεο σο ε
θαιύηεξε θαζώο ππάξρνπλ κηα ζεηξά από παξάγνληεο, όπσο ην γεγνλόο όηη νη κεραλέο
αιιάδνπλ ζπρλά θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ην όηη νη ρξήζηεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο
αλάγθεο γηα πιεξνθόξεζε θαη αμηνινγνύλ ππνθεηκεληθά (Su, 2003; Can et al, 2004;
Dudek et al, 2007) πνπ θαζηζηνύλ αλέθηθην ηνλ νξηζκό απηό. Παξόια απηά, ζε κηα
πξόζθαηε έξεπλα ηεο εηαηξίαο Comscore (2007) ε google.com θάλεθε λα είλαη ε
δεκνθηιέζηεξε κεραλή αλαδήηεζεο κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ.
2.

Μεζνδνινγία

Σηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλώλ
αλαδήηεζεο, ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ρξεζηώλ γηα νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
κεραλώλ θαη γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ αλέθηεζαλ. Η δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο απηήο
βαζίζηεθε ζε πξνεγνύκελε έξεπλα ησλ Johnson et al (2001), νη νπνίνη αλέπηπμαλ θαη
ρξεζηκνπνίεζαλ ην πξόηππν DEVISE ζην CERLIM ηνπ ΜΜU γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ
ζπζηεκάησλ αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ. Τν εξσηεκαηνιόγην –ην νπνίν ζεσξήζεθε θαη σο
θαηαιιειόηεξν κέζν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο-, βαζίζηεθε
ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζηελ εξεπλά ηνπο νη

Johnson et al, απ’ όπνπ θαη αληιήζεθαλ εξσηήζεηο πνπ κεηαθξάζηεθαλ ζηελ ειιεληθή
γιώζζα, ελώ πξνζηέζεθαλ θαη άιιεο γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηεο
έξεπλαο.
Η δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο έγηλε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2007 θαη ζε απηήλ έιαβαλ κέξνο
δεθαέμη (16) άλεξγνη βηβιηνζεθνλόκνη πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ
Απαζρόιεζεο «Καηάξηηζε αλέξγσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο». Η
έξεπλα πεξηιάκβαλε δύν ζηάδηα. Σην πξώην ζηάδην, νη ρξήζηεο ελεκεξώζεθαλ γηα ην
ζθνπό ηεο θαη ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιόγην θαηαγξάθνληαο ηα δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Σην δεύηεξν
ζηάδην, δεηήζεθε από θάζε βηβιηνζεθνλόκν λα αλαδεηήζεη έλα θαζνξηζκέλν ζέκα ζε
νθηώ κεραλέο αλαδήηεζεο, ηέζζεξηο δηεζλείο: google.com, altavista.com, yahoo.com θαη
exalead.com, θαη ηέζζεξηο ειιεληθέο: google.gr, in.gr, robby.gr, θαη find.gr, νη νπνίεο
επηιέρζεθαλ κε θξηηήξην ηε δεκνηηθόηεηά ηνπο.
Σηε ζπλέρεηα, νη ζπκκεηέρνληεο όθεηιαλ λα ζπκπιεξώζνπλ εξσηεκαηνιόγηα, αθνύ
πξώηα είραλ αμηνινγήζεη ηα 20 πξώηα απνηειέζκαηα θάζε αλαδήηεζεο. Τα
εξσηεκαηνιόγηα ήηαλ δνκεκέλα θαη απνηεινύληαλ από ηέζζεξηο ελόηεηεο:
δηαδξαζηηθόηεηα, απνδνηηθόηεηα, ρξεζηκόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα. Η αλάιπζε ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο SPSS,
ελώ κηα ζεηξά από πεξαηηέξσ ζπζρεηηζκνύο (Spearman’s correlations) έιαβε ρώξα γηα λα
ειεγρζνύλ επηπιένλ ζρέζεηο θαη επηξξνέο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ.
3.

Αλάιπζε έξεπλαο

Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο έξεπλαο δόζεθε ζηνπο 16 ζπκκεηέρνληεο από έλα ζέκα πξνο
αλαδήηεζε ζε 8 κεραλέο αλαδήηεζεο, ειιεληθέο θαη μέλεο. Τα ζέκαηα ήηαλ
πξνθαζνξηζκέλα θαη ζηεξίδνληαλ ζε πξαγκαηηθέο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ρξεζηώλ.
Ωζηόζν, ε εθάζηνηε εξώηεζε ρξεζηκνπνηήζεθε κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα από ην
ζύλνιν ηεο πιεξνθνξηαθήο αλάγθεο. Σπγθεθξηκέλα, ηα ζέκαηα πνπ δόζεθαλ ήηαλ ν
αγξνηνπξηζκόο ζηελ Ιηαιία (3 άηνκα), νη θξηηηθέο ησλ ειιεληθώλ θξαζηώλ (3 άηνκα), ν
ράξηεο ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ (2 άηνκα), ε νηθνγέλεηα Hibiscus syriacus
(2 άηνκα), ε πξόζβαζε ζηε βηβιηνζήθε από άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (3 άηνκα) θαη ην
βξαβείν Nobel ζηελ νηθνλνκία ην 1981 (3 άηνκα). Η δηαλνκή ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο ζε
πεξηζζόηεξα από έλα άηνκα έγηλε κε ζηόρν ηελ κεηέπεηηα ζπγθξηηηθή εμέηαζε ησλ
αλαθηεζέλησλ απνηειεζκάησλ.
Καηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ παξαηεξήζεθε κεγάιε πνηθηιία ζηνλ αξηζκό ησλ
απνηειεζκάησλ, γεγνλόο πνπ πηζαλόηαηα νθείιεηαη ζε παξάγνληεο όπσο ε κεραλή
αλαδήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ην ζέκα ηεο εθάζηνηε έξεπλαο, αιιά θαη ν ηξόπνο
ζύληαμεο ηεο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο κέζα από ηελ επηινγή ιέμεσλ-θιεηδηώλ θαη
ηειεζηώλ αλαδήηεζεο (π.ρ. Boolean). Σπγθεθξηκέλα, ζε 29 έξεπλεο, δειαδή ζην 23,1%
ηνπ ζπλόινπ ησλ εξεπλώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ν αξηζκόο ησλ απνηειεζκάησλ
θπκαηλόηαλ από 101-1000, ζε 24 έξεπλεο (19,2%) από 1-100 θαη ζε 21 έξεπλεο (16,8%)
από 10.001-100.000. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη μέλεο κεραλέο αλαδήηεζεο (google.com,
altavista.com, exalead.com, yahoo.com) αλέθηεζαλ κεγαιύηεξν αξηζκό απνηειεζκάησλ
ζε ζύγθξηζε κε ηηο ειιεληθέο (google.gr, robby.gr, in.gr, find.gr). Η θαηάζηαζε απηή
κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν όγθν ησλ επξεηεξηαζκέλσλ ηζηνζειίδσλ πνπ

είραλ ζηηο βάζεηο ηνπο νη ειιεληθέο κεραλέο αλαδήηεζεο. Ωζηόζν ππήξμαλ θαη έξεπλεο
ζηηο μέλεο κεραλέο πνπ αλέθηεζαλ κηθξό αξηζκό δεδνκέλσλ.
Σηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο επηδηώρζεθε ε ζπγθέληξσζε ηόζν πνζνηηθώλ όζν θαη πνηνηηθώλ
ζηνηρείσλ. Τα πνηνηηθά ζηνηρεία αθνξνύζαλ ηηο ππνθεηκεληθέο θξίζεηο ησλ
βηβιηνζεθνλόκσλ γηα ηηο έξεπλεο πνπ δηεμήγαγαλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο.
Αλαιπηηθόηεξα, ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ πξνο αμηνιόγεζε ήηαλ ε δηαδξαζηηθόηεηα, ε
απνηειεζκαηηθόηεηα/ζρεηηθόηεηα, ε ρξεζηκόηεηα ησλ αλαθηεκέλσλ απνηειεζκάησλ,
αιιά θαη ε πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη
ηελ αλάθηεζε.
Πίλαθαο: 3.1-Ιθαλνπνίεζε από ηελ παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ
Έξεπλεο
%
Καζόινπ
19
14,8
Διάρηζηα
14
10,9
Αξθεηά
34
26,6
Πνιύ
31
24,2
Πάξα πνιύ
28
21,9
Missing
2
1,6
Σύλνιν
128
100,0

Πίλαθαο: 3.2-Ιθαλνπνίεζε από ηελ απεηθόληζε ηεο
παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ
Έξεπλεο
%
Καζόινπ
15
11,7
Διάρηζηα
15
11,7
Αξθεηά
37
28,9
Πνιύ
40
31,3
Πάξα πνιύ
20
15,6
Missing
1
0,8
Σύλνιν
128
100,0

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.1, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύζαλ ηελ παξνπζίαζε
ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε όηη νη ζπκκεηέρνληεο έκεηλαλ αξθεηά επραξηζηεκέλνη ζε 34
έξεπλεο (26,6%), πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη ζε 31 έξεπλεο (24,2%) θαη πάξα πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη
ζε 28 έξεπλεο (21,9%). Οη κεραλέο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηηο πεξηζζόηεξεο ζεηηθέο εληππώζεηο
γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ήηαλ νη google.com, altavista.com θαη
yahoo.com, ελώ αληίζεηε άπνςε πξνθάιεζαλ θπξίσο νη robby.gr θαη in.gr.
Δπίζεο, νη εξεπλεηέο έδεημαλ λα κέλνπλ πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ (Πίλαθαο 3.2) ζε 40 έξεπλεο (31,3%), αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη ζε 37 (28,9%)
θαη πάξα πνιύ ζε 20 (15,6%). Δληύπσζε, σζηόζν πξνθάιεζε ην γεγνλόο όηη ζε αμηνζεκείσην
αξηζκό εξεπλώλ (23,4%) νη βηβιηνζεθνλόκνη δελ ήηαλ επραξηζηεκέλνη από ηνλ ηξόπν
απεηθόληζεο ησλ απνηειεζκάησλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο αμηνιόγεζαλ αθόκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη ίδηνη ρεηξίζηεθαλ ηα
απνηειέζκαηα. Σπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη όηη ζην 35,2% ησλ εξεπλώλ νη βηβιηνζεθνλόκνη
έκεηλαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη από ηνλ ηξόπν ρεηξηζκνύ ησλ αλαθηεκέλσλ απνηειεζκάησλ,
ζην 34,4% πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη θαη ζην 19,5% πάξα πνιύ.
Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο είλαη έλαο από ηνπο παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία κηαο έξεπλαο θαη γηα ην ιόγν απηό επηιέρζεθε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα
θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο. Από ηηο απαληήζεηο πξνέθπςε όηη νη
ζπκκεηέρνληεο έκεηλαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη ζην 28,1% ησλ εξεπλώλ, πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη
ζην 27,3% θαη πάξα πνιύ ζην 21,1%. Δίλαη αμηνζεκείσην όηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη
κεραλέο πνπ ζπγθεληξώζαλ ηηο πεξηζζόηεξεο ζεηηθέο εληππώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο
ηνπο ήηαλ νη google.com, altavista.com θαη yahoo.com, ελώ ζηνλ αληίπνδα ήηαλ νη robby.gr
θαη in.gr. Αληίζηνηρεο ήηαλ νη εληππώζεηο ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο
κεραλέο αλαθνξηθά θαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ όπσο θάλεθε παξαπάλσ.

Οη βηβιηνζεθνλόκνη θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο ζηελ δηαηύπσζε ηεο
εθάζηνηε εξεπλεηηθήο εξώηεζεο ζηε κεραλή αλαδήηεζεο, θαζώο ε αλάθηεζε ζρεηηθώλ
απνηειεζκάησλ εμαξηάηαη άκεζα από απηή. Αλαιπηηθόηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο ζεκείσζαλ όηη
έκεηλαλ πνιύ επραξηζηεκέλνη ζην 40,6% (52 έξεπλεο), αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη ζην 37,5% (48
έξεπλεο), θαη πάξα πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη ζην 18% (23 έξεπλεο).
Τηο 128 αξρηθέο έξεπλεο πνπ δηεμήγαγαλ νη βηβιηνζεθνλόκνη, αθνινύζεζαλ 86 λέεο κε
ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο όξνπο αλαδήηεζεο γηα ηελ εμεύξεζε πην ζρεηηθώλ απνηειεζκάησλ. Οη
βηβιηνζεθνλόκνη έδεημαλ όηη έκεηλαλ αξθεηά επραξηζηεκέλνη από ην 21,1% ησλ
ηξνπνπνηεκέλσλ εξεπλώλ (27 έξεπλεο), πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη από ην 20,3% (26 έξεπλεο), ελώ
ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνη ήηαλ από ην 14,1% (18 έξεπλεο). Ωζηόζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη
νη βειηηώζεηο ζηηο έξεπλεο δελ είραλ θαζώο θαίλεηαη ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα, αθνύ ε
ηθαλνπνίεζε ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ ήηαλ κεγαιύηεξε ζηηο πξσηαξρηθέο έξεπλεο.
Τν δεύηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηόρεπε ζηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαθηεκέλσλ απνηειεζκάησλ.
Πίλαθαο: 3.3-Αμηνιόγεζε ηεο ζρεηηθόηεηαο
Έξεπλεο
%
Απόιπηα ζρεηηθό
49
38,3
Σρεηηθό
40
31,3
Διάρηζηα ζρεηηθό
15
11,7
Καζόινπ ζρεηηθό
15
11,7
Missing
9
7,0
Σύλνιν
128
100,0

Πίλαθαο: 3.4-Αμηνιόγεζε ηεο αθξίβεηαο
Έξεπλεο
Πνιύ ηθαλνπνηεκέλνο/ε
41
Ιθαλνπνηεκέλνο/ε
39
Λίγν ηθαλνπνηεκέλνο/ε
20
Καζόινπ ηθαλνπνηεκέλνο/ε
19
Missing
9
Σύλνιν
128

%
32,1
30,5
15,6
14,8
7,0
100,0

Δίλαη εύινγν όηη γηα λα ζεσξεζεί κηα έξεπλα αμηόινγε, πξέπεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα
αλαθηήζεη λα αληαπνθξίλνληαη ζην ζέκα αλαδήηεζεο. Σε ζρεηηθή εξώηεζε νη
βηβιηνζεθνλόκνη έθξηλαλ όηη ζην 38,3% ησλ εξεπλώλ ηα δεδνκέλα πνπ αλέθηεζαλ ήηαλ
απόιπηα ζρεηηθά, ζην 31,3% ζρεηηθά θαη ζην 23,4% από ειάρηζηα έσο θαζόινπ ζρεηηθά
(Πίλαθαο 3.3).
Δμίζνπ ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ επηηπρία κηαο έξεπλαο ζε κηα κεραλή
αλαδήηεζεο είλαη ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Σύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3.4 νη
ζπκκεηέρνληεο αμηνιόγεζαλ σο πνιύ αθξηβή ηα απνηειέζκαηα ζε 41 έξεπλεο (32,1%),
αθξηβή ζε 39 έξεπλεο (30,5%), ιίγν αθξηβή ζε 20 πεξηπηώζεηο (15,6%), ελώ θαζόινπ αθξηβή
ζε 19 έξεπλεο (14,8%).
Η θάιπςε ησλ πιεξνθνξηαθώλ απαηηήζεσλ κηαο αλαδήηεζεο εμαξηάηαη θαη από ηε ζεηξά κε
ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη γηα ην ιόγν απηό δεηήζεθε από ηνπο
βηβιηνζεθνλόκνπο λα ζεκεηώζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο από ηελ απόδνζε ησλ κεραλώλ ζην
ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Οη ζπκκεηέρνληεο θάλεθαλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ θαηάηαμε ησλ
αλαθηεκέλσλ δεδνκέλσλ ζην 28,9% ησλ πεξηπηώζεσλ (37 έξεπλεο), πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη
ζην 22,7% (29 έξεπλεο), ελώ ιίγν ή θαζόινπ ηθαλνπνηεκέλνη ζην 20,3% (26 έξεπλεο) θαη ζην
21,1% (27 έξεπλεο) αληίζηνηρα. Οη κεραλέο, νη νπνίεο ζεσξήζεθε όηη θαηέηαζζαλ θαιύηεξα
ηα απνηειέζκαηά ηνπο ήηαλ πξσηίζησο νη google.com θαη yahoo.com θαη ελ ζπλερεία νη
altavista.com κε ηελ exalead.com. Αληηζέησο, νη ζπκκεηέρνληεο έθξηλαλ σο ρεηξόηεξε ηελ
θαηάηαμε ησλ κεραλώλ robby.gr θαη in.gr.

Οη παξαπάλσ παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο εηθόλαο ηνπ ρξήζηε γηα
ηελ απόδνζε κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο ζηελ αλάθηεζε ζρεηηθήο πιεξνθόξεζεο. Σε εξώηεζε
πνπ δόζεθε ζηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο όζνλ άθνξα ζηελ απόδνζε ηεο κεραλήο ζην ζύλνιό
ηεο, νη απαληήζεηο έδεημαλ όηη ζην 29,7% ησλ εξεπλώλ (38 πεξηπηώζεηο) έκεηλαλ πνιύ
ηθαλνπνηεκέλνη, ζην 28,1% (36 έξεπλεο) ηθαλνπνηεκέλνη, ζην 15,6% (20 έξεπλεο) ιίγν
ηθαλνπνηεκέλνη θαη ηέινο ζην 19,5% (25 έξεπλεο) θαζόινπ ηθαλνπνηεκέλνη.
Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ επίζεο θαη θάπνηνπο ελδηαθέξνληεο ζπζρεηηζκνύο κεηαμύ ησλ
κεηαβιεηώλ ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σπγθεθξηκέλα, ιόγσ ηνπ κηθξνύ
αξηζκνύ ηνπ δείγκαηνο επηιέρηεθαλ ηα Spearman’s correlations, από ηα νπνία δηαθάλεθε όηη
ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ είλαη άκεζα εμαξηώκελε κε ηε ζρεηηθόηεηα (rs=0.842,
N=119, p<0.01, two-tailed), κε ηε ζεηξά εκθάληζεο ζηε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ (rs=0.717,
N=119, p<0.01, two-tailed), θαζώο επίζεο θαη κε ηελ επηηπρία ηεο κεραλήο λα αλαθηά
ζρεηηθά απνηειέζκαηα (rs=0.749, N=119, p<0.01, two-tailed). Η ηειεπηαία κάιηζηα
κεηαβιεηή θάλεθε λα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε θαη κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ
απνηειεζκάησλ (rs=0.820, N=119, p<0.01, two-tailed).
Σην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θξίζεθε ζθόπηκν λα ηεζνύλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε
ρξεζηκόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Η αμηνιόγεζε όκσο ηεο ρξεζηκόηεηαο ησλ
απνηειεζκάησλ απαηηεί ρξόλν θαη ζε πξώηε θάζε θξίζεθε ζθόπηκν λα θαηαγξαθεί ν ρξόλνο
πνπ δαπάλεζαλ νη βηβιηνζεθνλόκνη γηα ην ζθνπό απηό. Σπγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο
απάληεζαλ όηη ζην 53,2% ησλ εξεπλώλ ρξεηάζηεθαλ 1 έσο 5 ιεπηά γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ, ζην 28,2% 6 έσο 10 ιεπηά, ζην 7,1% 11 έσο 20 ιεπηά θαη κόιηο ζε 2 έξεπλεο
(1,6%) ν έιεγρνο ηεο ζρεηηθόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ δηήξθεζε πάλσ από 20 ιεπηά.
Έλα αθόκε ζηνηρείν πνπ εμεηάζηεθε ήηαλ θαη ν ρξόλνο πνπ ρξεηάζηεθε ε κεραλή αλαδήηεζεο
ώζηε λα αλαθηήζεη ηα απνηειέζκαηα. Παξαηεξήζεθε σζηόζν όηη ζηηο altavista.com,
exalead.com, robby.gr, θαη find.gr, 4 δειαδή από ηηο 8 ππό έξεπλα κεραλέο αλαδήηεζεο δελ
αλαθεξόηαλ ν ρξόλνο απηόο ζηελ ηζηνζειίδα ησλ αλαθηεκέλσλ δεδνκέλσλ. Αλαθνξηθά κε ηηο
κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ ν ρξόλνο απόθξηζεο ήηαλ εκθαλήο, ζην 13,9% ησλ εξεπλώλ
ρξεηάζηεθαλ 0-10 δεπηεξόιεπηα γηα ηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζην 11,1% 11-20
δεπηεξόιεπηα θαη ζην 13,3% 21-30 δεπηεξόιεπηα.
Όζνλ αθνξά ζηελ επηηπρία ηεο κεραλήο λα αλαθηά απνδνηηθά δεδνκέλα, ε έξεπλα ηειηθά
έδεημε όηη νη απόςεηο ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ δηίζηαληαη. Δλώ ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ
έκεηλε ηθαλνπνηεκέλε ζε 39 έξεπλεο (30,5%) θαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλε ζε 36 (28,1%), δελ
ήηαλ ιίγεο θαη νη έξεπλεο πνπ έθεξαλ ην αληίζεην απνηέιεζκα. Δίλαη αμηνπξόζεθην όηη νη
ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ όηη έκεηλαλ από ιίγν έσο θαζόινπ ηθαλνπνηεκέλνη ζε 44 έξεπλεο
(34,4%). Οη κεραλέο από ηηο νπνίεο νη βηβιηνζεθνλόκνη έκεηλαλ πεξηζζόηεξν επραξηζηεκέλνη
ήηαλ νη google.com θαη altavista.com, ελώ ιηγόηεξν από ηηο robby.gr θαη in.gr.
Η ηειεπηαία ελόηεηα εξσηήζεσλ θαινύζε ηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο λα αμηνινγήζνπλ ηελ δηθή
ηνπο ζπκκεηνρή ζηελ επηηπρία ηεο έξεπλαο. Από ηηο απαληήζεηο δηαθάλεθε όηη νη
βηβιηνζεθνλόκνη ζεώξεζαλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ηθαλνπνηεηηθή ζην 33,6% ησλ πεξηπηώζεσλ
(43 έξεπλεο), θαιή ζην 26,6% (34 έξεπλεο), πνιύ θαιή ζην 11,7% (15 έξεπλεο) ελώ θαθή
κόιηο ζην 3,9%. Έλα κάιηζηα άηνκν έθξηλε όηη ε πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαθηήζεη πιεξνθόξεζε
πάλσ ζην δνζέλ ζέκα κηαο έξεπλαο ήηαλ πνιύ θαθή.
Έλα αθόκε δήηεκα πνπ απαζρόιεζε ηνπο εξεπλεηέο ήηαλ ε άπνςε ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ γηα
ην θαηά πόζν ηειηθά νη πιεξνθνξίεο πνπ αλέθηεζαλ δίλνπλ ιύζε ζην θάζε ζέκα αλαδήηεζεο.

Οη βηβιηνζεθνλόκνη απνθξίζεθαλ ζε ζρεηηθή εξώηεζε όηη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ θαιά ζην
22,7% ησλ πεξηπηώζεσλ (29 έξεπλεο), ηθαλνπνηεηηθά ζην 21,1% (27 έξεπλεο) θαη πνιύ θαιά
ζην 17,2% (22 έξεπλεο). Από ηελ άιιε, έθξηλαλ σο κέηξηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο γηα
πιεξνθόξεζε από ηα αλαθηεκέλα απνηειέζκαηα ζην 14,8% (19 έξεπλεο) θαη θαθή έσο πνιύ
θαθή ζην 16,4% (21 έξεπλεο).
Πίλαθαο: 3.5-Πνηόηεηα απνηειεζκάησλ
Έξεπλεο
%
Πνιύ θαθή
9
7,0
Καθή
17
13,3
Μέηξηα
13
10,2
Ιθαλνπνηεηηθή
24
18,8
Καιή
25
19,5
Πνιύ θαιή
31
24,2
Missing
9
7,0
Σύλνιν
128
100,0

Πίλαθαο: 3.6-Αμία απνηειεζκάησλ
Έξεπλεο
%
Πνιύ θαθή
10
7,8
Καθή
14
10,9
Μέηξηα
16
12,5
Ιθαλνπνηεηηθή
26
20,3
Καιή
27
21,1
Πνιύ θαιή
26
20,3
Missing
9
7,0
Σύλνιν
128
100,0

Όζνλ αθνξά ζηελ πνηόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ (Πίλαθαο 3.5), νη ζπκκεηέρνληεο έθξηλαλ όηη
ζε 31 έξεπλεο (24,4%) ήηαλ πνιύ θαιή, ζε 25 (19,5%) θαιή θαη ζε 24 (18,8%)
ηθαλνπνηεηηθή. Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε κεηαμύ ηεο πνηόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ
κεραλώλ έδεημε όηη νη βηβιηνζεθνλόκνη έκεηλαλ πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο
google.com (14 έξεπλεο), yahoo.com (13 έξεπλεο), altavista.com θαη google.gr (12 έξεπλεο
έθαζηε). Αληηζέησο δελ ζεώξεζαλ πνηνηηθά ηα δεδνκέλα πνπ παξείραλ θπξίσο νη in.gr (11
έξεπλεο) θαη robby.gr (10 έξεπλεο). Σην ίδην πλεύκα, ε αμία ησλ απνηειεζκάησλ ζεσξήζεθε
σο θαιή ζε 27 έξεπλεο (21,1%) θαη πνιύ θαιή ή ηθαλνπνηεηηθή ζε 26 έξεπλεο (20,3%)
αληίζηνηρα (Πίλαθαο 3.6).
Πίλαθαο: 3.7-Αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ
Έξεπλεο
%
Πνιύ ηθαλνπνηεηηθά
40
31,3
Ιθαλνπνηεηηθά
36
28,1
Λίγν ηθαλνπνηεηηθά
18
14,1
Καζόινπ ηθαλνπνηεηηθά
25
19,5
Missing
9
7,0
Σύλνιν
128
100,0

Πίλαθαο: 3.8-Δπηηπρία κεραλήο αλαδήηεζεο
Πνιύ θαθή
Καθή
Μέηξηα
Ιθαλνπνηεηηθή
Καιή
Πνιύ θαιή
Missing
Σύλνιν

Έξεπλεο
8
20
20
23
23
24
10
128

%
6,3
15,6
15,6
18,0
18,0
18,8
7,8
100,0

Δπηπιένλ, όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.7, νη βηβιηνζεθνλόκνη έθξηλαλ πνιύ ηθαλνπνηεηηθά
ηα απνηειέζκαηα ζε 40 έξεπλεο (31,3%), ηθαλνπνηεηηθά ζε 36 έξεπλεο (28,1%), ιίγν
ηθαλνπνηεηηθά ζε 18 έξεπλεο (14,1%) θαη θαζόινπ ηθαλνπνηεηηθά ζε 25 έξεπλεο (19,5%).
Γεληθόηεξα, κηα κεραλή αλαδήηεζεο ζεσξείηαη θαιή θαη νη ρξήζηεο επηιέγνπλ λα ηε
ρξεζηκνπνηνύλ, όηαλ ην ζύζηεκα πνπ δηαζέηεη θαηαθέξλεη κε επηηπρία λα αλαθηά ρξήζηκα γηα
ηελ εθάζηνηε πιεξνθνξηαθή αλάγθε απνηειέζκαηα. Οη βηβιηνζεθνλόκνη πνπ ζπκκεηείραλ
ζηελ έξεπλα ζεκείσζαλ όηη ζην 18,8% ησλ εξεπλώλ ηνπο ε κεραλή θαηάθεξε κε πνιύ κεγάιε

επηηπρία λα αλαθηήζεη ρξήζηκα απνηειέζκαηα, ζην 18% ησλ εξεπλώλ ε απόδνζή ηεο ήηαλ
θαιή ή ηθαλνπνηεηηθή, ελώ ζην 15,6% κέηξηα ή θαθή (Πίλαθάο 3.8).
Σύκθσλα κε ηα Spearman’s correlations, ζεκαληηθέο ζρέζεηο πξνέθπςαλ θαη από ηα
παξαπάλσ δεδνκέλα ηνπ ηέηαξηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σπγθεθξηκέλα, άκεζε
ζύλδεζε θάλεθε λα έρεη ε ζπκβνιή ηεο πιεξνθνξίαο ζηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηελ
πνηόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ (rs=0.877, N=118, p<0.01, two-tailed), κε ηελ αμία ηνπο
(rs=0.883, N=118, p<0.01, two-tailed), θαη ηελ ζπλνιηθή επηηπρία ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο
(rs=0.886, N=117, p<0.01, two-tailed). Πεξαηηέξσ, ζεκαληηθή ζρέζε ππήξμε κεηαμύ ηεο
πνηόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο αμίαο ηνπο (rs=0.890, N=119, p<0.01, two-tailed) θαη
ηεο ζπλνιηθήο επηηπρίαο ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο (rs=0.881, N=118, p<0.01, two-tailed).
Δλδηαθέξνπζα θξίζεθε θαη ε ζρέζε πνπ θάλεθε λα ππάξρεη κεηαμύ ηεο πξνζσπηθήο
ζπκκεηνρήο ηνπ ρξήζηε κε ηελ επηηπρία ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο ζηελ αλάθηεζε ζρεηηθώλ
απνηειεζκάησλ (rs=0.710, N=109, p<0.01, two-tailed).
Σπλνςίδνληαο, ινηπόλ, ηνπο ζπζρεηηζκνύο πνπ πξνέθπςαλ γίλεηαη θαλεξό όηη ζεκαληηθό
ξόιν ζηελ αλάθηεζε αμηόινγσλ θαη ζρεηηθώλ κε ηελ πιεξνθνξηαθή αλάγθε απνηειεζκάησλ,
παίδεη εθηόο από ηε ζπκβνιή ηεο ίδηαο ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ
εθάζηνηε εξεπλεηή.
5.

πκπεξάζκαηα

Από ηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνύζαο
έξεπλαο πξνέθπςαλ νξηζκέλα ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. Όζνλ αθνξά ζηηο κεραλέο
αλαδήηεζεο, νη ρξήζηεο έδεημαλ λα πξνηηκνύλ θπξίσο ηε ρξήζε ησλ δηεζλώλ κεραλώλ έλαληη
ησλ ειιεληθώλ. Ιδηαίηεξε πξνηίκεζε, σζηόζν, θάλεθε λα έρνπλ ζηε google.com γηα ηελ
αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ, γεγνλόο πνπ ζπλάδεη κε ηα απνηειέζκαηα πξόζθαησλ εξεπλώλ πνπ
έρνπλ δηεμαρζεί ζην εμσηεξηθό (Dudek et al, 2004; Anon, 2007). Αληίζεηα, ιηγόηεξεο
εθηίκεζεο κεηαμύ ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ έραηξαλ νη ειιεληθέο κεραλέο αλαδήηεζεο robby.gr
θαη in.gr.
Από ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηελ απηναμηνιόγεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ δηαθάλεθε όηη νη
πεξηζζόηεξνη βηβιηνζεθνλόκνη έκεηλαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
δηαδηθαζία ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ κέζσ ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο θαη ηελ επηηπρή
έθβαζε ηεο έξεπλάο ηνπο. Δπηκέξνπο παξάκεηξνη πνπ αμηνινγήζεθαλ έδεημαλ όηη ε
ηθαλνπνίεζε ηνπο επεθηεηλόηαλ ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ρεηξίζηεθαλ ηα αλαθηεκέλα
δεδνκέλα, όπσο επίζεο θαη ζηνλ ηξόπν δηαηύπσζεο ησλ εξεπλεηηθώλ εξσηήζεσλ. Ωζηόζν,
απηή θάλεθε όηη κεησλόηαλ από ηξνπνπνηήζεηο πνπ έθαλαλ ζηελ δηαηύπσζε ησλ αξρηθώλ
εξεπλώλ απνζθνπώληαο ζε θαιύηεξα απνηειέζκαηα.
Σπλνςίδνληαο, πηζηεύνπκε όηη ε παξνύζα έξεπλα ζπγθέληξσζε νξηζκέλα ελδηαθέξνληα
ζηνηρεία γηα ηηο απόςεηο ησλ Διιήλσλ βηβιηνζεθνλόκσλ γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπίζεο, θαηέγξαςε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ σο πξνο ηε
δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε ειιεληθώλ θαη μέλσλ
κεραλώλ αλαδήηεζεο, ζπλέθξηλε δηαθνξεηηθέο κεραλέο κε ζθνπό λα θαηαγξάςεη ζεηηθά θαη
αξλεηηθά ηνπο ζηνηρεία, θαη κειέηεζε παξακέηξνπο όπσο ηελ πνηόηεηα, ηελ αθξίβεηα, ηελ
παξνπζίαζε θαη ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ. Τα ζηνηρεία απηά κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ηε
βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ σο πξνο ηε ρξήζε

ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ηνπο αλαγθώλ θαη ηελ
ζύγθξηζε ησλ εξγαιείσλ αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ.
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