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Οη άλζξσπνη πάληα έςαρλαλ...

•



Ιζηνξηθή αλαδξνκή
(Γηεζλώο)

•Πιεζώξα εξεπλεηώλ θαη θξηηεξίσλ

•1996 Chu/Rosenthal 

–πξόηαζε θαζηέξσζεο παξαδνζηαθώλ θξηηεξίσλ 

αμηνιόγεζεο

•2000 Landoni/Bell 

– πξόηαζε θαζηέξσζεο ζπλδπαζκνύ παξαδνζηαθώλ 

θαη λέσλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο



Ιζηνξηθή αλαδξνκή
(Γηεζλώο)

•2002 Shang/Li : αθξίβεηα (google.com)

•2003 Su : ζρεηηθόηεηα (altavista.com), ηαρύηεηα (lycos.com)

παξνπζίαζε (excite.com), ζεηξά θαηάηαμεο 
(lycos.com)

•2004 Griesbaum : ζρεηηθόηεηα (google.de)

•2005 Shafi/Rather : αθξίβεηα, αλάθιεζε, πεξηεθηηθόηεηα 

(scirus.com)

•2006 Jansen/Spink : «πεξηήγεζε ζηηο πξώηεο κόλν ζειίδεο ησλ 

απνηειεζκάησλ»

•2007 Dudek et al : «πξνζθόιιεζε ζε κία κεραλή» (google.com)



Ιζηνξηθή αλαδξνκή
(Διιάδα)

•2005 Lazarinis
– Χεηξηζκόο ειιεληθώλ ραξαθηήξσλ από κεραλέο

•Η γξαθή ηνπ όξνπ επεξεάδεη ηελ αλάθιεζε

•Πξνζαξκνγή ζηελ ειιεληθή γιώζζα κόλν ε google.com

•2007 Lazarinis
•Αζήκαληε βειηίσζε γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα

•Διιεληθέο κεραλέο: πιο αργές, χαμηλότερη ανάκληση, 

πιο πολύπλοκο περιβάλλον

•2008 Efthimiadis et al
•Οη δηεζλείο κεραλέο αγλννύζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
ειιεληθήο γιώζζαο

•Απν ηηο ειιεληθέο κεραλέο μερώξηδε ε trinity.gr

–Ληγόηεξνπο αλελεξγνύο ζπλδέζκνπο



Μεζνδνινγία

•Σηόρνο: -Τξόπνο ιεηηνπξγίαο κεραλώλ αλαδήηεζεο

-Απόςεηο ρξεζηώλ → ραξαθηεξηζηηθά κεραλώλ

→ αλαθηεκέλα απνηειέζκαηα

•Δξσηεκαηνιόγην:
– Βαζηζκέλν ζην DEVISE ηνπ CERLIM (ΜΜU)

•4 ελόηεηεο: δηαδξαζηηθόηεηα, απνδνηηθόηεηα, 

ρξεζηκόηεηα, απνηειεζκαηηθόηεηα

– Φεβξνπάξην 2007

– Σπκκεηνρή 16 άλεξγσλ βηβιηνζεθνλόκσλ



Αλάιπζε Έξεπλαο

•Πνζνηηθά Σηνηρεία

–128 αξρηθέο έξεπλεο

–Αλάθηεζε

•29 έξεπλεο – 101-1,000 απνηειέζκαηα

•24 έξεπλεο – 1-100 απνηειέζκαηα

•21 έξεπλεο – 10,001-100,000 απνηειέζκαηα

–86 λέεο έξεπλεο

•Χσξίο νπζηαζηηθή βειηίσζε



Γηαδξαζηηθόηεηα

•Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ
–Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη 26,6%

–Πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη 24,2%

–Πάξα πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη 21,9%
•google.com, altavista.com, yahoo.com

•Οπηηθνπνίεζε απνηειεζκάησλ
–Πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη 31,3%

–Ιθαλνπνηεκέλνη 28,9%

–Διάρηζηα/Καζόινπ ηθαλνπνηεκέλνη 23,4%

•Τξόπνο ρεηξηζκνύ απνηειεζκάησλ
–Ιθαλνπνηεκέλνη 35,2%

–Πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη 34,4%

–Πάξα πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη 19,5%



Γηαδξαζηηθόηεηα

•Πεξηβάιινλ εξγαζίαο
–Ιθαλνπνηεκέλνη 28,1%

–Πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη 27,3%

–Πάξα πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη 21,1%
•google.com, altavista.com, yahoo.com

•Γηαηύπσζε εξώηεζεο
–Πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη 40,6%

–Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη 37,5%

–Πάξα πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη 18,0%

•Δπαλαιεπηηθέο έξεπλεο
–Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη 21,1%

–Πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη 20,3%

–Διάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνη 14,1%



Απνδνηηθόηεηα

•Σρεηηθόηεηα απνηειεζκάησλ
–Απόιπηα ζρεηηθά 38,3%

–Σρεηηθά 31,3%

–Διάρηζηα/Καζόινπ ζρεηηθά 23,4%

•Αθξίβεηα απνηειεζκάησλ
–Πνιύ αθξηβή 32,1%

–Αθξηβή 30,5%

–Λίγν αθξηβή 15,6%

•Καηάηαμε απνηειεζκάησλ
–Ιθαλνπνηεκέλνη 28,9%

–Πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη 22,7%

–Λίγν/Καζόινπ ηθαλνπνηεκέλνη 21,1%



Απνδνηηθόηεηα

Spearman’s correlations

Αθξίβεηα

ρεηηθόηεηα

εηξά Καηάηαμεο

Απόδνζε κεραλήο



Χξεζηκόηεηα

•Χξόλνο αμηνιόγεζεο απνηειεζκάησλ
– Έσο 5 ιεπηά 53,2%

– Έσο 10 ιεπηά 28,2%

– Έσο 20 ιεπηά 7,1%

•Χξόλνο αλάθηεζεο απνηειεζκάησλ
– Έσο 10 δεπηεξόιεπηα 13,9%

– Έσο 20 δεπηεξόιεπηα 11,9%

– Έσο 30 δεπηεξόιεπηα 13,3%

•Δπηηπρία κεραλήο 
– Ιθαλνπνηεκέλνη 30,5% 

– Πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη 28,1%

– Λίγν/Καζόινπ ηθαλνπνηεκέλνη 34,4%



Απνηειεζκαηηθόηεηα

•Αμηνιόγεζε ζπκκεηνρήο
–Ιθαλνπνηεηηθή 33,6%

–Καιή 26,6%

–Πνιύ θαιή 11,7%

•Απνηειεζκαηηθά δεδνκέλα
–Καιά 22,7%

–Ιθαλνπνηεηηθά 21,1%

–Πνιύ θαιά 17,2%

–Μέηξηα/Άζρεηα 31,2%

•Πνηόηεηα απνηειεζκάησλ
–Πνιύ θαιή 24,2%

–Καιή 19,5%

–Ιθαλνπνηεηηθή 18,8%



Απνηειεζκαηηθόηεηα

•Αμία απνηειεζκάησλ
–Καιή 21,1%

–Πνιύ θαιή 20,3%

–Ιθαλνπνηεηηθή 20,3%

•Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ
–Πνιύ ηθαλνπνηεηηθά 31,3%

–Ιθαλνπνηεηηθά 28,1%

–Λίγν/Καζόινπ ηθαλνπνηεηηθά 33,6%

•Δπηηπρία κεραλήο αλαδήηεζεο
–Πνιύ κεγάιε 18,8%

–Καιή-Ιθαλνπνηεηηθή 18,0%

–Μέηξηα-Καθή 15,6%



Απνηειεζκαηηθόηεηα

•Spearman’s correlations

Δπηηπρία κεραλήο
Πξνζωπηθή 

ζπκκεηνρή

Αμία

Πνηόηεηα

rs=0.877

rs=0.710

πκβνιή ζηε ιύζε 

πξνβιήκαηνο



Σπκπεξάζκαηα

• Χξήζε δηεζλώλ αληί ειιεληθώλ κεραλώλ

• Πξνηίκεζε ηεο google.com

• Αξλεηηθή εληύπσζε γηα ηηο robby.gr θαη in.gr

• Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη από ηνλ εαπηό ηνπο



Δπραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο
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