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ΕισαγωγήΕισαγωγή –– ΣτόχοιΣτόχοι εργασίαςεργασίας

•• ΤεράστιαΤεράστια αύξησηαύξηση τουτου όγκουόγκου τωντων πληροφοριώνπληροφοριών μιαςμιας
ΒιβλιοθήκηςΒιβλιοθήκης --> > δυσκολίαδυσκολία ανάλυσήςανάλυσής τουςτους

•• ΟρισμόςΟρισμός μιαςμιας νέαςνέας μεθοδολογίαςμεθοδολογίας ανάλυσηςανάλυσης δεδομένωνδεδομένων μεμε
στόχοστόχο τηντην παρουσίασηπαρουσίαση σημαντικώνσημαντικών συμπερασμάτωνσυμπερασμάτων γιαγια
τητη δομήδομή ((οργάνωσηοργάνωση τωντων προσφερόμενωνπροσφερόμενων υπηρεσιώνυπηρεσιών καικαι
διαδικασιώνδιαδικασιών, , διαχείρισηδιαχείριση τουτου ανθρώπινουανθρώπινου δυναμικούδυναμικού, , 
ορθολογικήορθολογική διαχείρισηδιαχείριση τωντων οικονομικώνοικονομικών πόρωνπόρων) ) τωντων
ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών

•• ΑναφοράΑναφορά μεθόδωνμεθόδων ανακάλυψηςανακάλυψης καικαι εξόρυξηςεξόρυξης χρήσιμηςχρήσιμης
πληροφορίαςπληροφορίας απόαπό έναένα μεγάλομεγάλο σύνολοσύνολο λειτουργικώνλειτουργικών
δεδομένωνδεδομένων --> > εξαγωγήεξαγωγή χρήσιμωνχρήσιμων συμπερασμάτωνσυμπερασμάτων γιαγια τητη
βελτίωσηβελτίωση τηςτης δομήςδομής τωντων ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών



ΠεριγραφήΠεριγραφή προβλήματοςπροβλήματος
•• ΜέγεθοςΜέγεθος τωντων πληροφοριώνπληροφοριών πουπου αποθηκεύονταιαποθηκεύονται σεσε καθημερινήκαθημερινή βάσηβάση

•• ΒαθμόςΒαθμός ανομοιογένειαςανομοιογένειας δεδομένωνδεδομένων ((ππ..χχ. . παραπάνωπαραπάνω απόαπό μίαμία βάσειςβάσεις
δεδομένωνδεδομένων, , διαφορετικήδιαφορετική πληροφορίαπληροφορία γιαγια τοτο ίδιοίδιο αντικείμενοαντικείμενο))

•• ΠρόβλημαΠρόβλημα :: συγκέντρωσησυγκέντρωση καικαι ανάλυσηανάλυση τηςτης πληροφορίαςπληροφορίας αυτήςαυτής μεμε τέτοιοτέτοιο
τρόποτρόπο πουπου θαθα επιτρέψειεπιτρέψει τηντην εύκοληεύκολη καικαι αποδοτικήαποδοτική επεξεργασίαεπεξεργασία τηςτης

•• ΛύσηΛύση προβλήματοςπροβλήματος :: ΤεχνολογίαΤεχνολογία εξόρυξηςεξόρυξης πληροφορίαςπληροφορίας καικαι γνώσηςγνώσης απόαπό
βάσειςβάσεις δεδομένωνδεδομένων ((data and knowledge miningdata and knowledge mining))

•• ΟρισμόςΟρισμός :: ΕξόρυξηΕξόρυξη γνώσηςγνώσης ((data and knowledge mining technologydata and knowledge mining technology) ) είναιείναι
μιαμια διαδικασίαδιαδικασία κατάκατά τηντην οποίαοποία ανακαλύπτεταιανακαλύπτεται υπονοούμενηυπονοούμενη γνώσηγνώση
((κρυμμένεςκρυμμένες σχέσειςσχέσεις, , κρυμμένοικρυμμένοι συσχετισμοίσυσχετισμοί, , κρυμμένακρυμμένα πρότυπαπρότυπα καικαι τάσειςτάσεις
σεσε δεδομέναδεδομένα, , σχέσειςσχέσεις τωντων δεδομένωνδεδομένων πουπου υπάρχουνυπάρχουν μενμεν αλλάαλλά δενδεν είναιείναι
εμφανήεμφανή) ) μέσαμέσα απόαπό μεγάλεςμεγάλες βάσειςβάσεις δεδομένωνδεδομένων. (. (Han Han καικαι FuFu 1999; 1999; HirotaHirota καικαι
PedryczPedrycz 1999) (1999) (Kao Kao καικαι Chang Chang καικαι LinLin 2003)2003)

•• ΠεριγραφήΠεριγραφή διαδικασίαςδιαδικασίας εξόρυξηςεξόρυξης γνώσηςγνώσης

•• ΜεθοδολογίεςΜεθοδολογίες γιαγια τηντην αξιοποίησηαξιοποίηση καικαι χρησιμοποίησηχρησιμοποίηση τωντων τεχνικώντεχνικών πουπου
εφαρμόζονταιεφαρμόζονται σεσε χώρουςχώρους διαφορετικούςδιαφορετικούς τωντων ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών ((ππ..χχ. . οικονομικοίοικονομικοί, , 
εμπορικοίεμπορικοί, , ιατρικοίιατρικοί, , τεχνολογικοίτεχνολογικοί) ) σταστα δεδομέναδεδομένα πουπου αφορούναφορούν βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες



ΗΗ διαδικασίαδιαδικασία εξερεύνησηςεξερεύνησης γνώσηςγνώσης

•• 11οο στάδιοστάδιο. . ΕπιλογήΕπιλογή δεδομένωνδεδομένων :: ΣυλλογήΣυλλογή λειτουργικώνλειτουργικών δεδομένωνδεδομένων ((πολλέςπολλές
διαφορετικέςδιαφορετικές καικαι ετερογενείςετερογενείς πηγέςπηγές δεδομένωνδεδομένων))

•• 22οο στάδιοστάδιο. . ΦιλτράρισμαΦιλτράρισμα δεδομένωνδεδομένων :: ««ΚαθάρισμαΚαθάρισμα»» απόαπό πιθανήπιθανή περιττήπεριττή
πληροφορίαπληροφορία, , λάθοςλάθος δεδομέναδεδομένα καικαι μόλυνσημόλυνση ((εφαρμόζονταιεφαρμόζονται απλέςαπλές λύσειςλύσεις όπωςόπως ηη
αφαίρεσηαφαίρεση ήή διόρθωσηδιόρθωση εγγραφώνεγγραφών ήή πιοπιο σύνθετεςσύνθετες λύσειςλύσεις όπωςόπως εκτίμησηεκτίμηση καικαι
συμπλήρωσησυμπλήρωση ελλιπώνελλιπών εγγραφώνεγγραφών))



ΗΗ διαδικασίαδιαδικασία εξερεύνησηςεξερεύνησης γνώσηςγνώσης

•• 33οο στάδιοστάδιο. . ΕμπλουτισμόςΕμπλουτισμός δεδομένωνδεδομένων απόαπό ««εξωτερικάεξωτερικά δεδομέναδεδομένα»» :: ΠληροφορίεςΠληροφορίες πουπου
δενδεν εισήχθησανεισήχθησαν στοστο αρχικόαρχικό στάδιοστάδιο εισαγωγήςεισαγωγής δεδομένωνδεδομένων καικαι θεωρούνταιθεωρούνται σημαντικέςσημαντικές

•• 44οο στάδιοστάδιο. . ΚωδικοποίησηΚωδικοποίηση καικαι μετασχηματισμόςμετασχηματισμός δεδομένωνδεδομένων :: ΜετασχηματισμοίΜετασχηματισμοί πουπου
κάνουνκάνουν αποδοτικότερηαποδοτικότερη τηντην διαδικασίαδιαδικασία τηςτης εξερεύνησηςεξερεύνησης γνώσηςγνώσης. . ΜετατροπήΜετατροπή σεσε έναένα κοινόκοινό σχήμασχήμα
δεδομένωνδεδομένων πουπου προέρχονταιπροέρχονται απόαπό διαφορετικέςδιαφορετικές πηγέςπηγές ((ππ..χχ. . ίδιαίδια ονόματαονόματα πεδίωνπεδίων πουπου
αναφέρονταιαναφέρονται στηνστην ίδιαίδια πληροφορίαπληροφορία). ). ΚωδικοποίησηΚωδικοποίηση ήή μετασχηματισμόςμετασχηματισμός σεσε χρήσιμαχρήσιμα σχήματασχήματα
((ππ..χχ. . ημερομηνίαημερομηνία γέννησηςγέννησης σεσε ηλικίαηλικία, , μετατροπήμετατροπή τωντων τιμώντιμών yesyes//no no σεσε 1/0)1/0)



ΗΗ διαδικασίαδιαδικασία εξερεύνησηςεξερεύνησης γνώσηςγνώσης

•• 55οο στάδιοστάδιο. . ΕξερεύνησηΕξερεύνηση τωντων δεδομένωνδεδομένων :: ΕφαρμογήΕφαρμογή μοντέλωνμοντέλων καικαι τεχνικώντεχνικών εξόρυξηςεξόρυξης
γνώσηςγνώσης γιαγια τητη λήψηλήψη πληροφοριώνπληροφοριών σχετικώνσχετικών μεμε τοτο συσχετισμόσυσχετισμό τωντων δεδομένωνδεδομένων, , όπωςόπως: : 
ΚανόνεςΚανόνες συσχέτισηςσυσχέτισης ((aassociationssociation rrulesules)):: ΠΠ..χχ. . ««τοτο 60% 60% τωντων πελατώνπελατών πουπου αγοράζουναγοράζουν περιοδικάπεριοδικά
αυτοκινήτωναυτοκινήτων αγοράζουναγοράζουν καικαι αθλητικάαθλητικά περιοδικάπεριοδικά»»..
ΚατηγοριοποίησηΚατηγοριοποίηση ((cclassificationlassification)):: ΤαξινόμησηΤαξινόμηση σύμφωνασύμφωνα μεμε τιςτις τιμέςτιμές κάποιωνκάποιων παραμέτρωνπαραμέτρων ((ππ..χχ. . 
ταξινόμησηταξινόμηση τωντων αυτοκινήτωναυτοκινήτων βάσειβάσει τηςτης κατανάλωσηςκατανάλωσης τουςτους))
ΣυσταδοποίησηΣυσταδοποίηση ((cclustering)lustering):: ΚατηγοριοποίησηΚατηγοριοποίηση μεμε βάσηβάση κάποιακάποια ιδιαίτεραιδιαίτερα κοινάκοινά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά ((ππ..χχ. . 
κατηγοριοποίησηκατηγοριοποίηση τωντων τρόπωντρόπων προώθησηςπροώθησης ενόςενός προϊόντοςπροϊόντος ανάλογαανάλογα μεμε τιςτις συνήθειεςσυνήθειες καικαι τατα εισοδήματαεισοδήματα τωντων
πληθυσμώνπληθυσμών διαφορετικώνδιαφορετικών περιοχώνπεριοχών))
ΑνάλυσηΑνάλυση τάσεωντάσεων καικαι αποκλίσεωναποκλίσεων ((ttrend and deviation analysis)rend and deviation analysis):: ΑνακάλυψηΑνακάλυψη τωντων κυρίωνκυρίων τάσεωντάσεων καικαι
τωντων αποκλίσεωναποκλίσεων τωντων δεδομένωνδεδομένων ((ππ..χχ. . ανακάλυψηανακάλυψη τωντων μετοχώνμετοχών πουπου αποδίδουναποδίδουν καλύτερακαλύτερα ήή χειρότεραχειρότερα απόαπό τοτο
μέσομέσο όροόρο σεσε έναένα χρηματιστήριοχρηματιστήριο))
ΑνάλυσηΑνάλυση προτύπωνπροτύπων ((ppatternattern analysis)analysis):: ΑνακάλυψηΑνακάλυψη συγκεκριμένωνσυγκεκριμένων προτύπωνπροτύπων σταστα δεδομέναδεδομένα ((ππ..χχ. . 
ανακάλυψηανακάλυψη τωντων πιοπιο δημοφιλώνδημοφιλών μονοπατιώνμονοπατιών πουπου ακολουθούνακολουθούν οιοι επισκέπτεςεπισκέπτες ενόςενός web siteweb site))



ΗΗ διαδικασίαδιαδικασία εξερεύνησηςεξερεύνησης γνώσηςγνώσης

•• 66οο στάδιοστάδιο: : ΠαρουσίασηΠαρουσίαση τωντων αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων τηςτης εξερεύνησηςεξερεύνησης :: ΤεχνικέςΤεχνικές
οπτικήςοπτικής καικαι παραστατικήςπαραστατικής παρουσίασηςπαρουσίασης ((γραφικέςγραφικές παραστάσειςπαραστάσεις, , ραβδογράμματαραβδογράμματα, , 
πίτεςπίτες, , ιστογράμματαιστογράμματα, , τρισδιάστατεςτρισδιάστατες απεικονίσειςαπεικονίσεις) () (««μιαμια εικόναεικόνα –– χίλιεςχίλιες λέξειςλέξεις»»).).



ΗΗ διαδικασίαδιαδικασία εξόρυξηςεξόρυξης γνώσηςγνώσης
σεσε δεδομέναδεδομένα ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών

•• ΔεδομέναΔεδομένα απόαπό τοντον OPACOPAC :  :  ΕίδοςΕίδος τωντων βιβλίωνβιβλίων ((τίτλοςτίτλος, , κατηγορίακατηγορία--θεματικήθεματική συλλογήσυλλογή) ) 
ΕνδεικτικέςΕνδεικτικές τιμέςτιμές :: ημερομηνίαημερομηνία αναζήτησηςαναζήτησης, , κωδικόςκωδικός τουτου βιβλίουβιβλίου, , τίτλοςτίτλος, , κατηγορίακατηγορία στηνστην οποίαοποία
ανήκειανήκει
ΠροέλευσηΠροέλευση:: αρχείααρχεία ημερολογίουημερολογίου καικαι ερωτήσεωνερωτήσεων ((log fileslog files μεμε τατα queriesqueries πουπου γίνονταιγίνονται στηστη βάσηβάση
τουτου OPACOPAC) ) 

1ο στάδιο: Επιλογή δεδομένων προς επεξεργασία

•• ΔανειστικήΔανειστική κατάστασηκατάσταση χρηστώνχρηστών καικαι δεδομέναδεδομένα χρήσηςχρήσης υλικούυλικού ((έντυπουέντυπου ήή
ηλεκτρονικούηλεκτρονικού) :) : ΤαυτότηταΤαυτότητα, , κατηγορίακατηγορία καικαι τμήματμήμα τουτου χρήστηχρήστη, , ποιαποια βιβλίαβιβλία έχειέχει δανειστείδανειστεί οο
καθέναςκαθένας, , πόσοπόσο καιρόκαιρό έχειέχει κρατήσεικρατήσει τοτο υλικόυλικό, , πόσεςπόσες φορέςφορές υπέστηυπέστη δανεισμόδανεισμό έναένα βιβλίοβιβλίο σεσε
μιαμια περίοδοπερίοδο καικαι πόσεςπόσες φορέςφορές τοτο βιβλίοβιβλίο αυτόαυτό δενδεν ήτανήταν διαθέσιμοδιαθέσιμο καικαι υπέστηυπέστη κράτησηκράτηση, , πόσαπόσα
καικαι ποιαποια βιβλίαβιβλία χαρακτηρίστηκανχαρακτηρίστηκαν εκπρόθεσμαεκπρόθεσμα κατάκατά τηντην επιστροφήεπιστροφή τουςτους, , πόσοιπόσοι δανεισμοίδανεισμοί, , 
πόσεςπόσες εμπρόθεσμεςεμπρόθεσμες καικαι πόσεςπόσες εκπρόθεσμεςεκπρόθεσμες επιστροφέςεπιστροφές έχειέχει κάνεικάνει κάθεκάθε χρήστηςχρήστης..

ΕνδεικτικέςΕνδεικτικές τιμέςτιμές ((έντυποέντυπο υλικόυλικό):): κωδικόςκωδικός βιβλίουβιβλίου, , κωδικόςκωδικός καικαι κατηγορίακατηγορία τουτου χρήστηχρήστη ((ππ..χχ. . 
προπτυχιακόςπροπτυχιακός, , μεταπτυχιακόςμεταπτυχιακός, , ΔΕΠΔΕΠ), ), τμήματμήμα τουτου χρήστηχρήστη, , αριθμόςαριθμός εκπρόθεσμωνεκπρόθεσμων καικαι
εμπρόθεσμωνεμπρόθεσμων επιστροφώνεπιστροφών χρήστηχρήστη, , πόσαπόσα καικαι ποιαποια βιβλίαβιβλία έχειέχει δανειστείδανειστεί, , κωδικόςκωδικός καικαι κατηγορίακατηγορία--
θεματικήθεματική συλλογήσυλλογή τουτου βιβλίουβιβλίου, , αριθμόςαριθμός δανεισμώνδανεισμών καικαι κρατήσεωνκρατήσεων κάθεκάθε βιβλίουβιβλίου, , πόσεςπόσες φορέςφορές
κάθεκάθε βιβλίοβιβλίο επιστράφηκεεπιστράφηκε εμπρόθεσμαεμπρόθεσμα ήή εκπρόθεσμαεκπρόθεσμα..
ΕνδεικτικέςΕνδεικτικές τιμέςτιμές ((ηλεκτρονικόηλεκτρονικό υλικόυλικό ((ee--booksbooks)):)): κωδικόςκωδικός//τίτλοςτίτλος//θεματικήθεματική κατηγορίακατηγορία τουτου
βιβλίουβιβλίου, , κωδικόςκωδικός καικαι κατηγορίακατηγορία τουτου χρήστηχρήστη ((ππ..χχ. . προπτυχιακόςπροπτυχιακός, , μεταπτυχιακόςμεταπτυχιακός, , ΔΕΠΔΕΠ) ) πουπου τοτο
διάβασεδιάβασε, , τμήματμήμα τουτου χρήστηχρήστη
ΠροέλευσηΠροέλευση:: αρχείααρχεία ημερολογίουημερολογίου καικαι ερωτήσεωνερωτήσεων ((log fileslog files μεμε τατα queriesqueries πουπου γίνονταιγίνονται στηστη βάσηβάση
τουτου OPACOPAC), ), σύστημασύστημα πουπου εξυπηρετείεξυπηρετεί τατα ηλεκτρονικάηλεκτρονικά βιβλίαβιβλία ((ππ..χχ. . log files log files απόαπό τουςτους
αντίστοιχουςαντίστοιχους ee--book serversbook servers))



ΗΗ διαδικασίαδιαδικασία εξόρυξηςεξόρυξης γνώσηςγνώσης
σεσε δεδομέναδεδομένα ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών

1ο στάδιο: Επιλογή δεδομένων προς επεξεργασία

•• ΑρχείαΑρχεία ημερολογίουημερολογίου WebWeb εξυπηρετητώνεξυπηρετητών ((Web logsWeb logs) : ) : ΔιαδρομέςΔιαδρομές πουπου ακολουθείακολουθεί οο
χρήστηςχρήστης μέσαμέσα στονστον ιστοχώροιστοχώρο ((sitesite) ) τηςτης ΒιβλιοθήκηςΒιβλιοθήκης σεσε μιαμια επίσκεψήεπίσκεψή τουτου ((ππ..χχ. . αναν απόαπό τητη
σελίδασελίδα ΑΑ μεταβείμεταβεί στηστη CC, , μετάμετά στηστη DD καικαι μετάμετά στηνστην BB, , ηη ενεν λόγωλόγω διαδρομήδιαδρομή μπορείμπορεί νανα
απεικονισθείαπεικονισθεί ωςως ACDBACDB))

ΠροέλευσηΠροέλευση:: ΑρχείαΑρχεία ημερολογίουημερολογίου ((log fileslog files) ) τωντων Web ServersWeb Servers

•• ΠεριοδικάΠεριοδικά συλλογήςσυλλογής :: ΠεριοδικάΠεριοδικά ((έντυπαέντυπα ήή ηλεκτρονικάηλεκτρονικά) ) πουπου συνθέτουνσυνθέτουν τητη συλλογήσυλλογή τωντων
περιοδικώνπεριοδικών τηςτης ΒιβλιοθήκηςΒιβλιοθήκης

ΕνδεικτικέςΕνδεικτικές τιμέςτιμές :: τίτλοςτίτλος τουτου περιοδικούπεριοδικού, , ποιοςποιος τοτο παρήγγειλεπαρήγγειλε ((πρόσωποπρόσωπο, , τμήματμήμα), ), κόστοςκόστος, , 
είδοςείδος ((έντυποέντυπο, , ηλεκτρονικόηλεκτρονικό), ), θεματικήθεματική ενότηταενότητα, , προμηθευτήςπρομηθευτής, , διάστημαδιάστημα γιαγια τοτο οποίοοποίο ανήκειανήκει
στηστη συλλογήσυλλογή ((ππ..χχ. . γιαγια 2 2 χρόνιαχρόνια καικαι μετάμετά διακόπηκεδιακόπηκε), ), αριθμόςαριθμός πουπου δείχνειδείχνει τητη χρήσηχρήση περιοδικώνπεριοδικών
ΠροέλευσηΠροέλευση :: OPACOPAC, , συμπλήρωσησυμπλήρωση εντύπουεντύπου,  ,  στατιστικάστατιστικά απόαπό Web Servers Web Servers ((γιαγια ηλεκτρονικάηλεκτρονικά
περιοδικάπεριοδικά) ) 



ΗΗ διαδικασίαδιαδικασία εξόρυξηςεξόρυξης γνώσηςγνώσης
σεσε δεδομέναδεδομένα ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών

1ο στάδιο: Επιλογή δεδομένων προς επεξεργασία

•• ΔιαδανεισμόςΔιαδανεισμός :: ΥλικόΥλικό διαδανεισμούδιαδανεισμού:  :  απόαπό ποιαποια ομάδαομάδα χρηστώνχρηστών παραγγέλνεταιπαραγγέλνεται ((ππ..χχ. . 
φοιτητέςφοιτητές, , καθηγητέςκαθηγητές), ), απόαπό πούπού ((προμηθευτήςπρομηθευτής), ), πόσοπόσο χρόνοχρόνο απαιτήθηκεαπαιτήθηκε γιαγια τητη λήψηλήψη, , τοτο
κόστοςκόστος απόκτησηςαπόκτησης

ΕνδεικτικέςΕνδεικτικές τιμέςτιμές :: κωδικόςκωδικός καικαι κατηγορίακατηγορία τουτου χρήστηχρήστη ((ππ..χχ. . προπτυχιακόςπροπτυχιακός, , μεταπτυχιακόςμεταπτυχιακός, , 
ΔΕΠΔΕΠ), ), τμήματμήμα τουτου χρήστηχρήστη, , προμηθευτήςπρομηθευτής απόαπό τοντον οποίοοποίο ζητήθηκεζητήθηκε τοτο υλικόυλικό, , οο χρόνοςχρόνος ((ππ..χχ. . σεσε
ημέρεςημέρες) ) πουπου πέρασεπέρασε γιαγια τηντην λήψηλήψη, , τοτο κόστοςκόστος, , είδοςείδος υλικούυλικού ((ππ..χχ. . θεματικήθεματική ενότηταενότητα))
ΠροέλευσηΠροέλευση :: ΑρχείαΑρχεία ημερολογίουημερολογίου γιαγια διαδανεισμόδιαδανεισμό ((έντυπαέντυπα ήή ηλεκτρονικάηλεκτρονικά) ) 

Δείκτης καταλληλότητας προμηθευτή : χρόνος απόκρισης του προμηθευτή σε σχέση με το
συνολικό κόστος του υλικού (λόγος κόστους/»χρόνου λήψης»)
Αν ο προμηθευτής Α μας δίνει ένα είδος υλικού με κόστος x σε t1 χρόνο και ο Β το ίδιο υλικό με
κόστος y σε t2 χρόνο, τότε ορίζουμε λοιπόν τον εν λόγω δείκτη ως Λ=t1 * (x/y). Αν Λ<t2, τότε ο
προμηθευτής Α κρίνεται «καλύτερος» από τον Β, ενώ αν Λ>t2, τότε ο προμηθευτής Β κρίνεται
«καλύτερος» από τον Α.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω ότι ο προμηθευτής Α μας παραδίδει ένα τεκμήριο (π.χ. βιβλίο) με κόστος 50€
σε 2 μήνες και ο Β το ίδιο τεκμήριο με κόστος 40€ σε 3 μήνες, τότε εφαρμόζοντας τα παραπάνω, 
έχουμε: t1=2 μήνες, t2=3 μήνες, x=50€ και y=40€, οπότε :
Λ=t1 * (x/y)= 2 * (50/40)=2,5. Άρα Λ<t2, οπότε ο προμηθευτής Α κρίνεται «καλύτερος» από τον Β. 



ΗΗ διαδικασίαδιαδικασία εξόρυξηςεξόρυξης γνώσηςγνώσης
σεσε δεδομέναδεδομένα ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών

1ο στάδιο: Επιλογή δεδομένων προς επεξεργασία

•• ΚόστοςΚόστος υλικούυλικού :: ΚόστοςΚόστος τουτου υλικούυλικού ((έντυποέντυπο ήή ηλεκτρονικόηλεκτρονικό): ): κόστοςκόστος βιβλίωνβιβλίων, , περιοδικώνπεριοδικών
((έντυπωνέντυπων, , ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών), ), οπτικοακουστικούοπτικοακουστικού υλικούυλικού, , ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών συνδρομώνσυνδρομών, , 
ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών βιβλίωνβιβλίων ((ee--booksbooks). ). 

ΕνδεικτικέςΕνδεικτικές τιμέςτιμές :: ΤίτλοςΤίτλος τουτου υλικούυλικού ((ππ..χχ. . τίτλοςτίτλος βιβλίουβιβλίου), ), είδοςείδος ((ππ..χχ. . ηλεκτρονικόηλεκτρονικό βιβλίοβιβλίο), ), 
ημερομηνίαημερομηνία κτήσηςκτήσης, , προμηθευτήςπρομηθευτής, , θεματικήθεματική κατηγορίακατηγορία
ΠροέλευσηΠροέλευση :: ΤιμολόγιαΤιμολόγια ήή ηλεκτρονικάηλεκτρονικά αρχείααρχεία

•• ΠαράμετροιΠαράμετροι απόαπό ΟργανισμόΟργανισμό //ΊδρυμαΊδρυμα :: ΠαράμετροιΠαράμετροι πουπου δίνονταιδίνονται απόαπό τοντον οργανισμόοργανισμό
((ππ..χχ. . ΠανεπιστημιακέςΠανεπιστημιακές αρχέςαρχές) ) καικαι αφορούναφορούν συνολικάσυνολικά τοτο ΊδρυμαΊδρυμα ήή καικαι τηντην ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη

ΕνδεικτικέςΕνδεικτικές τιμέςτιμές :: συνολικόςσυνολικός αριθμόςαριθμός μελώνμελών τηςτης κοινότηταςκοινότητας ανάανά κατηγορίακατηγορία ((ππ..χχ. . ΔΕΠΔΕΠ, , 
προπτυχιακοίπροπτυχιακοί, , μεταπτυχιακοίμεταπτυχιακοί) ) καικαι ανάανά τμήματμήμα, , αριθμόςαριθμός τωντων τμημάτωντμημάτων τουτου ΙδρύματοςΙδρύματος, , αριθμόςαριθμός
καικαι είδοςείδος μαθημάτωνμαθημάτων κάθεκάθε τμήματοςτμήματος, , αντικείμενααντικείμενα πουπου διδάσκονταιδιδάσκονται σεσε κάθεκάθε τμήματμήμα ((ππ..χχ. . ΦυσικήΦυσική, , 
ΜαθηματικάΜαθηματικά, , ΑρχαίαΑρχαία, , ΛατινικάΛατινικά) ) καικαι έχουνέχουν σχέσησχέση μεμε τιςτις θεματικέςθεματικές κατηγορίεςκατηγορίες τουτου υλικούυλικού τηςτης
συλλογήςσυλλογής τηςτης ΒιβλιοθήκηςΒιβλιοθήκης



ΗΗ διαδικασίαδιαδικασία εξόρυξηςεξόρυξης γνώσηςγνώσης
σεσε δεδομέναδεδομένα ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών

1ο στάδιο: Επιλογή δεδομένων προς επεξεργασία

•• ΕρωτηματολόγιαΕρωτηματολόγια χρηστώνχρηστών : : ΔεδομέναΔεδομένα ερωτηματολογίωνερωτηματολογίων. . ΠοσοτικοποίησηΠοσοτικοποίηση τηςτης
ικανοποίησηςικανοποίησης χρηστώνχρηστών γιαγια μιαμια υπηρεσίαυπηρεσία

ΕνδεικτικέςΕνδεικτικές τιμέςτιμές :: όνομαόνομα υπηρεσίαςυπηρεσίας, , διαβάθμισηδιαβάθμιση τουτου χαρακτηρισμούχαρακτηρισμού ικανοποίησηςικανοποίησης τηςτης
υπηρεσίαςυπηρεσίας ((ππ..χχ. . ικανοποιημένοςικανοποιημένος, , πολύπολύ ικανοποιημένοςικανοποιημένος), ), ποσοστόποσοστό ήή αριθμόςαριθμός τωντων χρηστώνχρηστών πουπου
ανήκειανήκει σεσε κάθεκάθε διαβάθμισηδιαβάθμιση ((ππ..χχ. 30% (. 30% (ήή 120 120 άτομαάτομα) ) απάντησαναπάντησαν ότιότι είναιείναι πολύπολύ ικανοποιημέναικανοποιημένα), ), 
κατηγορίακατηγορία στηνστην οποίαοποία ανήκειανήκει οο χρήστηςχρήστης ((ππ..χχ. . προπτυχιακόςπροπτυχιακός), ), τμήματμήμα, , ημερομηνίαημερομηνία γέννησηςγέννησης, , 
έτοςέτος σπουδώνσπουδών ((αναν είναιείναι φοιτητήςφοιτητής))

•• ΔείκτεςΔείκτες εξωτερικώνεξωτερικών φορέωνφορέων πουπου υποδεικνύουνυποδεικνύουν ποιότηταποιότητα υπηρεσιώνυπηρεσιών αλλάαλλά καικαι
ποσοτικάποσοτικά μεγέθημεγέθη:: ΓενικάΓενικά αποδεκτοίαποδεκτοί δείκτεςδείκτες γενικάγενικά αποδεκτούςαποδεκτούς απόαπό τηντην ΒιβλιοθηκονομικήΒιβλιοθηκονομική
ΚοινότηταΚοινότητα ((ππ..χχ. . δείκτεςδείκτες ΜΟΠΑΒΜΟΠΑΒ))



ΗΗ διαδικασίαδιαδικασία εξόρυξηςεξόρυξης γνώσηςγνώσης
σεσε δεδομέναδεδομένα ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών

2ο στάδιο: Καθάρισμα δεδομένων
•• ΠηγέςΠηγές μόλυνσηςμόλυνσης δεδομένωνδεδομένων ::

διπλέςδιπλές ίδιεςίδιες τιμέςτιμές ((duplicationsduplications) ) εγγραφώνεγγραφών ((recordsrecords) () (τυπογραφικάτυπογραφικά λάθηλάθη χρηστώνχρηστών, , αλλαγήαλλαγή τηςτης
τιμήςτιμής μιαςμιας μεταβλητήςμεταβλητής σεσε μίαμία μόνομόνο βάσηβάση δεδομένωνδεδομένων καικαι όχιόχι παντούπαντού ενώενώ χρειάζεταιχρειάζεται ((ππ..χχ. . ηη
διεύθυνσηςδιεύθυνσης ενόςενός χρήστηχρήστη δενδεν άλλαξεάλλαξε σεσε όλεςόλες τιςτις βάσειςβάσεις δεδομένωνδεδομένων πουπου τοντον αφορούναφορούν).).
εσκεμμένηεσκεμμένη άρνησηάρνηση τουτου χρήστηχρήστη νανα εισάγειεισάγει όλαόλα τατα στοιχείαστοιχεία ήή νανα εισάγειεισάγει λάθοςλάθος στοιχείαστοιχεία ((ππ..χχ.  .  
λάθοςλάθος διεύθυνσηδιεύθυνση))
εισαγωγήεισαγωγή μολυσμένωνμολυσμένων στοιχείωνστοιχείων σταστα πεδίαπεδία τηςτης βάσηςβάσης ((γιαγια ππ..χχ. . τιμέςτιμές τηςτης μορφήςμορφής 1111111)1111111)

3ο στάδιο: Εμπλουτισμός δεδομένων
•• ΕισαγωγήΕισαγωγή περαιτέρωπεραιτέρω στοιχείαστοιχεία γιαγια τατα δεδομέναδεδομένα εξερεύνησηςεξερεύνησης ((ππ..χχ. . απόαπό

ερωτηματολόγιαερωτηματολόγια χρηστώνχρηστών σχετικάσχετικά μεμε βαθμόβαθμό χρησιμοποίησηςχρησιμοποίησης μιαςμιας υπηρεσίαυπηρεσία ήή ενόςενός τύπουτύπου
υλικούυλικού, , δείκτεςδείκτες ΜΟΠΑΒΜΟΠΑΒ))

•• ΜετασχηματισμόςΜετασχηματισμός δεδομένωνδεδομένων σεσε μίαμία μορφήμορφή ((ππ..χχ. . ημερομηνίεςημερομηνίες σεσε μίαμία μορφήμορφή, , 
άνδραςάνδρας//γυναίκαγυναίκα σεσε μίαμία μορφήμορφή, , τμήματατμήματα σεσε μίαμία μορφήμορφή ((ππ..χχ. . ΜΗΧΟΠΜΗΧΟΠ αντίαντί ΜηχανικώνΜηχανικών ΟρυκτώνΟρυκτών
ΠόρωνΠόρων), ), ποσοτικοποίησηποσοτικοποίηση τουτου βαθμούβαθμού ικανοποίησηςικανοποίησης γιαγια μιαμια υπηρεσίαυπηρεσία εκφρασμένηεκφρασμένη πλέονπλέον μεμε
αριθμούςαριθμούς ((ππ..χχ. 5: . 5: πολύπολύ ικανοποιητικάικανοποιητικά, 1: , 1: καθόλουκαθόλου ικανοποιητικάικανοποιητικά) ) 

4ο στάδιο: Κωδικοποίηση δεδομένων



ΗΗ διαδικασίαδιαδικασία εξόρυξηςεξόρυξης γνώσηςγνώσης
σεσε δεδομέναδεδομένα ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών
5ο στάδιο: Εξόρυξη γνώσης – Εφαρμογή μοντέλων / τεχνικών

• ΔημιουργίαΔημιουργία μοντέλουμοντέλου βασισμένουβασισμένου στηνστην είσοδοείσοδο δεδομένωνδεδομένων
•• ΚατηγοριοποίησηΚατηγοριοποίηση τωντων δεδομένωνδεδομένων σεσε προκαθορισμένεςπροκαθορισμένες ομάδεςομάδες ανάλογαανάλογα μεμε κάποιοκάποιο
χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό τουςτους.. ΑλγόριθμοιΑλγόριθμοι βασισμένοιβασισμένοι σεσε στατιστικήστατιστική ((παλινδρόμησηπαλινδρόμηση, , Bayesian Bayesian 
κατηγοριοποίησηκατηγοριοποίηση), ), σεσε δένδραδένδρα αποφάσεωναποφάσεων ((κατασκευήκατασκευή ενόςενός δέντρουδέντρου γιαγια νανα μοντελοποιηθείμοντελοποιηθεί ηη
διαδικασίαδιαδικασία τηςτης κατηγοριοποίησηςκατηγοριοποίησης), ), σεσε νευρωνικάνευρωνικά δίκτυαδίκτυα , , βασισμένοιβασισμένοι σεσε κανόνεςκανόνες ((ππ..χχ. . ifif--then then 
κανόνεςκανόνες) ) κτλκτλ..

•• ΣυσταδοποίησηΣυσταδοποίηση ((clusteringclustering).). ΟργάνωσηΟργάνωση σεσε ομάδεςομάδες μημη προκαθορισμένεςπροκαθορισμένες. . ΕύρεσηΕύρεση ομοιοτήτωνομοιοτήτων
μεταξύμεταξύ τωντων δεδομένωνδεδομένων βάσειβάσει τωντων χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών τουςτους. . ΙεραρχικοίΙεραρχικοί αλγόριθμοιαλγόριθμοι ((συσσωρευτικοίσυσσωρευτικοί, , 
διαιρετικοίδιαιρετικοί), ), διαμεριστικοίδιαμεριστικοί αλγόριθμοιαλγόριθμοι, , ειδικοίειδικοί αλγόριθμοιαλγόριθμοι πουπου εφαρμόζονταιεφαρμόζονται σεσε δυναμικέςδυναμικές
((συνεχώςσυνεχώς μεταβαλλόμενεςμεταβαλλόμενες) ) βάσειςβάσεις δεδομένωνδεδομένων, , αλγόριθμοιαλγόριθμοι μεμε κατηγορικάκατηγορικά ((μημη αριθμητικάαριθμητικά) ) 
γνωρίσματαγνωρίσματα κτλκτλ..

•• ΔημιουργίαΔημιουργία κανόνωνκανόνων συσχέτισηςσυσχέτισης ανάμεσαανάμεσα σταστα δεδομέναδεδομένα εξετάζονταςεξετάζοντας συγκεκριμένασυγκεκριμένα
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουςτους ((ππ..χχ. . συσχετισμόςσυσχετισμός πουπου μπορείμπορεί νανα υπάρξειυπάρξει ανάμεσαανάμεσα στοστο χρόνοχρόνο δανεισμούδανεισμού
ενόςενός βιβλίουβιβλίου, , στηνστην κατηγορίακατηγορία πουπου ανήκειανήκει καικαι στοστο είδοςείδος τουτου αναγνώστηαναγνώστη τουτου). ). ΑλγόριθμοιΑλγόριθμοι
δειγματοληψίαςδειγματοληψίας, , διαμέρισηςδιαμέρισης, , παραλληλισμούπαραλληλισμού δεδομένωνδεδομένων κτλκτλ..

από το λογισμικό που έχουμε προμηθευτεί
π.χ. Clementile (εταιρεία SPSS), Darwin (εταιρεία Oracle))



ΗΗ διαδικασίαδιαδικασία εξόρυξηςεξόρυξης γνώσηςγνώσης
σεσε δεδομέναδεδομένα ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών
5ο στάδιο: Εξόρυξη γνώσης – Εφαρμογή μοντέλων / τεχνικών

•• ΕμφάνισηΕμφάνιση πληροφοριώνπληροφοριών πουπου δενδεν είναιείναι εμφανήςεμφανής αρχικάαρχικά, , αλλάαλλά μόνομόνο μετάμετά τοτο
συσχετισμόσυσχετισμό τωντων δεδομένωνδεδομένων προςπρος επεξεργασίαεπεξεργασία. . 

•• ΠροκύπτειΠροκύπτει πληροφορίαπληροφορία πουπου ήτανήταν ««κρυμμένηκρυμμένη»» καικαι χρειαζότανχρειαζόταν εφαρμογήεφαρμογή τεχνικώντεχνικών
καικαι μεθόδωνμεθόδων εξόρυξηςεξόρυξης γνώσηςγνώσης γιαγια νανα αποκαλυφθείαποκαλυφθεί

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ :

• Στοιχεία σχετικά με το ποιες ομάδες χρηστών δανείζονται συγκεκριμένες
κατηγορίες υλικού συχνότερα ((ππ..χχ. . οιοι προπτυχιακοίπροπτυχιακοί φοιτητέςφοιτητές ενόςενός τμήματοςτμήματος δανείζονταιδανείζονται
συχνότερασυχνότερα βιβλίαβιβλία σχετικάσχετικά μεμε έναένα συγκεκριμένοσυγκεκριμένο αντικείμενοαντικείμενο σεσε σύγκρισησύγκριση μεμε φοιτητέςφοιτητές άλλωνάλλων
τμημάτωντμημάτων) ) 

• Ανάλυση «δεδομένων δανειστικών καταστάσεων χρηστών και δεδομένων χρήσης
υλικού (έντυπου ή ηλεκτρονικού)» -> Συσχετισμοί μεταξύ χαρακτηριστικών που
έχουν σχέση με τον αριθμό κρατήσεων και δανεισμού ενός τίτλου : 
«Συντελεστής κρατήσεων σε σχέση με το πλήθος των δανεισμών ενός τίτλου για μια περίοδο» : 
δείχνει το ποσοστό άμεσης διαθεσιμότητας του τίτλου αυτού. 

Δείκτης Άμεσης Διαθεσιμότητας (ΔΑΔ) = (αριθμός αιτήσεων για κράτηση) / (αριθμός
δανεισμών)

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός σημαίνει ότι η ζήτηση του τίτλου είναι αυξημένη



ΗΗ διαδικασίαδιαδικασία εξόρυξηςεξόρυξης γνώσηςγνώσης
σεσε δεδομέναδεδομένα ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών
5ο στάδιο: Εξόρυξη γνώσης – Εφαρμογή μοντέλων / τεχνικών

• Κατανομή των κονδυλίων κάθε βιβλιοθήκης στα επιμέρους πανεπιστημιακά
τμήματα. 
ΠαράμετροιΠαράμετροι ((GravesGraves 1974, 1974, KaoKao--ChangChang--LinLin 2003) : 2003) : 
(1) (1) μέγεθοςμέγεθος τμήματοςτμήματος, (2) , (2) αριθμόςαριθμός φοιτητώνφοιτητών, (3) , (3) κόστοςκόστος βιβλιοθηκονομικούβιβλιοθηκονομικού υλικούυλικού, , 
(4) (4) καταλληλότητακαταλληλότητα συλλογήςσυλλογής σεσε σχέσησχέση μεμε τατα αντικείμενααντικείμενα πουπου διδάσκειδιδάσκει τοτο τμήματμήμα, , 
(5) (5) αριθμόςαριθμός καικαι είδοςείδος μαθημάτωνμαθημάτων τμήματοςτμήματος, , 
(6) (6) σύνολοσύνολο ερευνητικώνερευνητικών δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων τουτου τμήματοςτμήματος, , 
(7) (7) ποσοστόποσοστό απορρόφησηςαπορρόφησης τωντων κονδυλίωνκονδυλίων πουπου δόθηκανδόθηκαν σεσε παρελθόνταπαρελθόντα έτηέτη στοστο τμήματμήμα
(8) (8) δανειστικέςδανειστικές στατιστικέςστατιστικές (circulation statistics). (circulation statistics). 

Αλγόριθμος ABAMDMABAMDM ((Acquisition Budget Allocation Modem via Data MiningAcquisition Budget Allocation Modem via Data Mining) () (GravesGraves 1974, 1974, 
KaoKao--ChangChang--LinLin 2003)2003)

• Ανάλυση «δεδομένων που προέκυψαν από τα αρχεία ημερολογίου (Web Logs) 
του Web Server» -> πιο δημοφιλείς σελίδες του ιστοχώρου και για πιο δημοφιλείς
διαδρομές : 
ΑνΑν συχνέςσυχνές διαδρομέςδιαδρομές : : AA,,BB,,CC,,EE καικαι AA,,DD,,CC καικαι AA,,EE,,CC, , τότετότε μπορείμπορεί νανα φτιαχτείφτιαχτεί έναςένας σύνδεσμοςσύνδεσμος
((linklink)  )  απόαπό τητη σελίδασελίδα AA στηστη CC



ΗΗ διαδικασίαδιαδικασία εξόρυξηςεξόρυξης γνώσηςγνώσης
σεσε δεδομέναδεδομένα ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών

6ο στάδιο: Παρουσίαση αποτελεσμάτων – λήψη αποφάσεων

•• ΟθόνεςΟθόνες πουπου έχουνέχουν γραφικέςγραφικές παραστάσειςπαραστάσεις, , πίνακεςπίνακες, , γραφήματαγραφήματα, , ιστογράμματαιστογράμματα
καικαι πολλούπολλού είδουςείδους οπτικοποιημένεςοπτικοποιημένες πληροφορίεςπληροφορίες πουπου παρουσιάσουνπαρουσιάσουν μεμε πολύπολύ
παραστατικόπαραστατικό καικαι εμπεριστατωμένοεμπεριστατωμένο τρόποτρόπο τατα αποτελέσματααποτελέσματα τηςτης επεξεργασίαςεπεξεργασίας

((ππ..χχ. . γραφήματαγραφήματα ήή γραφικέςγραφικές παραστάσειςπαραστάσεις μεμε συσχετισμούςσυσχετισμούς δεδομένωνδεδομένων))



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

•• ΑναφέρθηκεΑναφέρθηκε ηη επιτακτικήεπιτακτική ανάγκηανάγκη γιαγια επεξεργασίαεπεξεργασία δεδομένωνδεδομένων μεμε σκοπόσκοπό τηντην
λήψηλήψη χρήσιμωνχρήσιμων πληροφοριώνπληροφοριών στονστον τομέατομέα τωντων ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών

•• ΠεριγράφηκεΠεριγράφηκε εποπτικάεποπτικά ηη διαδικασίαδιαδικασία τηςτης εξερεύνησηςεξερεύνησης γνώσηςγνώσης
•• ΠαρουσιάστηκανΠαρουσιάστηκαν οιοι κατηγορίεςκατηγορίες τωντων δεδομένωνδεδομένων στονστον τομέατομέα τωντων
ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών, , οιοι οποίεςοποίες μπορούνμπορούν νανα υποστούνυποστούν επεξεργασίαεπεξεργασία μεμε βάσηβάση μοντέλαμοντέλα
εξόρυξηςεξόρυξης γνώσηςγνώσης..

•• ΠεριγράφηκεΠεριγράφηκε πώςπώς μπορείμπορεί ηη γενικήγενική διαδικασίαδιαδικασία καικαι τατα βήματαβήματα πουπου ακολουθούνταιακολουθούνται
στηνστην εξερεύνησηεξερεύνηση καικαι εξόρυξηεξόρυξη γνώσηςγνώσης νανα εφαρμοστείεφαρμοστεί στιςστις περιπτώσειςπεριπτώσεις
δεδομένωνδεδομένων ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών

•• ΤονίστηκεΤονίστηκε μεμε παραδείγματαπαραδείγματα ηη χρησιμότηταχρησιμότητα τωντων πληροφοριώνπληροφοριών πουπου ανέκυψανανέκυψαν

ΟΟ τομέαςτομέας τηςτης εξερεύνησηςεξερεύνησης γνώσηςγνώσης σεσε δεδομέναδεδομένα ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών είναιείναι πολύπολύ
σημαντικόςσημαντικός τόσοτόσο γιαγια τηντην λήψηλήψη χρήσιμηςχρήσιμης καικαι πολλέςπολλές φορέςφορές μημη εμφανούςεμφανούς

πληροφορίαςπληροφορίας, , όσοόσο καικαι γιαγια τητη χάραξηχάραξη στρατηγικώνστρατηγικών καικαι λήψηλήψη αποφάσεωναποφάσεων σταστα
πλαίσιαπλαίσια σωστήςσωστής λειτουργίαςλειτουργίας, , οργάνωσηςοργάνωσης καικαι βελτίωσηςβελτίωσης τωντων προσφερόμενωνπροσφερόμενων

υπηρεσιώνυπηρεσιών τουςτους
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