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Πεπίλητη 

ηελ εξγαζία απηή πεξηγξάθεηαη κηα κεζνδνινγία αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηερληθέο Δμόξπμεο Γεδνκέλσλ  θαη Γλώζεο (Data Mining) κε ζθνπό ηελ 

εμόξπμε γλώζεο από απηό, δειαδή ηελ απόξξνηα ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηνπο ηζύλνληεο κηαο Βηβιηνζήθεο ζηηο απνθάζεηο ηνπο θαη ζηνλ ζηξαηεγηθό ηνπο 

ζρεδηαζκό. 

Απνηειεί νπζηαζηηθά ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο πνπ παξνπζηάζηεθε ζην ζπλέδξην 

Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ 2006 ζηελ Πάηξα κε ηίηιν: «Πνηνηηθνί Γείθηεο Τπεξεζηώλ 

Βηβιηνζεθώλ θαη Γηαρείξηζε Πόξσλ: Μεζνδνινγίεο Αλάιπζεο θαη ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο», 

ζην νπνίν δηλόηαλ κηα γεληθή πεξηγξαθή κεζνδνινγηώλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη εμόξπμεο 

γλώζεο θαη πώο απηέο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο Βηβιηνζεθώλ. 

Η παξνύζα εξγαζία αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά πιένλ κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ 

πξνέξρνληαη από ην ρώξν ησλ ζύγρξνλσλ Βηβιηνζεθώλ. Γίλεηαη αξρηθά εκπεξηζηαησκέλε  

πεξηγξαθή θαη αηηηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

εθαξκόδεηαη ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ζε απηά, από ηελ νπνία ηειηθά πξνθύπηνπλ 

απνηειέζκαηα, ζπζρεηίζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ αξρηθά ήηαλ πνιύ δύζθνιν ή αδύλαην λα 

δηαπηζησζνύλ. Γίλεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο θαη πεξηγξάθνληαη ζε θάζε 

βήκα ηεο νη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδνληαη ελώ ζε ζπλδπαζκό κε εηδηθό ινγηζκηθό αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί κεζόδνπο εμόξπμεο γλώζεο, πξνθύπηνπλ θαη 

παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα ζπζρεηίζεσλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ζε κεγάιν βαζκό ζην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό κειινληηθώλ θηλήζεσλ ζε κηα Βηβιηνζήθε. 

Με άιια ιόγηα, αξρηθά νξίδεηαη πνηα δεδνκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, γίλεηαη πεξηγξαθή 

ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκόδεηαη ζε απηά θαη ηέινο παξνπζηάδνληαη ζπζρεηίζεηο κέζσ ησλ 
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νπνίσλ εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

δηνηθεηηθνύ ραξαθηήξα. 

Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πξνέξρνληαη από βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο Βηβιηνζήθεο 

ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, θάηη όκσο πνπ δελ 

ζεκαίλεη όηη ζηε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ παξόκνηα 

δεδνκέλα από νπνηαδήπνηε Βηβιηνζήθε. 

Keywords: Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ, Δμόξπμε Πιεξνθνξίαο, Γείθηεο 

Απνηίκεζεο, Αμηνιόγεζε, ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο 

1. Διζαγυγή 

Οη παξαδνζηαθέο βηβιηνζήθεο είλαη δύζθνιν λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπο ζε 

ηέηνην βαζκό θαη ζε ηαρύηεηα ζε ζρέζε κε απηέο πνπ δηαζέηνπλ έλα πιήξσο 

κεραλνγξαθεκέλν θαη απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πιηθνύ (Yu and Chen 2001). 

Δπνκέλσο, είλαη νπζηώδεο γηα κηα Βηβιηνζήθε λα δηαζέηεη έλα ηξόπν πνπ λα βνεζάεη ζην 

κέγηζην θαη ηάρηζην βαζκό ηνπο ρξήζηεο ηεο λα βξνπλ ην πιηθό πνπ ςάρλνπλ αιιά θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα βειηηώλεη ζπλερώο ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ηνπο πξνζθέξεη. Γηα 

λα επηηεπρζεί απηό είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε ύπαξμε ελόο επέιηθηνπ θαη ζύγρξνλνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πιηθνύ θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Η ηερλνινγία ηεο «εμόξπμεο 

γλώζεο από δεδνκέλα βάζεσλ δεδνκέλσλ» (data mining) ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηή ηε 

επεμεξγαζία κε ζθνπό ηε ιήςε πιεξνθνξηώλ θαη γλώζεο από ηα δεδνκέλα πνπ δηαρεηξίδεηαη 

έλα ζύζηεκα κεραλνξγάλσζεο, νη νπνίεο δελ είλαη εκθαλείο. Παξάιιεια, κηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία πξνθαιεί ηελ εμαγσγή πιεξνθνξηώλ πνπ εθθξάδνπλ ηάζεηο θαη ζπζρεηηζκνύο 

κεηαμύ ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη αδύλαην λα παξαηεξεζνύλ ρσξίο απηή (Chang and Chen 

2006). O ζθνπόο ηεο «εμόξπμεο γλώζεο από δεδνκέλα» είλαη νπζηαζηηθά λα βειηηώζεη ηελ 

πνηόηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ κηαο Βηβιηνζήθεο θαη ησλ ρξεζηώλ ηεο. Σα δεδνκέλα 

πνπ ππάξρνπλ απνζεθεπκέλα ζε κηα Βηβιηνζήθε πεξηέρνπλ πνιύ ρξήζηκε πιεξνθνξία πνπ 

κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία παξέρνπλ ρξήζηκε γλώζε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από 

ηνπο ππεπζύλνπο γηα ηε ράξαμε ζσζηήο θαη επνηθνδνκεηηθήο ζηξαηεγηθήο (Chang and Chen 

2006). Γηα ηελ επεμεξγαζία απηή απαηηνύληαη εξγαιεία αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ κνληέια θαη ηερληθέο βαζηζκέλεο ζηελ ηερλνινγία ηεο «εμόξπμεο 

δεδνκέλσλ» (data mining). 

Θέινληαο, λα δώζνπκε έλαλ πην πεξηγξαθηθό νξηζκό ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ν 

όξνο «αλαθάιπςε γλώζεο» (knowledge discovery) ζε βάζεηο δεδνκέλσλ δειώλεη ηελ 

νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ρακεινύ επηπέδνπ θαη ζεκαζίαο αξρηθήο 
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πιεξνθνξίαο ζε ρξήζηκε πιεξνθνξία θαη γλώζε κε ζθνπό ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ. 

ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηνύληαη δεδνκέλα από βάζεηο δεδνκέλσλ Βηβιηνζεθώλ, 

γίλεηαη επεμεξγαζία ηνπο θαη εμάγνληαη πιεξνθνξίεο πνπ εθθξάδνπλ  ζρέζεηο θαη 

ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηνπο πνπ ήηαλ αδύλαην λα παξαηεξεζνύλ αξρηθά. 

πγθεθξηκέλα, πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί (data mining process), ν 

ηξόπνο επηινγήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο  

επηζπκεηνύο ζηόρνπο, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηέινο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ. Οπζηαζηηθά γίλεηαη κηα κειέηε πεξίπησζεο, ε νπνία ζηνρεύεη λα θαηαδείμεη 

πξαθηηθά ηε δηαδηθαζία «εμεξεύλεζεο δεδνκέλσλ θαη γλώζεο» (data and knowledge mining) 

ζε δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από ζύγρξνλεο Βηβιηνζήθεο. 

 

2. Η διαδικαζία εξεπεύνηζηρ γνώζηρ και η εθαπμογή ηηρ ζε δεδομένα Βιβλιοθηκών 

Η δηαδηθαζία εμεξεύλεζεο γλώζεσλ από έλα ζύλνιν δεδνκέλσλ, απεηθνλίδεηαη 

ζπλνπηηθά ζην παξαθάησ ζρήκα (Dunham 2004): 

 

Μπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ρσξίδεηαη ζε έμη ζηάδηα, ηα νπνία δελ είλαη αλεμάξηεηα 

κεηαμύ ηνπο αιιά νπζηαζηηθά απνηεινύλ έλα ζπλερόκελν ινγηθό κνληέιν. 

Αξρηθά ινηπόλ, γίλεηαη επηινγή ησλ δεδνκέλσλ πξνο επεμεξγαζία. Σν ζηάδην 

απηό είλαη από ηα ζεκαληηθόηεξα ηεο όιεο δηαδηθαζίαο θαη πεξηγξάθεηαη εθηελέζηεξα 

ζε επόκελε ελόηεηα. Πξέπεη λα επηιεγνύλ ηα δεδνκέλα εθείλα πνπ καο δώζνπλ ηειηθά 

πιεξνθνξίεο γηα ηα κεγέζε πνπ καο ελδηαθέξνπλ (π.ρ. αλ ζέινπκε λα πάξνπκε 
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Δεδομένων 
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Δηθόλα 1: Η δηαδηθαζία εμεξεύλεζεο γλώζεο ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα Βηβιηνζεθώλ 
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πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ελόο βηβιίνπ ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε δεδνκέλα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηό, όπσο ν αξηζκόο ησλ δαλεηζκώλ πνπ απηό ππέζηε. Σα δεδνκέλα 

απηά πξνέξρνληαη θαηά θύξην ιόγν από ιεηηνπξγηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

Καηόπηλ γίλεηαη έλα μεθαζάξηζκα ησλ αξρηθώλ δεδνκέλσλ κε ζθνπό ηελ 

απνκόλσζε θαη αθαίξεζε ή ζπκπιήξσζε ηηκώλ πνπ δελ έρνπλ λόεκα θαη κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ πξόβιεκα ζηελ επεμεξγαζία (π.ρ. ιάζνο πιεθηξνινγεκέλεο ηηκέο από 

ηνπο ρεηξηζηέο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ειιηπή ζηνηρεία γηα θάπνην αληηθείκελν ηεο 

βάζεο).  

ην επόκελν ζηάδην ηνπ «εκπινπηηζκνύ» γίλεηαη εκπινπηηζκόο ησλ δεδνκέλσλ 

εμεξεύλεζεο από «εμσηεξηθά δεδνκέλα», δεδνκέλα δειαδή πνπ κπνξνύλ λα 

ζπκπιεξώζνπλ ηα ήδε ππάξρνληα κε ζθνπό ηελ απνδνηηθόηεξε επεμεξγαζία θαη ηελ 

ιήςε θαιύηεξσλ απνηειεζκάησλ (π.ρ. ιεπηνκεξή πιεξνθνξία γηα θάπνηα θαηεγνξία 

αληηθεηκέλσλ εμεξεύλεζεο, ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο ζε κηθξά δείγκαηα ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ). 

ην ζηάδην θσδηθνπνίεζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ δεδνκέλσλ γίλνληαη 

θάπνηνη κεηαζρεκαηηζκνί δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη 

απαηηείηαη λα κεηαηξαπνύλ ζε έλα θνηλό ζρήκα γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο. 

(π.ρ. κεηαηξνπή ηεο εκεξνκελία γέλλεζεο ζε ειηθία, δηαίξεζε ησλ ρξεκαηηθώλ 

πνζώλ κε 1000, κεηαηξνπή ησλ ηηκώλ yes/no ζε 1/0).  

ην επόκελν ζηάδην, εθαξκόδνληαη κνληέια θαη ηερληθέο εμόξπμεο γλώζεο κέζσ 

ηνπ νπνίσλ πιένλ ιακβάλνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζπζρεηηζκό 

ησλ δεδνκέλσλ θαη νη νπνίεο ζα παξάγνπλ ηελ ηειηθή ρξήζηκε πιεξνθνξία. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη ζην ηέινο ηνπ ελ ιόγσ ζηαδίνπ κπνξεί λα είλαη : 

πληποθοπίερ ζςζσέηιζηρ (association rules) αληηθεηκέλσλ (π.ρ. «ην 30% ησλ 

πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ δελ επηζηξέθεη ην δαλεηζκέλν πιηθό εκπξόζεζκα»), 

πληποθοπίερ καηηγοπιοποίηζηρ (classification) (π.ρ. ηαμηλόκεζε ησλ αλαγλσζηώλ 

βάζεη ηνπ αξηζκνύ ησλ βηβιίσλ πνπ έρνπλ δαλεηζηεί), πληποθοπίερ ζσεηικέρ με 

ανάλςζη ηάζευν και αποκλίζευν (trend and deviation analysis)  (π.ρ.  αλαθάιπςε 

ηνπ πιηθνύ πνπ ζεσξείηαη πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν ελδηαθέξνλ από ηνπο ρξήζηεο ηεο 

Βηβιηνζήθεο), πληποθοπίερ ανάλςζηρ πποηύπυν (pattern analysis) (π.ρ. 

αλαθάιπςε ησλ πην δεκνθηιώλ κνλνπαηηώλ πνπ αθνινπζνύλ νη επηζθέπηεο ηνπ 

δηθηπαθνύ ηόπνπ (web site) κηαο Βηβιηνζήθεο).  
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ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο εμόξπμεο γλώζεο, γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εμεξεύλεζεο (πνπ παξήρζεζαλ ζην πξνεγνύκελν ζηάδην) ζηνλ 

παξαηεξεηή, κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ηνλ βνεζήζνπλ ζην κέγηζην γηα ηελ θαηαλόεζε 

ηεο θύζεο ηνπο θαη ηνλ ηξόπν εξκελείαο θαη ρξήζεο/αμηνπνίεζήο ηνπο γηα ηελ ιήςε 

ησλ αλαγθαίσλ απνθάζεσλ. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθόο ν ηξόπνο παξνπζίαζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εμόξπμεο γλώζεο (γξαθηθέο απεηθνλίζεηο, ζρεδηαγξάκκαηα), 

επεηδή ε ρξεζηκόηεηά ηνπο κπνξεί λα εμαξηάηαη αθξηβώο από απηόλ. Μέζσ ηεο 

παξνπζίαζεο απηήο απεηθνλίδνληαη θαζαξά νη ζπζρεηίζεηο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ κε βάζε απηέο ηηο ζπζρεηίζεηο. 

 

3. Δπιλογή δεδομένυν, επεξεπγαζία αςηών και λήτη σπήζιμηρ πληποθοπίαρ 

Καηά ηελ επηινγή ησλ δεδνκέλσλ πξνο επεμεξγαζία, ε κεζνδνινγία  επηθεληξώλεηαη 

ζηελ επηινγή απηώλ πνπ ζα ρξεζηκεύζνπλ ζηε ιήςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ ηειηθά 

αλαδεηνύκε. Πξέπεη λα γίλεη έλαο ζπζρεηηζκόο νληνηήησλ θαη νκάδσλ αληηθεηκέλσλ κε 

ζθνπό ηελ εμαγσγή όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ θαη ρξεζηκόηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Δίλαη ινηπόλ αλαγθαίν λα απνθαζηζηεί ηη αθξηβώο ζέινπκε λα δνύκε ζην ηέινο θαη ζρεηηθά 

κε πνηεο ζπζρεηίζεηο νληνηήησλ θαη κεγεζώλ ελδηαθεξόκαζηε. Οπζηαζηηθά γίλεηαη 

επηθέληξσζε ζηηο νληόηεηεο πνπ ζέινπκε λα παξαηεξήζνπκε. Π.ρ. αλ ζέινπκε λα δνύκε ηηο 

ζπζρεηίζεηο νκάδσλ ρξεζηώλ σο πξνο ηελ θαηεγνξία  ηνπ πιηθνύ πνπ δαλείδνληαη, ζα πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα ζπκπεξηιάβνπκε ζηε δηαδηθαζία δεδνκέλα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ 

νκάδα πνπ αλήθεη ν θάζε ρξήζηεο θαζώο θαη ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθεη ην δαλεηζκέλν πιηθό. 

ηελ παξνύζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζακε δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ δηαρείξηζεο πιηθνύ θαη ρξεζηώλ ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.  

ηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ εμεηάδνπκε ζέινπκε λα δνύκε: 

 ηε ζρέζε πνπ έρνπλ νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξεζηώλ κε ην είδνο θαη ηελ θαηεγνξία 

ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαη δαλείδνληαη 

 ηε ζρέζε πνπ έρνπλ νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξεζηώλ κε ην ρξόλν δαλεηζκνύ ηνπ 

πιηθνύ θαη ην γεγνλόο εκπξόζεζκεο ή εθπξόζεζκεο επηζηξνθήο ηνπ από απηνύο. 

Με βάζε ινηπόλ ην ηη ζέινπκε νπζηαζηηθά λα παξαηεξήζνπκε, επηιέγνπκε ηα δεδνκέλα 

εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηό. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ινηπόλ καο ελδηαθέξνπλ ηα 

δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ηνπο ρξήζηεο ηεο Βηβιηνζήθεο (user’s data), ην πιηθό ηεο 

(material’s data) θαη ηα δαλεηζηηθά δεδνκέλα (user’s loan registration). Οη παξαθάησ πίλαθεο 

πεξηγξάθνπλ ηα δεδνκέλα απηά. 
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Πίνακαρ I. Σηοισεία σπηζηών (USER_TABLE) 

Πεδίο Πεπιγπαθή πεδίος 

ID Μνλαδηθή ηαπηόηεηα ρξήζηε 

Dept_code Σκήκα ζην νπνίν ν ρξήζηεο αλήθεη 

Activity Ιδηόηεηα πνπ έρεη ν ρξήζηεο (Πξνπηπρηαθόο, Μεηαπηπρηαθόο, 

Γηδαθηνξηθόο Φνηηεηήο, Καζεγεηήο, Τπάιιεινο, Δμσηεξηθόο 

ρξήζηεο) 

Sex Σν θύιν ηνπ ρξήζηε (άλδξαο, γπλαίθα) 

Study_Year Σν έηνο θνίηεζεο αλ πξόθεηηαη γηα θνηηεηή. ε άιιε πεξίπησζε 

αθήλεηαη θελό. 

 

Πίνακαρ ΙΙ. Σηοισεία Υλικού (MATERIAL_TABLE) 

Πεδίο Πεπιγπαθή πεδίος 

ID Μνλαδηθή ηαπηόηεηα ηνπ πιηθνύ 

Subject Πεδίν ζην νπνίν αλήθεη ην πιηθό 

 

Πίνακαρ ΙΙΙ. Σηοισεία δανειζμών ςλικού (LOANS_TABLE) 

Πεδίο Πεπιγπαθή πεδίος 

Material_ID Η κνλαδηθή ηαπηόηεηα ηνπ πιηθνύ (πξνέξρεηαη από ηνλ πίλαθα ΙΙ) 

Person_ID Η κνλαδηθή ηαπηόηεηα ηνπ ρξήζηε πνπ δαλείζηεθε ην πιηθό 

(πξνέξρεηαη από ηνλ πίλαθα Ι) 

Publish_Year Η εκεξνκελία πνπ εηζήρζε ζηε ζπιινγή πιηθνύ ηεο Βηβιηνζήθεο 

Process_Date Η εκεξνκελία ηνπ δαλεηζκνύ 

Hold_Tag Γείρλεη αλ ην πιηθό είλαη πξνο θξάηεζε 

Return_Date Η εκεξνκελία πνπ πξέπεη λα επηζηξαθεί ην πιηθό 

No_Loans Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο δαλεηζκώλ ηνπ 
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Η ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

USER_TABLE  LOANS_TABLE 

ID  Person_ID 

Dept_code  Material_ID 

Activity  Publish_Year 

Sex  Process_Date 

Study_Year  Hold_Tag 

  Return_Date 

MATERIAL_TABLE  No_Loans 

ID   

Subject   

 

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο αληιήζεθαλ δεδνκέλα από ηε βάζε ηεο Βηβιηνζήθεο 

θαη απηά εηζήρζεζαλ ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο. Έηζη, πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1
ν
 ζηάδην ηεο 

επηινγήο θαη εηζαγσγήο δεδνκέλσλ. 

ηε ζπλέρεηα (2
ν
 ζηάδην) ειέγρζεθαλ νη ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ ζηνπο πίλαθεο κε ζθνπό ηε 

ζπκπιήξσζε / δηόξζσζε απηώλ πνπ δελ είραλ θάπνην λόεκα ή ήηαλ ειιηπήο. πγθεθξηκέλα 

έγηλε ζπκπιήξσζε ηηκώλ ζε πεδία από όπνπ απηέο έιεηπαλ όπσο γηα παξάδεηγκα ζε 

θάπνηνπο ρξήζηεο ην ηκήκα πνπ αλήθνπλ ή ην θύιν ηνπο. 

ην επόκελν ζηάδην (ζηάδην «εκπινπηηζκνύ») ειέγρζεθε αλ ζα πξέπεη λα γίλεη 

εκπινπηηζκόο ησλ δεδνκέλσλ από θάπνηα άιια εμσηεξηθά δεδνκέλα. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

αλάιπζε δελ απαηηήζεθε θάηη ηέηνην. ε άιιεο όκσο αλαιύζεηο δεδνκέλσλ κπνξεί λα θξηζεί 

όηη ζηα αξρηθά δεδνκέλα ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ θαη θάπνηα άιια από άιιεο πεγέο (π.ρ. 

εξσηεκαηνιόγηα ρξεζηώλ, ζηνηρεία γηα ην θόζηνο απόθηεζεο ηνπ πιηθνύ) κε ζθνπό ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ ήδε ππαξρόλησλ γηα απνδνηηθόηεξε επεμεξγαζία θαη ιήςε θαιύηεξσλ 

απνηειεζκάησλ. 

ην 4
ν
 ζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηνη κεηαζρεκαηηζκνί ζε νξηζκέλεο ηηκέο 

δεδνκέλσλ κε ζθνπό ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε έλα θνηλό ζρήκα γηα θαιύηεξε επεμεξγαζία. 

Έηζη, θάπνηεο ηηκέο πνπ πεξηέγξαθαλ ην γέλνο θαη ήηαλ εθθξαζκέλεο είηε κε «Άλδξαο / 

Γπλαίθα» είηε κε «Α/Γ» κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε «0/1» (0: Άλδξαο, 1: Γπλαίθα). Δπίζεο, έγηλε 

κεηαζρεκαηηζκόο ησλ ηκεκάησλ πνπ αλήθεη ν θάζε ρξήζηεο ρξεζηκνπνηώληαο αξηζκνύο γηα 

θάζε έλα από απηά (ΗΜΜΤ: 10, ΜΠΓ: 11, ΜΗΥΟΠ: 12, ΜΗΠΔΡ: 13, ΑΡΥ: 14, 
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ΤΠΟΛΟΙΠΑ: 16) θαη κεηαζρεκαηηζκόο ηεο ηδηόηεηαο πνπ έρεη ν ρξήζηεο κε ρξήζε 

κνλαδηθώλ ραξαθηήξσλ (Πξνπηπρηαθόο: Π, Μεηαπηπρηαθόο: Μ, Γηδαθηνξηθόο Φνηηεηήο: Γ, 

Καζεγεηήο: Κ, Τπάιιεινο: Τ, Δμσηεξηθόο ρξήζηεο: ΔΞ). Με απηό ηνλ ηξόπν γίλεηαη 

ηαρύηεξε ε επεμεξγαζία θαζώο κεηώλεηαη θαηά πνιύ ην κέγεζνο ησλ ηηκώλ. Όζνλ αθνξά ην 

κεηαζρεκαηηζκό ηνπ ραξαθηεξηζκνύ ηνπ πιηθνύ επηιέρζεθε λα δνζεί σο TECHNICAL 

(πιηθό ηερληθνύ ελδηαθέξνληνο, όπσο καζεκαηηθά, ππνινγηζηέο, κεραληθή θηι.) θαη 

LITERATURE (πιηθό ινγνηερληθνύ ελδηαθέξνληνο) 

ην 5
ν
 ζηάδην εθαξκόζηεθαλ κνληέια εμόξπμεο γλώζεο ζηα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ. ηε 

δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξόγξακκα Clementine (SPSS). H 

ιεπηνκεξήο δηαδηθαζία πνπ έγηλε γηα λα παξακεηξνπνηεζεί ην ελ ιόγσ πξόγξακκα θαη λα 

θάλεη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ δελ είλαη ζθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο θαη δελ πεξηγξάθεηαη ζε απηή. Απιά, δίλνληαη νη γεληθέο αξρέο πνπ δειώζεθαλ ζην 

πξόγξακκα γηα λα γίλεη ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.  

Αξρηθά ινηπόλ έγηλε νξηζκόο ησλ πηλάθσλ ζην πξόγξακκα θαη θαηόπηλ εηζαγσγή ησλ 

αξρηθώλ δεδνκέλσλ ζε απηό. Καηόπηλ έγηλε «θαζαξηζκόο» ησλ δεδνκέλσλ, κέζσ αλάινγνπ 

κελνύ επηινγώλ ζην Clementine θαζώο επίζεο θαη νη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ αλαθέξζεθαλ. 

ηε ζπλέρεηα δειώζεθαλ πνηα δεδνκέλα ζα ζέιακε λα ζπζρεηίζνπκε γηα ηε ιήςε ησλ 

αλάινγσλ ζπκπεξαζκάησλ. Έηζη, δειώζεθε όηη ε επηζπκεηή ζπζρέηηζε είλαη κεηαμύ ησλ 

ρξεζηώλ θαη ηνπ είδνπο πιηθνύ πνπ δαλείδνληαη (πνζνζηό αλά νκάδα ρξεζηώλ ζε ζρέζε κε 

ην πιηθό) θαζώο επίζεο θαη κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ θαη ηνπ ρξόλνπ επηζηξνθήο ηνπ πιηθνύ 

(πνζνζηό αλά νκάδα ρξεζηώλ ζε ζρέζε κε ην ρξόλν επηζηξνθήο). 

Καηόπηλ ην πξόγξακκα εθάξκνζε ηερληθέο αλάιπζεο θαη εμόξπμεο γλώζεσλ, ζύκθσλα 

κε ην ηη ζπζρεηηζκνί δεδνκέλσλ δεηήζεθαλ ζην πξνεγνύκελν βήκα. πγθεθξηκέλα ην 

πξόγξακκα ρξεζηκνπνίεζε κεζόδνπο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη νκαδνπνίεζεο δεδνκέλσλ. Οη 

αιγόξηζκνη θαη νη ιεπηνκεξήο ηερληθέο δελ είλαη ζθνπόο ηεο ελ ιόγσ εξγαζίαο λα 

πεξηγξαθνύλ. 

Σειηθά, πξνέθπςαλ  πίλαθεο ζπζρεηίζεσλ δεδνκέλσλ από ηελ  όιε δηαδηθαζία θαη 

ζύκθσλα κε ηα εηζαγόκελα θαη επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα νη νκάδεο ησλ ρξεζηώλ πνπ 

πξνέθπςαλ θαζώο επίζεο θαη νη ζπζρεηηζκνί ηνπο κε ην πιηθό παξηζηάλνληαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο: 
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ΟΜΑΓΑ ΣΥΣΦΔΤΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Π (πξνπηπρηαθνί) TECHNICAL 

LITERATURE 

77% 

33% 

Μ (κεηαπηπρηαθνί) TECHNICAL 

LITERATURE 

64% 

36% 

Γ (δηδαθηνξηθνί) TECHNICAL 

LITERATURE 

82% 

18% 

Κ (θαζεγεηέο) TECHNICAL 

LITERATURE 

88% 

12% 

Τ (ππάιιεινη) TECHNICAL 

LITERATURE 

44% 

56% 

ΔΞ (εμση.ρξήζηεο) TECHNICAL 

LITERATURE 

38% 

62% 

 

Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξεί λα δηαπηζησζεί όηη π.ρ. ην 64% ησλ κεηαπηπρηαθώλ 

θνηηεηώλ δαλείδνληαη βηβιία ηερληθνύ ελδηαθέξνληνο ελώ ην 36% βηβιία ινγνηερληθνύ 

ελδηαθέξνληνο. 

 

ΟΜΑΓΑ ΣΥΣΦΔΤΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Π (πξνπηπρηαθνί) Δθπξόζεζκνη 

Δκπξόζεζκνη 

37% 

63% 

Μ (κεηαπηπρηαθνί) Δθπξόζεζκνη 

Δκπξόζεζκνη 

39% 

61% 

Γ (δηδαθηνξηθνί) Δθπξόζεζκνη 

Δκπξόζεζκνη 

35% 

65% 

Κ (θαζεγεηέο) Δθπξόζεζκνη 

Δκπξόζεζκνη 

83% 

17% 

Τ (ππάιιεινη) Δθπξόζεζκνη 

Δκπξόζεζκνη 

37% 

63% 

ΔΞ (εμση.ρξήζηεο) Δθπξόζεζκνη 

Δκπξόζεζκνη 

21% 

79% 
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Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξεί λα δηαπηζησζεί όηη π.ρ. ην 83% ησλ θαζεγεηώλ 

αξγνύλ λα επηζηξέςνπλ ην πιηθό όηαλ πξέπεη. Ο ραξαθηεξηζκόο Δθπξόζεζκνη ή 

Δκπξόζεζκνη, νπζηαζηηθά πξνέθπςε θαηόπηλ ζύγθξηζεο (πνπ δειώζεθε ζην πξόγξακκα 

Clementine) κεηαμύ ηνπ Return_Date (ηππηθήο εκεξνκελίαο επηζηξνθήο ηνπ πιηθνύ) θαη ηνπ 

Current_Date (ζεκεξηλή εκεξνκελία). 

Από ηα δεδνκέλα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ αξρηθή επηινγή θάπνηα δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ αλαθεξζήθακε (π.ρ. Publish_Year, Study_Year, Sex). Μπνξνύλ 

όκσο θάιιηζηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε δηαθνξεηηθέο δεηνύκελεο ζπζρεηίζεηο (π.ρ. πιηθό πνπ 

δαλείδεηαη ζε ζρέζε κε ην θύιιν ή ην έηνο ηνπ αλαγλώζηε). Από ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ ηα 

αλαγθαία δεδνκέλα, ε αιιαγή ησλ δεηνύκελσλ ζπζρεηίζεσλ είλαη πνιύ εύθνιε. 

Παξόκνηνη πίλαθεο ζπζρεηίζεσλ είλαη πνιύ απιό λα παξαρζνύλ από ην πξόγξακκα 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αξθεί λα δεισζνύλ νη αλάινγεο παξάκεηξνη 

ζε απηό. Σν ζεκαληηθό βήκα νπζηαζηηθά είλαη ε επηινγή ησλ αξρηθώλ δεδνκέλσλ, ν νξηζκόο 

ησλ επηζπκεηώλ ζπζρεηίζεσλ θαη ν νξηζκόο ηνπ είδνπο ησλ ηειηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

ζέινπκε λα ιάβνπκε. 

Σέηνηεο ζπζρεηίζεηο είλαη πνιύ ζεκαληηθέο ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνέξρνληαη από Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε Πνιπηερλείνπ. Από ηηο 

ζπζρεηίζεηο ινηπόλ απηέο (νη νπνίεο νπζηαζηηθά απνηεινύλ ηε ηειηθή γλώζε) κπνξνύλ λα 

πξνθύςνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ηθαλά λα βνεζήζνπλ ηνπο ηζύλνληεο λα πάξνπλ 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο κε ζθνπό ηελ βειηίσζε ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ (π.ρ. αύμεζε 

ηνπ πιηθνύ ινγνηερληθνύ ελδηαθέξνληνο, αύμεζε ηνπ ρξόλνπ δαλεηζκνύ). 

Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη είλαη δπλαηή θαη ζπλίζηαηαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

δεδνκέλσλ κε ζθνπό ηνλ νξηζκό δεηθηώλ ηθαλώλ λα δώζνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδνληαη ζε κηα Βηβιηνζήθε.  

Έλαο ζεκαληηθόο ηέηνηνο δείθηεο είλαη ν (Μειεηίνπ-Καηζηξίθνπ 2004) Γείκηηρ Άμεζηρ 

Γιαθεζιμόηηηαρ (ΓΑΓ) = (απιθμόρ αιηήζεων για κπάηηζη) / (απιθμόρ δανειζμών), ν νπνίνο 

εθθξάδεη ην «ζπληειεζηή θξαηήζεσλ ζε ζρέζε κε ην πιήζνο ησλ δαλεηζκώλ ελόο ηίηινπ γηα 

κηα πεξίνδν» θαη δείρλεη ην πνζνζηό άκεζεο δηαζεζηκόηεηαο ηνπ ηίηινπ απηνύ. Όζν 

κεγαιώλεη κε ην ρξόλν ν δείθηεο απηόο ηόζν ε δήηεζε ηνπ ηίηινπ απμάλεη. 

Άιινο δείθηεο πνπ έρεη ζρέζε κε ην ραξαθηεξηζκό πξνκεζεπηώλ είλαη (Μειεηίνπ-

Καηζηξίθνπ 2004) ν Γείκηηρ καηαλληλόηηηαρ ππομηθεςηή,  ν νπνίνο  εθθξάδεη ην ρξόλν 

απόθξηζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ πιηθνύ («ιόγνο 

θόζηνπο/ρξόλνπ ιήςεο»). 
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Οη δείθηεο απηνί, κε θαηάιιειεο ζπζρεηίζεηο είλαη ζε ζέζε λα δώζνπλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο ηόζν γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πιηθνύ όζν θαη γηα ηελ πνηόηεηα ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηώλ ζε κηα Βηβιηνζήθε. 

 

 

4. Σςμπεπάζμαηα 

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηθεληξώζεθε ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη από 

ην ρώξν ησλ Βηβιηνζεθώλ θαη ηα νπνία παξάγνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε.  

Πεξηέγξαςε κηα γεληθή κεζνδνινγία ζηεξηδόκελε ζε δηαδηθαζίεο «εμεξεύλεζεο θαη 

εμόξπμεο γλώζεο από δεδνκέλα» (data mining). Υξεζηκνπνίεζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη 

αλαιύνληάο ηα κε βάζε ηηο ηερληθέο θαη ηηο κεζόδνπο «Δμόξπμεο γλώζεο» (data mining 

methods) εμήγαγε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζπζρεηίζεσλ αξρηθώλ δεδνκέλσλ, νη νπνίεο ήηαλ 

αδύλαην λα εμαρζνύλ δίρσο ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία απηή.  

Σέινο, έδσζε ηηο γεληθέο αξρέο κε βάζε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε επηινγή ησλ 

δεδνκέλσλ πξνο επεμεξγαζία θαη ηόληζε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη 

απηά ηα δεδνκέλα. Απώηεξνο ζθνπόο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε πιεξνθνξία πνπ ζα 

πξνθύςεη από ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ηνπο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεζεί, λα 

αμηνινγεζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηέηνην ηξόπν πνπ ζα βνεζήζεη ζηε ράξαμε 

ζηξαηεγηθώλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ κε ζθνπό ηε ζσζηή ιεηηνπξγία, νξγάλσζε θαη 

βειηίσζε ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ κηαο Βηβιηνζήθεο. 
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