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Πεπίλητη 

Οη ζχγρξνλεο βηβιηνζήθεο είλαη πιένλ πβξηδηθέο θαη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πνπ 

βαζίδνληαη ηφζν ζε ςεθηαθφ φζν θαη ζε έληππν πεξηερφκελν. Παξάιιεια νη θνξεηέο 

ζπζθεπέο κε δπλαηφηεηα αζχξκαηεο πξφζβαζεο ζε ηνπηθά δίθηπα νινέλα θαη 

θεξδίδνπλ έδαθνο ζηελ “παληαρνχ” (ubiquitous) πιεξνθφξεζε. Σηελ παξνχζα 

εξγαζία εμεηάδνπκε ηε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο θπζηθψλ θαη ςεθηαθψλ ρψξσλ 

πιεξνθφξεζεο κέζσ θνξεηψλ ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

δηεξεπλνχκε ηε ρξεζηηθή αμία θαη απνδνρή ηνπο ζε πβξηδηθά πεξηβάιινληα 

πιεξνθφξεζεο, φπσο νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο.  

Η κεζνδνινγία ηελ νπνία αθνινπζήζακε δηαρσξίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο. Καηά ηελ 

πξψηε,  νξγαλψζακε κηα ζπλάληεζε κεηαμχ εηδηθψλ απφ ην ρψξν ηεο 

Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη ηεο Τερλνινγίαο Πιεξνθφξεζεο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα 

νκαδηθή αμηνιφγεζε (focus group) γηα ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ 

κηαο πβξηδηθήο βηβιηνζήθεο. Απφ ηε ζπλάληεζε απηή πξνέθπςε έλαο αξηζκφο 

ζελαξίσλ ρξήζεο (use cases) ησλ ζπζθεπψλ ζηνπο πβξηδηθνχο ρψξνπο 

πιεξνθφξεζεο, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη αζχξκαηεο 

ζπζθεπέο  ζηνπο ρξήζηεο θαη βηβιηνζεθνλφκνπο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. Η 

δεχηεξε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε κηαο πηινηηθήο δηεπαθήο ελνπνίεζεο ησλ 

δχν ρψξσλ (θπζηθνχ θαη ςεθηαθνχ). Η δηεπαθή ζρεδηάζηεθε αθνχ εληνπίζηεθαλ θαη 

αλαιχζεθαλ ηα ζεκεία δηάδξαζεο κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ησλ δχν ρψξσλ 

πιεξνθφξεζεο θαη κε ζθνπφ ε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία (έληππε ή/θαη ςεθηαθή), 

λα γίλεηαη κε ηξφπν ζπλερή θαη αβίαζην. Η ηξίηε θάζε ζηνρεχεη ζηελ πεηξακαηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο αζχξκαηεο ζπζθεπέο, έηζη ψζηε λα 

εληνπηζζνχλ ηπρφλ ζρεδηαζηηθά πξνβιήκαηα θαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηειηθή απνδνρή ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Τν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο απηήο θάζεο δηαρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα 

ζηάδηα: 

Σηνλ θαζνξηζκφ ελφο πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο: Τν κνληέιν καο βαζίζηεθε ζην 

ζπλδπαζκφ ρξεζηηθφηεηαο θαη ρξεζηκφηεηαο θαη ζηφρεπε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θξηηεξίσλ θαη κεηξηθψλ αμηνιφγεζεο ησλ λέσλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο. 

Σηελ αλάπηπμε ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο: Πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ δεδνκέλα 

γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη αλαζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεδηάζηεθαλ εξσηεκαηνιφγηα 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςνπλ ην πξνθίι θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ ρξεζηψλ πξηλ θαη κεηά 

ηε δνθηκαζηηθή ρξήζε ηνπ πηινηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ιφγνπο δηαζηαχξσζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, επηιέμακε θαη ηελ πνηνηηθή θαηαγξαθή ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ, 

επηιέγνληαο έλα κηθξφ δείγκα εμ' απηψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζε κηα 
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ζπλέληεπμε. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζακε έλαλ νδεγφ θαζνδήγεζεο ηεο 

ζπδήηεζεο. 

Σην ζρεδηαζκφ ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο: Καηά ηελ πεηξακαηηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, κηα νκάδα έκπεηξσλ εξεπλεηψλ ρξεζηκνπνίεζε επξεπηηθέο (heuristic) 

κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ζέκαηα επρξεζηίαο ησλ δηεπαθψλ 

ρξήζεο. Αθνχ έγηλαλ νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο, ην ζχζηεκα δφζεθε ζηνπο 

ρξήζηεο δεηψληαο ηνπο λα εθηειέζνπλ έλα πιήζνο εξγαζηψλ εληνπηζκνχ 

πιεξνθνξηψλ, ζχκθσλα κε ηα ζελάξηα ρξήζεο ηα νπνία πξνέθπςαλ θαηά ηελ αξρηθή 

θάζε απφ ηελ νκαδηθή αμηνιφγεζε (focus group). 

Σηε ζηαηηζηηθε επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ: Αθνινχζσο 

ζπιιέρζεθαλ ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα θαη αθνινχζεζε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη 

επεμεξγαζία κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα θαιχηεξε αληίιεςε 

θαη επνπηεία ησλ απνηειεζκάησλ.  

Η θάζε ηεο αμηνιφγεζεο νινθιεξψζεθε κε ηελ εμαγσγή θαη παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη έλαο λένο θχθινο αλαζρεδίαζεο θαη 

βειηίσζεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο. 

 

Λέξειρ Κλειδιά: κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο, εξγαιεία αμηνιφγεζεο, πβξηδηθέο 

βηβιηνζήθεο, θνξεηέο ζπζθεπέο 

 

Abstract  
Modern libraries are hybrid and offer new services based both in electronic and 

printed content. In parallel, portable devices which are capable of connecting to 

wireless local networks, are constantly gaining ground in ubiquitous information 

delivery. Our research team examines whether portable devices are capable of 

intergrating the physical and digital information domains. Therefore we study their 

utilitarian value and adoption as information harvesting tools, in hybrid information 

environments, like academic libraries. 

The methodology we adopted is divided in three phases; During the first one, we 

organized a meeting among experts from the fields of Librarianship and Information 

Technology. They were invited to participate in a focus group about the information 

needs of hybrid library patrons. The outcome of that meeting was a number of use-

case scenarios for the usage of the wireless-enabled devices in hybrid information 

environments. These scenarios depict the capabilities offered to the patrons, as well as 

the librarians of an academic library. The second phase includes the developement of 

an interface which unifies the two domains (physical and digital). First, we identified 

and analyzed the interaction points among the users and the two information spaces 

and then we proceeded with the design of the interface, aiming for a continuous and 

seamless access to information content, whether printed or electronic. The third phase 

(evaluation) aims at the experimental validation of the new services, based on the 

handhelds, so that any interaction problems and other issues may be found and 

resolved.  The expected outcome of the last phase was to extract some safe 

conclusions about the users' satisfaction and the final adoption of the handhelds. 

The tasks of the last phase were divided into three stages: 

Setting an evaluation framework: our model was based on the combination of 

usability and usefulness, aiming for the identification of evaluation criteria and 

metrics for the new information services. 

Developing appropriate evaluation tools: in order to collect data for the evaluation 

and redesign phase of the system, we had to create questionnaires to record the user 

profile and their experiences before and after using the pilot version of the system. 



For cross validation of the results, we also chose to have a qualitative method to 

record the users' experience, by inviting a small sample of them in an interview. 

Therefore we had to create a discussion guide as well.  

Designing the experimental procedure: during the experimental evaluation of the 

system, an experts group used heuristic evaluation methods in order to find usability 

issues of the user interfaces. After modifications were made, library patrons were able 

to use the system. They were asked to perform certain information retrieval tasks, 

according to the usage scenarios that occured from the focus group, during the initial 

designing phase. 

Statistical processing and analysis of the collected data: Finaly, the experimental data 

were collected and statistical analysis was performed, using appropriate software, in 

order to gain an insight and a better perspective of the results. 

The evaluation phase was completed by extracting and presenting conclusions, so that 

a new redesign cycle could begin, leading into a better prototype. 

 

Keywords: Δvaluation methodology, evaluation tools, hybrid libraries, wireless 

devices 

 

 

1. Ειζαγυγή 

Σηηο ζχγρξνλεο πβξηδηθέο βηβιηνζήθεο ε αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ γίλεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πξφζβαζεο∙ ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν πιεξνθφξεζεο γίλεηαη 

απφ επηηξαπέδηα ηεξκαηηθά ηα νπνία βξίζθνληαη ζηηο αίζνπζεο ππνινγηζηψλ ελψ ζηνλ 

θπζηθφ ρψξν αλαδεηά θαλείο πιεξνθνξίεο ζην βηβιηνζηάζην ηεο βηβιηνζήθεο. Οη 

θνξεηέο ζπζθεπέο, φπσο ηα PDAs
1
, νινέλα θαη θεξδίδνπλ έδαθνο ζηελ παληαρνχ 

(ubiquitous) πιεξνθφξεζε. Πξφθεηηαη γηα ζπζθεπέο νη νπνίεο αλ θαη αξρηθά 

ζρεδηάζηεθαλ σο πξνζσπηθά εξγαιεία νξγάλσζεο ρξφλνπ θαη εξγαζίαο, εμειίρζεθαλ 

παξέρνληαο θη άιιεο ππεξεζίεο φπσο πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, απνζηνιή θαη ιήςε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο θαη εγγξαθήο ήρνπ θαη 

εηθφλαο, εγγξαθή θαη αλάγλσζε θεηκέλσλ, ινγηζηηθψλ θχιισλ θαη άιισλ 

ειεθηξνληθψλ αξρείσλ. Οη λεφηεξεο ζπζθεπέο δηαζέηνπλ επίζεο θαιχηεξα 

πνιπκεζηθά (multimedia) ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ηνπο επηηξέπνπλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο ηειέθσλα, γλσζηά θαη σο έξςπνα τηλέφωνα (smartphones). 

Τν κηθξφ ηνπο κέγεζνο επηηξέπεη ζην ρεηξηζηή ηνπο αθ΄ ελφο λα κεηαθέξεη πιήζνο 

πιεξνθνξηψλ θαη εξγαιείσλ αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο, αθ’ εηέξνπ 

λα κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη νπνπδήπνηε, παξέρνληαο έηζη ζην ρξήζηε έλα κέζν 

πιεξνθφξεζεο παληνχ θαη πάληα. 

Φάξε ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα κπνξεί λα 

κεηαθέξεη ην ζεκείν πξφζβαζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο ζ’ 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ. Έηζη, π.ρ. θαζψο ν ρξήζηεο εληνπίδεη, ίζσο 

θαη ηπραία, έλα βηβιίν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ ζε θάπνην ξάθη ηεο βηβιηνζήθεο, 

κπνξεί απφ ηε ζέζε ηνπ απηή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζπζθεπή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηήζεη ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο ηεο βηβιηνζήθεο θη άιια ζπλαθή ηεθκήξηα (ηνπ 

ίδηνπ ζπγγξαθέα ή ζεκαηηθήο ελφηεηαο). Σηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε 

παξνπζίαζε ελφο κνληέινπ αμηνιφγεζεο ρξήζεο θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζε πβξηδηθέο 

βηβιηνζήθεο θαζψο επίζεο ησλ πξψησλ απνηειεζκάησλ ελφο πεηξάκαηνο απνδνρήο 

απηήο ηεο ηερλνινγίαο. 

                                                 
1
 PDA: Personal Digital Assistant 



Σηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδνπκε ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ ζελαξίσλ 

ρξήζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζε πβξηδηθέο βηβιηνζήθεο. Η ηξίηε ελφηεηα αθνξά 

ζην πξσηφηππν ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε θαη βαζίδεηαη ζηηο ηερλνινγίεο ησλ 

αζχξκαησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ψζηε λα πινπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ ζελάξηα. Σηελ 

ηέηαξηε ελφηεηα παξνπζηάδνπκε ηε κεζνδνινγία θαη ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην κνληέιν αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηελ 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζελαξίσλ 

ρξήζεο θαη ηνπ πξσηνηχπνπ ζπζηήκαηνο. Σηελ πέκπηε ελφηεηα πεξηγξάθνληαη ηα 

εξγαιεία θαη ε δηαδηθαζία πνηνηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέμακε. Η 

εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ πξψησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ην πείξακα θαη ηηο κειινληηθέο καο εξγαζίεο. 

 

2. Σενάπια σπήζηρ θοπηηών ζςζκεςών ζε βιβλιοθήκερ 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απνδνρή ησλ 

PDAs/smart-phones ζε ρψξνπο πιεξνθφξεζεο, αξρηθά έπξεπε λα θαηαλνήζνπκε ηηο 

πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ καο, λα εμεηάζνπκε ηα κέρξη ζήκεξα 

παξερφκελα εξγαιεία αλαδήηεζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα εξεπλήζνπκε πψο θαη ζε πνην βαζκφ κπνξνχλ νη λέεο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο λα πξνζθέξνπλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ζπιινγήο βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ. 

Ξεθηλήζακε ηελ πξνζπάζεηά καο κειεηψληαο ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε ησλ PDAs ζε ρψξνπο πιεξνθφξεζεο κε πινχζην πεξηερφκελν, φπσο νη 

βηβιηνζήθεο. Γηαπηζηψζακε πσο ε ηδέα ηεο θνξεηφηεηαο ππήξμε ειθπζηηθή ήδε απφ 

ηελ αξρή ηεο εκθάληζήο ηνπο, πεξίπνπ ζηα κηζά ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο 

(Labkoff et al., 1995). Οη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηέο ηνπο ηφηε δελ άθελαλ πνιιά 

πεξηζψξηα εθκεηάιιεπζεο αιιά νη πξνζπάζεηεο ζπλερίζηεθαλ θαη ράξε ζηελ εμέιημε 

ησλ ζπζθεπψλ εκθαλίζηεθαλ νη πξψηεο εθαξκνγέο ππνζηήξημεο (Jones et al., 2000; 

Aittola & Ryhänen & Ojala, 2003; McCabe, 2004). Με αθνξκή ηηο πξνζπάζεηεο 

απηέο κειεηήζακε ην δπλακηθφ ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηηο ειιεληθέο αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο (Βεξνλίθεο & Stoica & Τζάθσλαο, 2006) θαη δεκηνπξγήζακε κεξηθά 

ζελάξηα ρξήζεο ησλ PDAs ζην ρψξν κηαο βηβιηνζήθεο, ηα νπνία εθκεηαιιεχνληαη ηηο 

ηξέρνπζεο δπλαηφηεηεο ησλ ζπζθεπψλ, φπσο ην κεγαιχηεξν κέγεζνο νζφλεο, ηε 

δπλαηφηεηα αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο 

ειεθηξνληθψλ αξρείσλ.  

Σηε ζπλέρεηα νξγαλψζακε κηα ζπλάληεζε νκαδηθήο αμηνιφγεζεο (focus group) 

κε εηδηθνχο απφ ην ρψξν ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη Υπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο θαζψο θη 

απ’ ην ρψξν ηεο Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ. Σθνπφο ηεο ζπλάληεζεο απηήο ήηαλ ε 

αμηνιφγεζε ησλ ζελαξίσλ ρξήζεο, ε «εθ ησλ έζσ» πιεξνθφξεζε γηα ηηο 

πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ κηαο βηβιηνζήθεο, θαζψο θαη ε θαηαλφεζε 

ησλ ηερληθψλ δπζθνιηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζην 

ρψξν κηαο βηβιηνζήθεο. Σηε ζπλάληεζε απηή έιαβαλ κέξνο 5 εηδηθνί απ’ ην ρψξν ηεο 

Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη 4 απ’ ην ρψξν ηεο Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ. Υπήξραλ αθφκε 

έλαο ζπληνληζηήο ηεο ζπδήηεζεο θαη έλαο παξαηεξεηήο. Η ζπδήηεζε θαηαγξάθεθε 

κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα έηζη, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθ ησλ πζηέξσλ επεμεξγαζία 

ηνπ πιηθνχ. Αξρηθά, δφζεθαλ ηα ζελάξηα ρξήζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ν ζπληνληζηήο ηεο ζπδήηεζεο δεηνχζε απ’ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ηα 

ζρνιηάζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο. 

Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε δηαζέζηκε ηελ μεθάζαξε γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ζπδήηεζεο, ηνπο δεηήζεθε κεηά ην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο λα 

ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην κε θιίκαθεο Likert 5-ζεκείσλ ζην νπνίν 

αμηνινγνχζαλ ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 



ζελαξίσλ. Πξνθεηκέλνπ έλα ραξαθηεξηζηηθφ λα επηβηψζεη ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο, 

έπξεπε λα πιεξεί 3 πξνυπνζέζεηο∙ ν κέζνο φξνο πνπ ζπγθέληξσζε θάζε 

ραξαθηεξηζηηθφ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4, πεξηζζφηεξνη απφ ην 80% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ λα έρνπλ βαζκνινγήζεη ην ραξαθηεξηζηηθφ κε 4 ή 5 θαη ιηγφηεξν απφ 

5% λα έρνπλ βαζκνινγήζεη ην ραξαθηεξηζηηθφ κε ηε κηθξφηεξε βαζκνινγία, δει. 1. 

Δθαξκφδνληαο απηφ ην θξηηήξην επηινγήο δηαθξίζεθαλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζελαξίσλ ρξήζεο, πεξηζζφηεξν 

ξεαιηζηηθψλ θαη ηερληθά εθηθηψλ. Τππηθέο εξγαζίεο ηηο νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηα 

ζελάξηα απηά είλαη: ε αλαδήηεζε ζηνλ OPAC, ν εληνπηζκφο θπζηθψλ ηεθκεξίσλ ζηηο 

ζπιινγέο κηαο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο κε ηε βνήζεηα ελφο ςεθηαθνχ ράξηε, ε 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν γηα ηελ αλαδήηεζε ηεθκεξίσλ ηεο ςεθηαθήο ζπιινγήο ηεο 

βηβιηνζήθεο, ε ρξήζε εξγαιείσλ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο (Instant 

Messaging θαη e-mail), ε απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ 

αξρείσλ, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ ξαδηνζπρλνηήησλ γηα ηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε αλαγλψξηζε θαη αλάθηεζε κεηαδεδνκέλσλ ησλ θπζηθψλ 

ηεθκεξίσλ. 

 

3. Το ππυηόηςπο ζύζηημα 

Αθνχ πξνζδηνξίζηεθαλ νη απαηηήζεηο ζρεδίαζεο, ζχληνκα αλαπηχρζεθε έλα 

πξσηφηππν απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Γηα λα είλαη γξήγνξα 

πινπνηήζηκν θαη δηαζέζηκν ζ’ έλα επξχ θνηλφ, ζρεδηάζηεθε θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε 

λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ επηζθέπηεο νη νπνίνη δηαζέηνπλ θηλεηφ 

ηειέθσλν κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (ηερλνινγίαο 3G, i-mode). Τν 

πξσηφηππν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θάλνπκε κηα πξψηε, πηινηηθή αμηνιφγεζε 

ηεο λέαο ππεξεζίαο. 

 

 
(α) 

 

 
(β) 

 

 



 
(γ) 

 
(δ) 

Εικόνα 1: (α) ε δηεπαθή αλαδήηεζεο ζηηο πεγέο ηεο βηβιηνζήθεο, (β) κέξνο ησλ 

απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο ελφο φξνπ, ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο, (γ) ηα 

κεηαδεδνκέλα ελφο θπζηθνχ ηεθκεξίνπ, (δ) κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ 

κηαο αλαδήηεζεο ζηνλ θχξην θαηάινγν 

 

Τν κηθξφ κέγεζνο ηεο νζφλεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ επηβάιιεη ηελ παξνπζίαζε 

πιεξνθνξηψλ ζε δηαδνρηθά επίπεδα (succesive disclosure), αξρίδνληαο απφ γεληθέο 

πεξηγξαθέο θαη απνθαιχπηνληαο ζηαδηαθά πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Γηα λα 

εμνηθνλνκήζνπκε ρψξν ζηελ νζφλε, ρξεζηκνπνηνχληαη εηθφλεο θαη ζπκβνιηζκνί, 

φπνηε είλαη δπλαηφλ, νη νπνίνη είλαη νηθείνη ζην ρξήζηε απφ παξφκνηεο εθαξκνγέο. Η 

ρξήζε ηερληθψλ φξσλ απνθεχγεηαη αθνχ νη επηζθέπηεο κηαο βηβιηνζήθεο έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Φξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο πιαίζηα θεηκέλνπ ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα εηζάγεη 

θάπνην θείκελν φπνηε απηφ απαηηείηαη, ιίζηεο επηινγψλ γηα λα κπνξεί εχθνια λα 

θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ, θαζψο θαη θνπκπηά εληνιψλ κε ηα νπνία απνζηέιιεη ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο βηβιηνζήθεο θάπνην αίηεκά ηνπ. Σηελ εηθφλα 1 

παξνπζηάδνπκε ηε δηεπαθή ηνπ θαηάινγνπ αλαδήηεζεο ηεθκεξίσλ. 

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη αλ ζα αλαδεηήζεη θάπνην ηεθκήξην 

ζηνλ Κύπιο Κατάλογο ή ζηηο Ηλεκτπονικέρ Πηγέρ ηεο βηβιηνζήθεο, θαζψο θαη αλ νη 

ιέμεηο-θιεηδηά ζα αθνξνχλ ζηνλ Τίηιν, ην Σπγγξαθέα ή θάπνην άιιν απφ ηα πεδία 

κεηαδεδνκέλσλ. Έηζη π.ρ. ν ρξήζηεο κπνξεί λα μεθηλήζεη κηα αλαδήηεζε ζηηο 

Ηιεθηξνληθέο Πεγέο γηα λα εληνπίζεη έλα άξζξν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, λα ην 

απνζεθεχζεη ζηε ζπζθεπή ηνπ
2
 θαη ζηε ζπλέρεηα λα αιιάμεη ην πεδίν «Καηάινγνο 

(Αλαδήηεζεο)» ζε «Κχξην Καηάινγν», ψζηε λα εληνπίζεη θαη άιια ζρεηηθά ηεθκήξηα 

απ’ ην θπζηθφ ρψξν. Έλαο ράξηεο ν νπνίνο απνηειεί κέξνο ησλ κεηαδεδνκέλσλ θάζε 

θπζηθνχ ηεθκεξίνπ, ππνδεηθλχεη ηε ζέζε ηνπ, βάζεη ηνπ ηαμηλνκηθνχ ηνπ αξηζκνχ. 

Όζνλ αθνξά ζηα εξγαιεία εηζαγσγήο ζεκεηψζεσλ θαη επηθνηλσλίαο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ήδε γλσζηά απ’ ηε ρξήζε επηηξαπέδησλ ππνινγηζηψλ, 

Σεκεησκαηάξην (Notepad) θαη MSN. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ρξήζηεο ζέιεη 

                                                 
2
 Σηα πιαίζηα ηεο αηηηνινγεκέλεο θαη δίθαηεο ρξήζεο (fair use) ε νπνία δηέπεη ηε λνκνζεζία ηεο 

θαηνρχξσζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. 



λα απνζηείιεη ηα κεηαδεδνκέλα ελφο ηεθκεξίνπ ζε θάπνηα δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, ην πξσηφηππν ζπκπιεξψλεη απηφκαηα ζε κηα θφξκα ηνλ ηίηιν ηνπ 

κελχκαηνο, σο θχξην ζψκα ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα ηα κεηαδεδνκέλα θαη απ’ ην ρξήζηε 

δεηείηαη κφλνλ λα ζπκπιεξψζεη ηε δηεχζπλζε απνζηνιήο. Η εηζαγσγή θεηκέλνπ 

κπνξεί λα γίλεη κε ηε βνήζεηα ελφο εηθνληθνχ πιεθηξνινγίνπ (γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 

PDAs) ή ηνπ πιεθηξνινγίνπ ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Γηα ιφγνπο ηαρχηεηαο 

ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ εηζαγσγήο θεηκέλνπ T9 (http://www.t9.com/). 

 

4. Το πλαίζιο και ηα επγαλεία αξιολόγηζηρ 

Τν κνληέιν αμηνιφγεζεο δεκηνπξγήζεθε βάζεη ηνπ Μνληέινπ Τερλνινγηθήο 

Απνδνρήο (Technology Acceptance Model – TAM), κηαο ζεσξίαο πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ε νπνία πξνζπαζεί λα κνληεινπνηήζεη θαη λα εξκελεχζεη πψο νη ρξήζηεο 

θαηαιήγνπλ λα πηνζεηήζνπλ ή λα απνξξίςνπλ κηα λέα ηερλνινγία (Davis, 1989; 

Venkatesh et al., 2003). Τν κνληέιν καο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 2.  

Σχκθσλα κε ην κνληέιν, νη παξάγνληεο (θξηηήξηα) νη νπνίνη επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ απνδνρή ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ γηα αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ, είλαη ε 

εθιακβαλφκελε, απφ ην ρξήζηε, επθνιία ρξήζεο (perceived ease of use), ε 

εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα (perceived usefulness), ε ρξεζηηθή αμία (utilitarian 

value) θαζψο θαη ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζην ρξήζηε 

(information quality). Οη κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ην 

αληηθείκελν ησλ εξεπλεηηθψλ καο ππνζέζεσλ, πεξηγξάθνληαη ζηελ εηθφλα 2 κε 

δηαδξνκέο (paths). Η θνξά θάζε βέινπο νξίδεη ην αίηην θαη ην αηηηαηφ θάζε 

επίδξαζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ βειηησζνχλ ζέκαηα επρξεζηίαο ησλ ζπζθεπψλ, απηφ 

ζα έρεη κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηε γλψκε πνπ ζρεκαηίδνπλ νη ρξήζηεο γηα ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο ζπζθεπήο, ρσξίο φκσο απηφ λα ζπκβαίλεη θαη αληηζηξφθσο. 

Δπίζεο, ζηε ρξεζηκφηεηα ππνζέηνπκε πσο ζπκβάιεη θαη ε πνηφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα αλαθηήζεη ν ρξήζηεο κε ηε βνήζεηα ηεο θνξεηήο 

ζπζθεπήο. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζεσξνχκε πσο ζα απνξξίςεη ηε ρξήζε ηεο θαη 

ζα ζηξαθεί πίζσ ζηηο ηερληθέο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχζε κέρξη ηψξα. 

Πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζνπκε ην κνληέιν καο, θαηαθχγακε ηφζν ζε πνηνηηθέο 

φζν θαη ζε πνζνηηθέο ηερληθέο απνηίκεζεο ησλ θξηηεξίσλ καο. Σπγθεθξηκέλα, 

εθαξκφζακε κηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κέρξη ζηηγκήο (Ινχιηνο 

2007) έρνπλ πξνζθιεζεί πεξίπνπ 80 θνηηεηέο κεηαπηπ-ρηαθψλ ζπνπδψλ απ’ ην 

Πάληεην 

Παλεπηζηήκην θη απ’ ην 

Ιφλην Παλεπηζηήκην. Οη 

δηδάζθνληεο ησλ ηκεκάησλ 

εκπινχηηζαλ ηηο 

ειεθηξνληθέο πεγέο ηεο 

βηβιηνζήθεο κε 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή 

(ζεκεηψζεηο, άξζξα, θιπ) 

θαη ελ ζπλερεία αλέζεζαλ 

εξγαζίεο ζηνπο θνηηεηέο, 

γηα ηηο νπνίεο έπξεπε λα 

επηζθεθζνχλ ηε βηβιηνζήθε 

θαη λα εληνπίζνπλ ηελ 

αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία (θπζηθήο θαη ειεθηξνληθήο κνξθήο). Απ’ ηε δηεχζπλζε ηεο 

βηβιηνζήθεο, νξγαλψζεθαλ εκεξίδεο παξνπζίαζεο ηνπ πξσηνηχπνπ θαηά ηηο νπνίεο νη 

 
Εικόνα 2: Τν κνληέιν απνδνρήο ησλ 

PDAs/smartphones, γηα ηελ αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ απ’ ηηο πεγέο κηαο 

αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο 



ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ PDAs θαζψο θαη 

λα πεηξακαηηζηνχλ ζηε ρξήζε ηνπο. Μεηά ηε ζηνηρεηψδε απηή εθπαίδεπζε, νη 

ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ελφο ηππηθνχ ζελαξίνπ ρξήζεο ελφο 

PDA γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη αλάθηεζε βηβιηνγξαθίαο θαη αθέζεζαλ ειεχζεξνη λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε ην πξσηφηππν ζχζηεκα. Πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε ηελ 

αιιειεπίδξαζε απηή ρσξίο λα παξελνρινχκε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, εγθαηαζηήζακε 

έλαλ απνκεκαθξπζκέλν ππνινγηζηή απ’ ηνλ νπνίν έλαο παξαηεξεηήο κπνξνχζε λα 

βιέπεη φ,ηη αθξηβψο έβιεπε θαη ν ρεηξηζηήο ηνπ PDA ζηελ νζφλε ηεο ζπζθεπήο ηνπ. 

Τν βίληεν απηφ θαηαγξάθνληαλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα 

είλαη δηαζέζηκν θαηά ηε θάζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ ζπιιερζέλησλ 

δεδνκέλσλ. Όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο νινθιήξσλαλ ην ζελάξην, ζπκπιήξσλαλ δχν 

εξσηεκαηνιφγηα∙ ην πξψην αθνξνχζε ζην πξνθίι ηνπο ελψ ην δεχηεξν απνζθνπνχζε 

ζηελ απνηχπσζε ηεο εκπεηξίαο αιιειεπίδξαζεο κε ηε ζπζθεπή. Δπίζεο, 10 απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο επηιέρζεθαλ κε ηπραίν ηξφπν γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα νιηγφιεπηε 

ζπλέληεπμε. Σηηο επφκελεο παξαγξάθνπο παξνπζηάδνπκε πψο απηά αλαιχζεθαλ, 

θαζψο θαη ηα πξψηα απνηειέζκαηα. 

  

5. Η ανάλςζη δεδομένυν 

Η αλάιπζε πνπ έγηλε αθνξά ζηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο 

ησλ 10 ρξεζηψλ. Οη ζπλεληεχμεηο απνζθνπνχλ ζην λα δψζνπλ κηα πξψηε θαη 

γξήγνξε πνηνηηθή εθηίκεζε γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ 

κνληέινπ ηεο εηθφλαο 2. Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ActivityLens
3
. 

Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν ζρεδηαζκέλν εηδηθά γηα εξεπλεηέο πνπ έρνπλ σο 

αληηθείκελν ηελ πνηνηηθή έξεπλα ζε πνιιαπιήο κνξθήο δεδνκέλα παξαηήξεζεο, 

αηνκηθήο ή ζπλεξγαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Υπνζηεξίδνληαο ηελ εθηεηακέλε ρξήζε 

πνιπκέζσλ επηηξέπεη ζηνπο εξεπλεηέο λα δνπιέςνπλ µε αξρεία θεηκέλνπ, γξαθηθψλ, 

ήρνπ, βίληεν θαζψο θαη αξρεία θαηαγξαθήο ζπκβάλησλ (logfiles). Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε απνηειεί ε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο κηαο ηεξαξρηθήο δνκήο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

ρξεζηψλ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 3, ε αλάιπζε μεθηλά κε ηελ πεξηγξαθή απφ 

ην θαηψηεξν επίπεδν (Operation ή Events Level) αλζξψπηλεο, ζπλήζσο αζπλείδεηεο, 

δξαζηεξηφηεηαο, γηα λα δεκηνπξγεζεί ην επφκελν επίπεδν (Action ή Tasks Level), 

πνπ αθνξά ζε γεληθέο εξγαζίεο θαη λα θαηαιήμεη ζην πςειφηεξν ηεξαξρηθά επίπεδν 

(Activity ή Goals Level), πνπ αθνξά ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ν ρξήζηεο ηεο 

ζπζθεπήο. Σε θάζε επίπεδν νη ελέξγεηεο νκαδνπνηνχληαη ζε θαηεγνξίεο πνπ 

νλνκάδνληαη τςπολογίερ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθνχλ νη ελέξγεηεο πνπ εθηειεί ν 

ρεηξηζηήο ηεο ζπζθεπήο.  
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 Τν ινγηζκηθφ απηφ ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε απφ ηελ Δξεπλεηηθή Οκάδα Δπηθνηλσλίαο 

Αλζξψπνπ-Υπνινγηζηή (HCI Group) ηνπ ηκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Τερλνινγίαο 

Υπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (http://hci.ece.upatras.gr) 



 
Εικόνα 3: Τν πεξηβάιινλ ηνπ ActivityLens  γηα ηελ ηεξαξρηθή δνκή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρξήζηε 

 

Οη ηππνινγίεο ησλ ζπλεληεχμεσλ βαζίζηεθαλ ζηα βαζηθά θξηηήξηα ηνπ κνληέινπ 

καο (επρξεζηία, ρξεζηκφηεηα θαη ηθαλνπνίεζε), ελψ νη ηππνινγίεο ησλ βίληεν 

βαζίζηεθαλ ζηηο βαζηθέο εξγαζίεο πνπ είραλ νη ρξήζηεο λα δηεθπεξαηψζνπλ βάζεη ηνπ 

ζελαξίνπ (αλαδήηεζε βηβιίσλ θαη ειεθηξνληθψλ πεγψλ, ζεκεησκαηάξην, 

απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ, επηθνηλσλία κε άιινπο ρξήζηεο θ.ά.). 

 

6. Τα ππώηα ζςμπεπάζμαηα και οι μελλονηικέρ μαρ ενέπγειερ 

Οη πξψηεο εληππψζεηο απφ ηε ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ δηαγξάθνληαη ελζνπζηψδεηο. 

Τα πην ζεηηθά ζρφιηα απέζπαζαλ νη δπλαηφηεηεο απνζηνιήο θαη απνζήθεπζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο ζε απνζπψκελε θάξηα κλήκεο (κέζνο φξνο ρξεζηκφηεηαο 4.33, κέζνο 

φξνο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ 4.75). Η ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ 

αλάθηεζε πιεξνθνξίαο θξίζεθε πνιχ ζεκαληηθή γηαηί εμνηθνλνκεί ρξφλν 

(Μ.Ο.=4.38) θαη είλαη ζρεηηθά εχθνιε ζηε ρξήζε ηεο (Μ.Ο.=1.33
4
). Δπίζεο ε 

αλαδήηεζε ζηνλ θχξην θαηάινγν θξίζεθε ρξήζηκε (Μ.Ο.=4.33), θαζψο κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο κειέηεο ησλ ρξεζηψλ, ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο ρξφλνπ ή ζέζεο, φπσο απηνί πνπ επηβάιινληαη απ’ ηα επηηξαπέδηα 

ηεξκαηηθά. Τα ιηγφηεξν ζεηηθά ζρφιηα αθνξνχζαλ ζηε ρξήζε ηνπ ράξηε γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ηεο θπζηθήο ζέζεο ηνπ ηεθκεξίνπ ζηε ζπιινγή ηεο βηβιηνζήθεο (κέζνο 

φξνο ρξεζηκφηεηαο 2.33, κέζνο φξνο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ 2.0) θη απηφ, γηαηί νη 

ρξήζηεο επηζθέπηνληαλ ζπρλά ηε βηβιηνζήθε κε απνηέιεζκα λα γλσξίδνπλ ηε ζέζε 

ησλ ηεθκεξίσλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξφζεζε 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. Σην αληίζηνηρν εξψηεκα 

ζεηηθή απάληεζε ζπγθέληξσζε ην 100% ησλ εξσηεζέλησλ. Τν ίδην ζπλέβε θαη κε ηελ 

πξφζεζε ζχζηαζεο ηεο ππεξεζίαο ζε θίινπο θαη ζπλεξγάηεο. Η ζχγθξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηα βίληεν θαηαγξαθήο ησλ νζνλψλ ησλ 

ζπζθεπψλ αλέδεημε φηη ελψ ζηηο ζπλεληεχμεηο νη ρξήζηεο αλαθέξνληαλ ζηελ εχθνιε 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ θαηά ην πείξακα, νη θαηαγξαθέο ησλ 

αληίζηνηρσλ νζνλψλ έδεηρλαλ φηη ρξεηάζηεθε λα επαλαιάβνπλ κηα δηαδηθαζία 

                                                 
4
 Οη κέζνη φξνη απνδίδνληαη κε ηηκέο απφ 1 έσο 5. Σηελ πεξίπησζε απηή, ην 1= «πνιχ εχθνιν ζηε 

ρξήζε», 5= «πνιχ δχζθνιν ζηε ρξήζε». 



αλαδήηεζεο πεξηζζφηεξν απφ κία θφξεο γηα λα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο. 

Σπγθεθξηκέλα, ελψ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαίλεηαη πσο ν κέζνο φξνο ηεο επθνιίαο 

ήηαλ πνιχ ελζαξξπληηθφο (ΜΟ=1.67), θαηά ηελ αλάιπζε ησλ βίληεν θαηαγξαθήο 

δηαπηζηψζεθε φηη νη ρξήζηεο πξαγκαηνπνηνχζαλ θαηά κέζν φξν 5 αλαδεηήζεηο κέρξη 

λα έρνπλ επηηπρή απνηειέζκαηα. Η αληίθαζε απηή νθείιεηαη είηε ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ κε ηε δηεπαθή αλαδήηεζεο είηε ζηελ έιιεηςε 

ηεθκεξίσλ ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο απφ ηε ζπιινγή ηεο βηβιηνζήθεο.  

Σπκπεξαζκαηηθά, θνηλή παξαδνρή απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ε δχλακε ηεο 

ζπλήζεηαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ πηνζέηεζε κηαο λέαο ηερλνινγίαο. 

Έρνληαο ζπλεζίζεη ηε ρξήζε ησλ επηηξαπέδησλ Η/Υ νη ρξήζηεο δελ ζα έκπαηλαλ ζηε 

δηαδηθαζία λα πηνζεηήζνπλ κηα λέα ηερλνινγία, αλ δελ ήηαλ πξαγκαηηθά πεπεηζκέλνη 

φηη ε λέα ππεξεζία ηνπο εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη ηνπο δηεπθνιχλεη νπζηαζηηθά. Τα 

πξνβιήκαηα επρξεζηίαο πνπ αλαθέξζεθαλ κπνξνχλ, φπσο δήισζαλ θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο, λα μεπεξαζηνχλ εχθνια κφιηο ζπλεζίζνπλ ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο. 

Σηελ θαηεχζπλζε απηή ζπκβάινπλ ζεκαληηθά νη εκεξίδεο ελεκέξσζεο θαη 

εθπαίδεπζεο πνπ δηνξγαλψλεη ε βηβιηνζήθε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Σηνπο επφκελνπο κήλεο ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

κνληέινπ καο βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη απ’ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Η 

ζηαηηζηηθή αλάιπζή ηνπο πξνυπνζέηεη έλα κεγάιν ζχλνιν ζπκκεηερφλησλ 

(πεξηζζφηεξνη απφ 100), ψζηε ην ζηαηηζηηθφ απηφ δείγκα λα ζεσξείηαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ ησλ επηζθεπηψλ ηεο βηβιηνζήθεο. Η εγθπξφηεηα κνληέισλ ζαλ ην 

TAM ειέγρεηαη κε έλα ζχλνιν ηερληθψλ, παγθνζκίσο γλσζηέο σο Structural 

Equation Modeling (Hoyle, 1995), φπσο γηα παξάδεηγκα ε κέζνδνο Partial Least 

Square (Lohmöller, 1989). Απνηέιεζκα απηήο ηεο αλάιπζεο είλαη ε πνζνηηθή 

πεξηγξαθή ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηνπ κνληέινπ καο θαζψο θαη ε 

ζεκαληηθφηεηά ηνπο. 
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