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Περίιευε: Οη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο απνηεινχλ ζπζηήκαηα πνπ
πινπνηνχλ ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηεξίδνπλ θαζεκεξηλέο
πξαθηηθέο θαη δσηηθέο ιεηηνπξγίεο θνηλνηήησλ φπσο ε αθαδεκατθή
θαη ε εξεπλεηηθή, ελψ ε ζπκβνιή ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ
ζηελ αλάπηπμε ηνπο, εηδηθφηεξα ζηελ ρσξά καο, θξίλεηαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή. Η ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ε ζχδεπμή ηεο κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε θξίζηκσλ εξγαζηψλ έρεη
απμήζεη ηνπο ξπζκνχο εμέιημεο ηνπο θαη έρεη θαηαζηήζεη ζπρλφηεξεο
ηηο αλαπξνζαξκνγέο ζην χθνο θαη ηε κνξθνινγία ηνπο. Δηδηθφηεξε
κέξηκλα απαηηεί ν ηνκέαο αλάπηπμεο ππεξεζηψλ ςεθηαθψλ
βηβιηνζεθψλ, ν νπνίνο ζε κεγάιν κέξνο θξίλεη θαη ηελ θπζηνγλσκία
ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηηο θπζηθέο βηβιηνζήθεο, αιιά θαη επεκβαίλεη ζε
θξίζηκεο θάζεηο ηεο πιεξνθνξηαθήο ξνήο.
Η παξνχζα εξγαζία θηλείηαη ζε δχν άμνλεο. Ο πξψηνο άμνλαο εξεπλά
ηελ επίδξαζε ησλ ππεξεζηψλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ ζηελ αχμεζε
ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, ελψ ν
δεχηεξνο επηθεληξψλεηαη ζηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηεο
ζπλεξγαζίαο ησλ ρξεζηψλ θαη εξεπλά ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ
ζπλεξγαηηθή αλάθηεζε πιεξνθνξίαο θαη ηνλ βαζκφ απνδνρήο ηνπο. Η
κεζνδνινγία πνπ επηιέρζεθε είλαη πνηνηηθήο θχζεσο θαη απνηειείηαη
απφ εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο θαη ηεξαξρηθή αλάιπζε ησλ απφςεσλ
πνπ ζπιιέρζεζαλ. Τα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ζπλνςίδνληαη ζε
κηα αθξηβή αληηζηνίρεζε ησλ θπξηφηεξσλ ππεξεζηψλ ςεθηαθψλ
βηβιηνζεθψλ ζε θξίζηκεο θάζεηο ηεο πιεξνθνξηαθήο ξνήο θαη ζηελ
εμαγσγή απαηηήζεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία εξγαιείσλ ζπλεξγαηηθήο
αλαδήηεζεο. Παξάιιεια παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα πνπ
απνηππψλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ κε ηελ ρξήζε ησλ
ππεξεζηψλ απηψλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα θαλνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζε
θνξείο αλάπηπμεο ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ.

Abstract: Digital libraries are information systems, which have been
embedded in and support the daily and crucial tasks of communities
such as the information seeking and assessment of the academic and
research community, and the contribution of academic libraries in
their development, especially in Greece, is considered extremely
important. Technological advances aim to meet the users’ needs for
the performance of critical tasks. The development rate of systems
which implement innovative services have been increased, while their
style and morphology aim to be adapted to users demands. Digital
library services in a great degree qualify their physiognomy compared
to physical ones, and also interfere in important phases of information
flow.
The present paper concentrates on two axes. The first one investigates
the effect of digital library services in the augmentation of users’
efficiency and satisfaction, while the second one investigates at which
degree particular services support user collaboration. The selected
methodology is qualitative and consists of semi-structured interviews
and hierarchical analysis of the collected opinions. The results of the
paper are summarized into (a) a precise mapping of the major digital
library services onto critical phases of information flow and (b) into
the definition of the required functionalities for developing
collaborative information seeking tools. In parallel the paper presents
useful results for digital library developing agents, concerning the
users’ satisfaction from such services.
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1.

Εηζαγφγή

Μεγάινο ιφγνο γίλεηαη γηα ηηο εηδνπνηνχο δηαθνξέο κεηαμχ ςεθηαθψλ θαη θπζηθψλ
βηβιηνζεθψλ ζε κηα πξνζπάζεηα νξηνζέηεζεο φρη κφλν ηνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά θαη ησλ
ζπλεπαγφκελσλ ξφισλ θαη δηαδηθαζηψλ. Η πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ ςεθηαθψλ
βηβιηνζεθψλ πεξλά κέζα απφ πνηθίινπο δηαχινπο, νη νπνίνη πξνσζνχλ είηε κηα ηζηνξηθή
αληηκεηψπηζε, είηε κηα πξνζέγγηζε κε ηερληθφ-επηζηεκνληθέο κεζφδνπο. Μηα εμ απηψλ είλαη ε
αλίρλεπζε θαη ν εληνπηζκφο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ πνπ δηαθέξνπλ θαη νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη
είηε πξφηεξεο πξνεξγαζίαο θαη ππνδνκήο, είηε χζηεξσλ απνηειεζκάησλ θαη νθειψλ. Σε απηφ
ην ζηάδην εηζέξρεηαη ε έλλνηα ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ε νπνία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε
ηηο απμεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο. Η αλίρλεπζε φκσο απηή, πνιιψ
δε πεξηζζνηέξσ, ε πξνηππνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, απνηειεί κηα δχζθνιε δηαδηθαζία,
ε νπνία έρεη επηρεηξεζεί πνιιάθηο ζην παξειζφλ. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε
εξγαζία ηνπ Gonçalves (2004), ν νπνίνο ζπγθέληξσζε έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ, ηηο νπνίεο
θαηεγνξηνπνίεζε ζε ππεξεζίεο ηθαλνπνίεζεο θαη ππεξεζίεο ππνδνκήο. Σχκθσλα κε ηνλ
Goncalves νη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο απνηεινχλ ππνθαηεγνξία ησλ ππεξεζηψλ
ππνδνκήο καδί κε ηηο ππεξεζίεο ζρνιηαζκνχ, νπηηθνπνίεζεο θ.ά. Απφ ηελ άιιε νη Candela et
al. (2006) δηαίξεζαλ ηηο ππεξεζίεο ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηηο ππεξεζίεο
πξφζβαζεο, ππνβνιήο, δηαρείξηζεο θαη εμαηνκίθεπζεο. Σε φιεο απηέο ηηο θάζεηο, ε

δπλαηφηεηα ζπλεξγαηηθήο αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, απνηειεί πιένλ κηα
δηεζλή πξαθηηθή, εηδηθά ζην ρψξν ηεο επηζηεκνληθήο πιεξνθφξεζεο, γηα ηελ νπνία δελ έρεη
επαξθψο εξεπλεζεί θαη θαηαλνεζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ, έηζη ψζηε λα δνζεί ε
δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ ζπζηήκαηα ςεθηαθψλ
βηβιηνζεθψλ.
Η παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί κέζα απφ κηα έξεπλα πνηνηηθήο πθήο λα ζπιιέμεη απφςεηο
ρξεζηψλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ππεξεζίεο ησλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ βειηηψλνπλ
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε δηάθνξεο θάζεηο ηνπ θχθινπ ξνήο ηεο
πιεξνθνξίαο. Παξάιιεια, εξεπλά ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη έλα ζεκαληηθφ
ππνζχλνιν απηψλ, ησλ ππεξεζηψλ ζπλεξγαηηθήο αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο, θαη θαηαιήγεη λα
ζπλνςίζεη κηα ζεηξά πξνηάζεσλ γηα ζρεδηαζηηθέο παξεκβάζεηο. Η εξγαζία θηλείηαη ζε δχν
άμνλεο. Ο πξψηνο εξεπλά ηελ επίδξαζε ησλ ππεξεζηψλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ ζηελ αχμεζε
ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο, ελψ ν δεχηεξνο ηελ
ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ρξεζηψλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο. Η εηδνπνηφο
δηαθνξά κε πξνεγνχκελεο εξγαζίεο είλαη φηη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ γίλεηαη
απνθιεηζηηθά κέζα απφ δίαπινπο ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο δίρσο ηε κεζνιάβεζε ελφο
εμεηδηθεπκέλνπ θνξέα θαζψο δελ εξεπλάηαη ε ζπλεξγαζία ησλ ρξεζηψλ κε εμεηδηθεπκέλνπο
θνξείο πιεξνθφξεζεο, π.ρ. κέζα απφ έλα virtual reference ινγηζκηθφ ή κέζσ δηθηπαθψλ
ηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.

2.

Υπερεζίες Χεθηαθώλ Βηβιηοζεθώλ

Σχκθσλα κε ηνλ Fox (1993) σο ππεξεζίεο κηαο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο ελλνείηαη ε έλσζε
ησλ ππνινγηζηηθψλ κεραληζκψλ, ησλ κεραληζκψλ απνζήθεπζεο θαη ησλ κεραληζκψλ
επηθνηλσλίαο, νη νπνίνη πιαηζηψλνληαη κε ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ πξνθεηκέλνπ λα
επεθηαζνχλ θαη λα βειηησζνχλ ζε ζρέζε κε απηέο ηεο παξαδνζηαθήο βηβιηνζήθεο.
Πξνεγνχκελεο κειέηεο αμηνιφγεζεο ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ εζηίαζαλ ζε εηδηθέο δηαζηάζεηο
ηνπο, φπσο ε απφδνζε θαη ε επρξεζηία ηνπο (Kengeri et al., 1999; Rusch-Feja & Siebeky,
1999), φκσο ειάρηζηεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ κειέηε ησλ ππεξεζηψλ θαη δε απηψλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο «πξνζηηζέκελεο αμίαο». Μεγάιν κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ απηνχ ηνκέα
θαηαιακβάλνπλ κειέηεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλάθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο (Smith, 2000;
Meyyappan et al., 2000). Οη Chowdhury θαη Chowdhury (2000) θαηεγνξηνπνίεζαλ ηηο
ιεηηνπξγηθφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη απέδεημαλ πσο πέξα
απφ δεηήκαηα αλάθηεζεο εγείξνληαη θαη δεηήκαηα δηαρείξηζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ
δεδνκέλσλ. Σε έλα άιιν επίπεδν νη Vilar θαη Žumer (2005) παξέζεζαλ ζπγθξηηηθά ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεπαθψλ ηεζζάξσλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ θαη ηα θαηέηαμαλ ζε δχν
νκάδεο, νη νπνίεο ππνδείθλπαλ ζεκαληηθέο φςεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ δηεπαθψλ θαη ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλέδεημαλ ηελ εμειηθηηθή
πνξεία ησλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ απφ κεραληζκνχο αλάθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζε
πεξηβάιινληα πιήξνπο δηαρείξηζεο ηεο. Απφ ηελ βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη έλα κείδνλ δήηεκα,
ην νπνίν αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ππεξεζηψλ απηψλ, νη νπνίεο μεθεχγνπλ ησλ ηππηθψλ
δηαζηάζεσλ ηεο αλάθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη πνπ ζχκθσλα κε ηνπο Eason et al (2000)
ραξαθηεξίδνληαη σο «πεξηθεξεηαθέο». Τν γεγνλφο απηφ ππνγξακκίδεηαη θαη απφ ηνπο
Nicholas et al. (2006), νη νπνίνη έθαλαλ ιφγν γηα πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ
θαη γηα αλάγθε πεξαηηέξσ κειέηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ δεηήκαηνο.
Η επηινγή πεξηγξαθήο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ είλαη κηα απφ ηηο
δηαζέζηκεο πξνζεγγίζεηο, ε νπνία φκσο ελδπλακψλεηαη φηαλ θάπνηνο πξνζεγγίζεη ην
θαηλφκελν απηφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εληνπηζκνχ ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. Η
πξνηππνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη έλα

ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ηνπ εξεπλεηηθνχ ρψξνπ ηεο πιεξνθνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Γηάθνξεο
ηέηνηεο πξνηππνπνηήζεηο (Ellis & Haugan, 1997; Wilson, 1997) έρνπλ νδεγήζεη ζηε
δεκηνπξγία κνληέισλ ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ ζπζρεηίζεηο, είηε κε
απαηηήζεηο ρξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηθφηεηεο (Paepcke 1996), είηε κε πιαίζηα αμηνιφγεζεο
(Khoo, 2006). Σηελ πξψηε πεξίπησζε, ε νπνία ζεκεηψλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ν Paepcke
ρξεζηκνπνίεζε ηνλ θχθιν ξνήο πξνθεηκέλνπ λα δψζεη έκθαζε ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ
ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ θαη λα πξνζδηνξίζεη πηζαλέο ππεξεζίεο. Πην πξφζθαηα νη Gonçalves
et al (2007) δεκηνχξγεζαλ έλα λέν κνληέιν, ζην νπνίν ν θχθινο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο
δηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο, ηελ θάζε ηεο αλαδήηεζεο, ηεο ρξήζεο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη
ηεο δηάρπζεο αληίζηνηρα, θαη ηηο ζπζρεηίδνπλ κε θξηηήξηα πνηφηεηαο ησλ ςεθηαθψλ
βηβιηνζεθψλ. Ιδηαίηεξε ζεκαζία πξνζιακβάλνπλ νη ππεξεζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ
ζπλεξγαηηθή αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ.
2.1. Υπεξεζίεο ζπλεξγαηηθήο αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο
Η ζπλεξγαηηθή αλάθηεζε πιεξνθνξίαο, ζχκθσλα κε ηνπο Hansen θαη Jarvelin (2005)
απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επίιπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
πξνβιήκαηνο θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αλζξψπσλ, άκεζα ή/θαη
έκκεζα (π.ρ. κέζσ θεηκέλσλ, ζρεκάησλ θαη εηθφλσλ). Δπηπξφζζεηα ε ζπλεξγαηηθή αλάθηεζε
πιεξνθνξίαο ιακβάλεη ρψξα είηε ζε έλα νξηζκέλν πεδίν εξγαζίαο, είηε ζε κηα αλνηρηή
θνηλφηεηα. Δληφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ αλαπηχζζεηαη ε επίγλσζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο
(activity awareness) (Carroll et al., 2005), ε νπνία απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά:
(α) ην θνηλφ ππφβαζξν (common ground), πνπ απνηειεί ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο κεηαμχ
ησλ ζπλεξγαηψλ, (β) νη θνηλφηεηεο εξγαζίαο (communities of practice), πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ ζπλεξγαζία, ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αληαιιαγή ζπκβνπιψλ, ηδεψλ θαη απφςεσλ, (γ) ην
θνηλσληθφ θεθάιαην (social capital), πνπ είλαη ηα δίθηπα αιιειεπίδξαζεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ θαη (δ) ε αλζξψπηλε αλάπηπμε (human
development), πνπ απνηειεί ηελ αηνκηθή πξφνδν θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ
ηθαλνηήησλ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία. Έσο ηψξα ε ζπλεξγαζία
πεξηνξηδφηαλ ζε ζπλαληήζεηο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, αιιά πιένλ
θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ηα άηνκα ηείλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη απνκαθξπζκέλα ράξηο ζηελ
αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ, κεηαιιάζζνληαο θαζ’ απηφ ηνλ ηξφπν ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ
«νκάδα». Η απνκαθξπζκέλε ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγεί θξίζηκα δεηήκαηα,
φπσο είλαη απηφ ηεο εκπηζηνζχλεο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ηελ
νηθνδφκεζε ζπκπαγψλ δνκψλ εξγαζίαο (Nandhakumar & Baskerville, 2006).
Τν θαηεμνρήλ ζχγρξνλν ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν είλαη ε ππεξεζία απνζηνιήο κελπκάησλ, ε
ρξήζε ηεο νπνίαο, είηε κέζα ζην δηαδίθηπν είηε κέζα ζε ηνπηθά δίθηπα, είλαη επξέσο
δηαδεδνκέλε (Hu & Wei, 2007). Αξρηθά, νη ππεξεζίεο ζχγρξνλεο αληαιιαγήο κελπκάησλ
(chatting) ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα δηαζθέδαζε, ελψ πιένλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο
κελπκάησλ θαη αξρείσλ εηθφλαο, θεηκέλνπ θαη βίληεν, δεκηνπξγίαο θνηλνηήησλ, αθφκα θαη
ζπλνκηιίαο κέζσ θάκεξαο, δεκηνπξγψληαο έλαλ ηχπν ειεθηξνληθήο ζπλεδξίαζεο. Οη θνηλνί
πιεξνθνξηαθνί ρψξνη είλαη πεξηνρέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα κέιε κηαο νκάδαο, ζηνπο
νπνίνπο απνζεθεχνπλ ηεθκήξηα θαη ςεθηαθά αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο
θαη αθνινχζσο ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ (Davis et al.,
2001). Οη θνηλνί απηνί ρψξνη απνηεινχλ δεμακελέο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο δηάθνξεο νκάδεο
απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αλαθηνχλ επεμεξγαζκέλε (δηεζεκέλε) πιεξνθνξία, κέζα απφ
νξγαλσηηθέο (π.ρ. ηαμηλφκεζε) θαη δηαρεηξηζηηθέο (π.ρ. ζρνιηαζκφο) δξαζηεξηφηεηεο. Έλα
απφ ηα πην ζεκαληηθά ζπλεξγαηηθά εξγαιεία είλαη ε ππεξεζία ζρνιηαζκνχ (annotations). Ψο
ζρνιηαζκφο λνείηαη νπνηνδήπνηε ζρφιην ή εηηθέηα (tag) πξνζηίζεηαη ζε κηα ππεξζχλδεζε ή
θείκελν ραξαθηεξίδνληάο ην. Η αλάξηεζε ή επηζχλαςε ζρνιηαζκψλ έρεη κηα ηξηπιή

ππφζηαζε. Αξρηθά, απνηειεί ηε δεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ, θαζψο απνηειεί πξνζηηζέκελε
πιεξνθνξία γηα έλα ηεθκήξην, ε νπνία θαη ην ραξαθηεξίδεη (Nagao, 2003). Δπηπιένλ, νη
ζρνιηαζκνί απηνί απνηεινχλ απηνηειέο πεξηερφκελν, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη
κεηαζρεκαηίδνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ή ζρεκαηίδνληαη λέεο,
δεκηνπξγψληαο έλα είδνο ππεξθεηκέλνπ (Agosti et al., 2004). Τέινο, νη ζρνιηαζκνί απνηεινχλ
επηθνηλσληαθέο πξάμεηο (Searle, 1979), εληζρχνληαο ηνπο δεζκνχο ζπλεξγαζίαο ζε κηα νκάδα.
Τν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ χπαξμε ζρνιηαζκψλ θαη ηελ επηθφιιεζε εηηθεηψλ απφ
δηαθνξεηηθά άηνκα, είλαη θπξίσο ζεκαζηνινγηθφ, θαζψο δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα
πνιπζεκίαο θαη ζπλσλπκίαο ζε βαζηθφ επίπεδν (Golder & Huberman, 2005). Παξφια απηά,
εθηηκάηαη φηη ην πξφβιεκα απηφ ιχλεηαη ιφγσ ηνπ θνηλνχ ππφβαζξνπ πνπ ππάξρεη αλάκεζα
ζηα κέιε κηαο νκάδαο, ζεκεηψλνληαο θαζ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ζεκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
κέζα ζην νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα θάπνηεο ελέξγεηεο (ζηελ πεξίπησζε ησλ ςεθηαθψλ
βηβιηνζεθψλ, νη θάζεηο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο).
2.2. Υπνζέζεηο έξεπλαο
Η παξνχζα εξγαζία θηλείηαη ζε δχν άμνλεο. Ο πξψηνο άμνλαο εξεπλά ηελ επίδξαζε ησλ
ππεξεζηψλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ θαη ζηελ
ηθαλνπνίεζή ηνπο, ελψ ν δεχηεξνο επηθεληξψλεηαη ζηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηεο
ζπλεξγαζίαο ησλ ρξεζηψλ θαη εξεπλά ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ζπλεξγαηηθή αλάθηεζε
πιεξνθνξίαο θαη ηνλ βαζκφ απνδνρήο ηνπο.

3.

Μεζοδοιογία

Η κεζνδνινγία πνπ επηιέρζεθε είλαη πνηνηηθήο θχζεσο θαη απνηειείηαη απφ εκηδνκεκέλεο
ζπλεληεχμεηο θαη ηεξαξρηθή αλάιπζε ησλ απφςεσλ πνπ ζπιιέρζεζαλ.
3.1. Γείγκα
Τν δείγκα πνπ ζπκκεηείρε ζηελ παξνχζα έξεπλα απνηεινχληαλ απφ κέιε ηεο Δξεπλεηηθήο
Οκάδαο Αιιειεπίδξαζεο Αλζξψπνπ-Υπνινγηζηή ηνπ Τκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ θαη
Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη απφ κέιε ηνπ Τκήκαηνο
Μεραληθψλ Υπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Καη νη έληεθα (11)
ζπκκεηέρνληεο πνπ έιαβαλ κέξνο είραλ εκπεηξία ζηελ δηεμαγσγή έξεπλαο θαη εμεηδίθεπζε ζε
ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ-κεραλήο. Δπηπξνζζέησο, ε ζπρλή
ρξήζε ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ θαη ε ελαζρφιεζεο ηνπο κε ζέκαηα επρξεζηίαο θαη
ρξεζηκφηεηαο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ απνηέιεζαλ ερέγγπα γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ
απνηειεζκάησλ.
3.2. Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία
Τέζζεξηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο (ACM Digital Library, IEEE Xplore, HighWire Press,
Daffodil) παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο εηζαγσγηθνχ
ζεκηλαξίνπ. Οη ηέζζεξηο απηέο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο επηιέρζεζαλ ιφγσ ηεο πιεζψξαο
ππεξεζηψλ πνπ πινπνηνχζαλ θαη ιφγσ ηεο ζπλάθεηαο ηνπο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Μηα
εμ’ απηψλ, ε ςεθηαθή βηβιηνζήθε Daffodil (Klas et al., 2004), απνηέιεζε ην πεδίν ηεο
εηδηθφηεξεο θαη αλαιπηηθφηεξεο έξεπλαο γηα ηελ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ ζε

πεξηβάιινληα πνπ ππνζηεξίδνπλ ζπλεξγαηηθή αλάθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Μεηά απφ ηελ
παξνπζίαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα
απαληήζνπλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε ην βαζκφ ρξήζεο θαη επίγλσζεο ησλ
ππεξεζηψλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ γεληθά, αιιά θαη ηα ζπλεξγαηηθά εξγαιεία αλαδήηεζεο
πιεξνθνξίαο θαη ηηο ππεξεζίεο εμαηνκίθεπζεο κηαο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο. Σηε ζπλέρεηα,
αλαηέζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εξγαζίεο πνπ αθνξνχζαλ ζηε ζπγγξαθή ελφο
επηζηεκνληθνχ άξζξνπ, νη νπνίεο δηαηξνχληαλ ζε ππνεξγαζίεο ή θαζήθνληα. Τα θαζήθνληα
απηά ήηαλ εηδηθά δηακνξθσκέλα έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ην
θάζκα ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαη ησλ ηππηθψλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Όζνλ
αθνξά ην εηδηθφηεξν ζθέινο ηεο έξεπλαο (απηφ ηεο ζπλεξγαηηθήο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο),
ην δείγκα ρσξίζηεθε ζε νκάδεο αλάινγα κε ηα επηζηεκνληθά ηνπ ελδηαθέξνληα ζε κηα
πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί, πέξαλ ηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ
ησλ νκάδσλ. Ύζηεξα απφ δχν κήλεο ελαζρφιεζεο ζηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, νη
ζπκκεηέρνληεο εθιήζεζαλ λα απαληήζνπλ ζε έλα δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην πνπ εμέηαδε ηελ
ηθαλνπνίεζε γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο αλαθνξηθά κε ηελ επρξεζηία, ηελ
ρξεζηκφηεηα θαη ηελ ρξήζε ηνπο. Τέινο, αθνινχζεζαλ εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, νχησο ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ δεδνκέλα, ηα νπνία δελ κπνξνχζαλ λα
απνηππσζνχλ κέζα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα.

4.

Αποηειέζκαηα

4.1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ςεθηαθέο
βηβιηνζήθεο ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ αλαδήηεζε θαη ζηελ αλάθηεζε
πιεξνθνξίαο. Πξνζέζεζαλ δε φηη ν θχξηνο ιφγνο ρξήζεο ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ είλαη ε ζε
βάζνο έξεπλα, ε νπνία εληζρχεηαη απφ ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Όια ηα κέιε ηεο πεηξακαηηθήο
δηαδηθαζίαο εκθαλίζηεθαλ ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλα κε ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ θαη αζχγρξνλσλ
κέζσλ επηθνηλσλίαο, δειαδή (α) θάλνπλ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, (β) θάλνπλ
ρξήζε εξγαιείσλ άκεζεο αληαιιαγήο κελπκάησλ ζην δηαδίθηπν, (γ) αληαιιάζζνπλ αξρεία
θαη (δ) παίξλνπλ κέξνο ζε forum θαη blogs ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Παξά ην γεγνλφο φηη
ηα εξγαιεία απηά ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο ζεσξνχληαη σο ζπλεξγαηηθά, κφλν νη κηζνί απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχζαλ ζεκαληηθή ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ελψ
νη ππφινηπνη πηζηεχνπλ φηη ε αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ είλαη κηα αηνκηθή ελέξγεηα. Οη
ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ επίζεο μεθάζαξα ηελ πξνηίκεζή ηνπο πξνο κηα εληαία πιαηθφξκα
εξγαζίαο, ε νπνία ζα ηνπο παξείρε φιεο εθείλεο ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηε
δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο, δίρσο λα ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά
εξγαιεία.
4.2. Υπεξεζίεο ςεθηαθώλ βηβιηνζεθώλ
Οη ππεξεζίεο πνπ εμεηάζηεθαλ επηιέρζεθαλ απφ ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ
ηεο θάζε βηβιηνζήθεο θαη φρη βάζεη πξνηάζεσλ ηεο βηβιηνγξαθίαο. Σηνλ Πίλαθα 1
παξαηίζεληαη νη ππεξεζίεο πνπ επηιέρζεθαλ θαη ε βηβιηνζήθε απφ ηελ νπνία αληιήζεθαλ.
Όζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη ρξήζηεο, ηα απνηειέζκαηα
έδεημαλ πσο γλσξίδνπλ ηνπο Boolean ηειεζηέο θαη ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πεξηνξίζνπλ ηα
απνηειέζκαηα πνπ παίξλνπλ. Όζνλ αθνξά ζηελ πξνηίκεζε αλαδήηεζεο, ην δείγκα αλαδεηά
κε βάζε ην ζπγγξαθέα θαη ηνλ ηίηιν θπξίσο θαη ζε ηξίην επίπεδν αλαδεηά κε ιέμε θιεηδί

κέζα ζην θείκελν. Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ θχθιν δσήο ηεο
πιεξνθνξίαο, νη ζπκκεηέρνληεο ελέηαμαλ ηελ ππεξεζία ηνπ Θεζαπξνχ ζηε θάζε ηεο
αλαδήηεζεο. Ψζηφζν, κφιηο έλαο δήισζε ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο, θαζψο νη ππφινηπνη
ζεσξνχζαλ φηη, είηε ην απνηέιεζκα πνπ πξνζθέξεη είλαη θησρφ, είηε δελ ήηαλ ην πξνζδφθηκν.
Σηελ ίδηα θάζε ελέηαμαλ θαη ηελ ππεξεζία Σρεηηθψλ Όξσλ, φπνπ έμη άηνκα δήισζαλ
ρξήζηεο κε ηελ αηηηνιφγεζε φηη ηνπο βνεζά λα επαλεμεηάζνπλ ηελ αλαδήηεζή ηνπο.
Παξφκνηα απήρεζε είρε θαη ε ππεξεζία ηνπ Ιζηνξηθνχ Αλαδήηεζεο, θαζψο πέληε
ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζεηηθά σο πξνο ηε ρξήζε. Η θαθή παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ ήηαλ ν θχξηνο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο. Η ππεξεζία ησλ Γεκνθηιέζηεξσλ
άξζξσλ ζπγθέληξσζε πέληε ρξήζηεο, νη νπνίνη δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία
ππνδεηθλχεη πνπ ζηξέθεηαη ν θάζε επηζηεκνληθφο ηνκέαο.
Σρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ελεκέξσζεο ησλ ρξεζηψλ, έμη ρξήζηεο απάληεζαλ πσο
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππεξεζία Δλεκεξσηηθψλ Γειηίσλ. Όζνη δελ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ δήισζαλ
πσο δελ ην θάλνπλ, είηε γηαηί δελ επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ινγαξηαζκφ ρξήζηε, είηε
εθηηκνχλ φηη νη ελεκεξψζεηο απηέο απνηεινχλ ελνριεηηθή αιιεινγξαθία (spam).
Γεκνθηιέζηεξε κνξθή ζεσξνχληαη νη Δλεκεξψζεηο Αλαθνξψλ (π.ρ. Cite Track) θαη ζε
δεχηεξν επίπεδν νη Πίλαθεο Πεξηερνκέλσλ (TOC). Η ππεξεζία ησλ Δπηθείκελσλ Άξζξσλ δελ
ελζνπζίαζε ηνπο ρξήζηεο θαζψο κφιηο ηέζζεξηο απάληεζαλ ζεηηθά, δηφηη δελ ηελ ζεσξνχλ θαη
ηφζν ζεκαληηθή ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία.
Σηελ ίδηα θάζε κε ηηο παξαπάλσ εληάρζεθε θαη ε ππεξεζία ηνπ Γηθηχνπ Σπγγξαθέσλ.
Μφλν ηέζζεξηο ρξήζηεο απάληεζαλ ππέξ ηεο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο δηφηη ζεσξήζεθε πσο
πξνζθέξεη κε αμηφπηζηα απνηειέζκαηα θαη ε παξνπζίαζε πνπ πξνζθέξεη είλαη θαθήο
πνηφηεηαο. Όζνη απάληεζαλ αξλεηηθά ζεσξνχλ πσο ε ππεξεζία ππεξθαιχπηεηαη απφ ηελ ίδηα
ηελ αλαδήηεζε (πεδίν «Σπγγξαθέαο») θαη πσο ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα έπξεπε
λα κνηάδεη κε απηή ηνπ Google. Τελ ίδηα απνδνρή είρε θαη ε ππεξεζία ηνπ Θεκαηηθνχ Φάξηε
(Topic Map), ε νπνία αληηζηνηρείηαη κε ηελ ππεξεζία αλαδήηεζεο θαη ην πεδίν «Θέκα».
Η βνήζεηα κάιινλ αθήλεη αδηάθνξνπο ηνπο ρξήζηεο, θαζψο κφιηο δχν απάληεζαλ πσο ηελ
ρξεζηκνπνηνχλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε ππεξεζία εληάρζεθε θαη ζηηο ηέζζεξηο θάζεηο ηνπ
θχθινπ, νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ πσο ηελ ζεσξνχλ σο έλα δείθηε απνηπρίαο κίαο
ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο. Δάλ θάπνηνο ρξήζηεο ηελ ρξεζηκνπνηήζεη ηφηε ζεκαίλεη πσο
αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαη δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα μαλαρξεζηκνπνηήζεη ηε
βηβιηνζήθε. Γεκνθηιέζηεξε κνξθή βνήζεηαο ζεσξήζεθαλ νη Σπρλά Τηζέκελεο Δξσηήζεηο
(Frequently Asked Questions) θαζψο απνηεινχλ «κνξθέο ζπκππθλσκέλεο γλώζεο», φπσο
ραξαθηεξηζηηθά δήισζαλ. Οπνηαδήπνηε βνήζεηα ππφ ηελ κνξθή θηλνχκελεο εηθφλαο θξίλεηαη
δχζρξεζηε ιφγσ αδπλακία πινήγεζεο.
Η ππεξεζία My Clipboard ζπγθέληξσζε κφιηο κία ζεηηθή απάληεζε, θαζψο νη ρξήζηεο ηελ
ηαχηηζαλ κε ηελ ππεξεζία ηεο Πξνζσπηθήο Βηβιηνζήθεο ε νπνία ζπγθέληξσζε πέληε. Οη
ρξήζηεο δελ ζεσξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία σο πξνζσπηθφ ρψξν, φπσο αληηζέησο
δειψλεη ην φλνκά ηεο. Σε αληηδηαζηνιή, ε ππεξεζία Αγαπεκέλσλ Πεξηνδηθψλ (My Favorite
Journals) ζεσξήζεθε ελδηαθέξνπζα, θαζψο αθελφο εμνηθνλνκεί ρξφλν ζηνπο ρξήζηεο πνπ
ηξέρνπλ ζπρλά ηελ ίδηα αλαδήηεζε, αθεηέξνπ πξνζδίδεη πνηφηεηα ζην απνηέιεζκα.
Σηε θάζε ηεο Φξήζεο-Δπηινγήο, νη ρξήζηεο ελέηαμαλ ηεο εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο, ηελ
ππεξεζία Γίθηπνπ Σπγγξαθέσλ θαη ηα Γεκνθηιέζηεξα Άξζξα. Οη ππεξεζίεο ηεο Πξνζσπηθήο
Βηβιηνζήθεο, ησλ Αγαπεκέλσλ Πεξηνδηθψλ θαη ηεο Πξνζσπηθήο Δπηθάλεηαο Δξγαζίαο (My
Clipboard) θαιχπηνπλ απφιπηα ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε. Δπίζεο
κία βειηησκέλε εθδνρή ηεο ππεξεζία ηνπ Γηθηχνπ Σπγγξαθέσλ ζεσξείηαη ρξήζηκε ζηελ
παξνχζα θάζε.
Σηε θάζε ηεο Γεκηνπξγίαο νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο ηνπο είλαη απαξαίηεηε ε
ππεξεζία Downloadable Citations. Η ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ηνπο εμνηθνλνκεί ρξφλν θαηά

ηε δηάξθεηα ζχλζεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο. Πέξα απφ ηα Downloadable Citations νη ρξήζηεο
έρνπλ αλάγθε απφ ππεξεζίεο δηαρείξηζεο, φπσο είλαη ε Πξνζσπηθή Βηβιηνζήθε.
Οη ζπκκεηέρνληεο ελέηαμαλ ηελ ππεξεζία ηεο Πξνζσπηθήο Βηβιηνζήθεο, ηελ ππεξεζία ηνπ
Σρνιηαζκνχ θαη ηελ Σχγρξνλε Δπηθνηλσλία (chat) ζηνλ ηέηαξην ηνκέα ηνπ θχθινπ, ηελ θάζε
ηεο Γηάρπζεο. Η ππεξεζία Σρνιηαζκνχ είρε κεγάιε απνδνρή θαζψο επηά ρξήζηεο δήισζαλ
ρξήζηεο ηεο. Με ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία νη ρξήζηεο επηζπκνχλ λα ζρνιηάδνπλ πάλσ ζην
θείκελν θαη φρη πάλσ ζε αλαθηεκέλνπο ηίηινπο. Ιδαληθφ ζα ήηαλ λα πιεζίαδε ηελ κνξθή ηνπ
ινγηζκηθνχ Adobe Acrobat. Τν ζχλνιν ηνπ δείγκαηφο καο, θάλεθε λα επηζπκεί έλα εξγαιείν
chat κέζα ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ηνπο
επηβαξχλεη ηνπο κε ηελ εθκάζεζή ηνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο επηζπκνχζαλ έλα εξγαιείν πνπ ζα
κνηάδεη κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζην Γηαδίθηπν.
Πίλαθας 1: Οη ππεξεζίεο πνπ εμεηάζηεθαλ, νη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο πνπ ηηο πεξηειάκβαλαλ θαη νη θάζεηο ζηηο
νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα.
Χεθηαθή βηβιηοζήθε

Υπερεζία

Φάζε

Αλαδήηεζε

Daffodil, IEEE, ACM, HighWire

Αλαδήηεζε

Βνήζεηα

Daffodil, IEEE, ACM, HighWire

Αλαδήηεζε / Δπηινγή / Φξήζε

Θεζαπξφο

Daffodil

Αλαδήηεζε

Chat

Daffodil

Γηάρπζε

Γίθηπν ζπγγξαθέσλ

Daffodil

Αλαδήηεζε / Δπηινγή

Γεκνθηιέζηεξα άξζξα

IEEE

Αλαδήηεζε / Δπηινγή

Downloadable Citations

IEEE, ACM

Φξήζε

My clipboard

Daffodil

Δπηινγή

My favourite journals

HighWire Press

Αλαδήηεζε / Δπηινγή

Ιζηνξηθφ αλαδήηεζεο

Daffodil, IEEE, ACM, HighWire

Αλαδήηεζε

Δλεκεξσηηθά δειηία

HighWire, ACM

Αλαδήηεζε

Σρεηηθνί φξνη

Daffodil

Αλαδήηεζε

Σεκεηψζεηο (Annotations)

Daffodil

Γηάρπζε

Θεκαηηθφο ράξηεο (Topic map)

HighWire Press

Αλαδήηεζε

Δπηθείκελα άξζξα

IEEE

Αλαδήηεζε

Πξνζσπηθή βηβιηνζήθε

Daffodil

Αλαδήηεζε / Δπηινγή / Φξήζε /
Γηάρπζε

4.3. Υπεξεζίεο ζπλεξγαηηθήο αλαδήηεζεο
Κξίζεθε σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα εξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ πξνηηκψκελσλ απφ
ηνπο ρξήζηεο ππεξεζηψλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ, ηνπο ιφγνπο ρξήζε ηνπο θαη ην βαζκφ
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. Τν πιήζνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη αλάινγν κε
ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη ρξήζηεο πνπ επηζπκνχλ
λα θάλνπλ κηα ζε βάζνο έξεπλα ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ εθηφο απφ ηε βαζηθή αλαδήηεζε
ηεθκεξίσλ, ηελ αλαδήηεζε ζε ηίηινπο ζπλεδξίσλ, ηηο απηφκαηεο ελεκεξψζεηο (alerts) θαζψο

θαη επηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο κε άιια κέιε, φπσο forums, blogs, e-mails, ελψ απφ ηελ άιιε
νη ρξήζηεο πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ απιή επηζθφπεζε ελφο ζεκαηηθνχ πεδίνπ αξθνχληαη
ζηελ ρξήζε ηεο αλαδήηεζεο. Αθνινχζσο, νη ρξήζηεο πνπ θάλνπλ ελδειερή έξεπλα ηείλνπλ λα
ζπλεξγάδνληαη πην πνιχ ζπγθξηηηθά κε απηνχο πνπ απιά παξαθνινπζνχλ κηα ζεκαηηθή
πεξηνρή. Σπκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη νη ρξήζηεο πνπ θάλνπλ κηα εηο βάζνο έξεπλα πάλσ ζε
κηα ζεκαηηθή πεξηνρή ρξεζηκνπνηνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο θαη δείρλνπλ
κεγαιχηεξε πξνζπκία λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξίαο. Σηε
ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ ηα απνηειέζκαηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ απνζηνιψλ ησλ ρξεζηψλ
κε ηελ ρξήζε ηνπ Daffodil, φπνπ θαη αμηνινγήζεθαλ ηα ζπλεξγαηηθά ηνπ εξγαιεία θαζψο θαη
ην Daffodil γεληθά ζε ζρέζε κε ηελ ρξεζηκφηεηα, ηελ επρξεζηία θαη ηελ ρξήζε ηνπο.
Όζνλ αθνξά ζηνλ θνηλφ πιεξνθνξηαθφ ρψξν (Κνηλφο Φάθεινο) κηαο νκάδαο, φινη νη
ζπκκεηέρνληαο εμήξαλ ηε ζεκαζία ηνπ ηνλίδνληαο φηη είλαη πνιχ βνιηθφ λα ππάξρεη έλαο
θνηλφο ρψξνο απνζήθεπζεο ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ, ηνλ νπνίν ζα κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη
φια ηα κέιε κηαο νκάδαο. Παξφια απηά, αμηνινγψληαο ηελ επρξεζηία ηνπ, ηφληζαλ ηελ
αδπλακία δεκηνπξγίαο θνηλνχ θαθέινπ θαη πξφζθιεζεο αηφκσλ ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ
δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ αδπλακία απνζήθεπζεο ηεθκεξίσλ παξά κφλν ησλ
ππεξζπλδέζεψλ ηνπο, ελψ παξάιιεια ζπκθψλεζαλ ζηελ χπαξμε αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ
γηα ηε δηαγξαθή ηεθκεξίσλ απφ ηνλ θνηλφ θάθειν, θαζψο θάζε κέινο έρεη ηελ δπλαηφηεηα
δηαγξαθήο ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ.
Όινη νη ρξήζηεο δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία δσληαλήο ζπλνκηιίαο ζρεδφλ
θαζεκεξηλά γηα επηθνηλσλία, γηα δηαζθέδαζε θαη γηα δνπιεηά. Παξά ην γεγνλφο φηη ζεσξείηαη
εμαηξεηηθά ρξήζηκν εξγαιείν γηα άκεζε επηθνηλσλία, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία αλέθεξε φηη
δελ ζα ην ρξεζηκνπνηνχζε γηα λα ζπλεξγαζηεί γηα δνπιεηά παξά κφλν αλ ήηαλ θάηη επείγνλ
θαη γηα ηελ γξήγνξε αληαιιαγή αξρείσλ. Παξάιιεια εθηίκεζαλ φηη θαηά ηε ζχγρξνλε
επηθνηλσλία παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα αμηνπηζηίαο, απψιεηα ρξφλνπ θαηά ηελ
πιεθηξνιφγεζε κελπκάησλ θαη απνζπάηαη ε πξνζνρή απφ ηε ζπλνκηιία κε ηξίηνπο. Όζνλ
αθνξά ζηελ επρξεζηία ηεο ππεξεζίαο ζην Daffodil, εθηφο απφ ηα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ
παξνπζηάζηεθαλ έδσζαλ έκθαζε ζηελ αδπλακία παξνπζίαζεο ησλ κειψλ πνπ είλαη εληφο
ζχλδεζεο, ηελ αλππαξμία δπλαηφηεηαο δεκηνπξγίαο πξνζσπηθνχ πξνθίι, θαζψο θαη ηεο
επηινγήο ησλ αηφκσλ κε ηα νπνία επηζπκεί ν ρξήζηεο λα επηθνηλσλήζεη.
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ φηη ε ππεξεζία αλάξηεζεο ζρνιίσλ είλαη ην πην
ζεκαληηθφ ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν, θαζψο πξνσζεί ηελ έξεπλα θαη πξνάγεη ηελ ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ κειψλ, ελψ πάλσ απφ ηνπο κηζνχο παξαδέρζεθαλ φηη ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ απηή
ηελ ππεξεζία ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα άιια εξγαιεία, φπσο ηελ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία.
Η ππεξεζία απηή ζην Daffodil παξνπζίαζε πνιιά πξνβιήκαηα επρξεζηίαο, φπσο νη επηπιένλ
θαξηέιεο πνπ εκθαλίδνληαλ ζηελ ήδε ππεξθνξησκέλε δηεπαθή ηνπ θάζε θνξά πνπ νη
ρξήζηεο πξνζέζεηαλ έλα θαηλνχξγην ζρφιην. Δπηπξνζζέησο, έδεημαλ ηε δπζαξέζθεηα ηνπο
φζνλ αθνξά ζηηο ειιηπείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δεκηνπξγφ θαη ηελ ψξα δεκηνπξγίαο ελφο
ζρνιίνπ, ηα νπνία εθηηκνχλ φηη κεηψλνπλ ηε ζπλεξγαηηθφηεηα. Τέινο, νη ρξήζηεο
ελνριήζεθαλ απφ ηελ αδπλακία δεκηνπξγίαο ζρνιίσλ επάλσ ζην θείκελν ηνπ ηεθκεξίνπ θαη
απφ ην γεγνλφο φηη αλη’ απηνχ έπξεπε λα ζρνιηάδνπλ πάλσ ζηελ ππεξζχλδεζε ηνπ.

5.

Σσδήηεζε - Στοιηαζκός

Μέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε
ρξήζε κίαο ππεξεζίαο. Σηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζηφρνπ νκαδνπνηήζεθαλ νη παξάγνληεο ζε
ηξεηο θαηεγνξίεο: (α) ηνπο παξάγνληεο ηνπ ζπζηήκαηνο, (β) ηνπο παξάγνληεο ηεο ππεξεζίαο
θαη (γ) ηνπο πξνζσπηθνχο παξάγνληεο. Οη παξάγνληεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεηίδνληαη κε ηελ

ρξεζηηθφηεηα (ζρεδηαζκφο, δφκεζε θαη αηζζεηηθή ηεο δηεπαθήο) θαη ηελ απφδνζε ηνπ
ζπζηήκαηνο (αμηνπηζηία, ηαρχηεηα απφθξηζεο) ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο.
Σε έλα δεχηεξν επίπεδν νη παξάγνληεο ππεξεζίαο ζρεηίδνληαη κε ην ζχλνιν θαη ηε θχζε
ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη κία ςεθηαθή βηβιηνζήθε. Οπνηαδήπνηε ινηπφλ επηθάιπςε ή
νκνηφηεηα κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ππεξεζηψλ ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζε βάξνο απηήο
πνπ δελ έρεη ζπλεζίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο. Σε ελδερφκελν δίιεκκα κεηαμχ δχν
ππεξεζηψλ νη ρξήζηεο θαίλεηαη πσο ζηξέθνληαη πξνο εθείλεο πνπ είλαη πην θνληά ζηηο
ζπλήζεηέο ηνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη ππεξεζίεο ηνπ Γηθηχνπ Σπγγξαθέσλ θαη ηνπ
Θεκαηηθνχ Φάξηε είραλ κηθξή απήρεζε, δηφηη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο εξεπλάο καο ζεψξεζαλ
πσο θαιχπηνληαη απφ ηα πεδία «Σπγγξαθέαο» θαη «Θέκα» ζηελ αλαδήηεζε.
Τέινο, νη πξνζσπηθνί παξάγνληεο αθνξνχλ ζηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ θέξνπλ νη
ρξήζηεο. Οη ρξήζηεο επεξεάδνληαη απφ ηηο εηθφλεο πνπ θέξνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο
επαθή κε ηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο. Η ζπλήζεηα θαη ε επθνιία εθκάζεζεο κίαο ππεξεζίαο
παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απνδνρή κίαο ππεξεζίαο. Μνινλφηη νη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο
παξέρνπλ αλεπηπγκέλα εξγαιεία γηα ηελ θαιχηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ,
εληνχηνηο νη ηειεπηαίνη παξακέλνπλ πηζηνί ζε εξγαιεία ζπλήζνπο ρξήζεο. Η θαζεκεξηλή
επαθή κε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο δεκηνπξγεί εκπεηξίεο ζηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη ηηο
κεηαθέξνπλ θαη ζε άιια πεξηβάιινληα. Οπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηηο εηθφλεο πνπ έρνπλ
δηακνξθψζεη, ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά.
Απφ ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε, πσο νη παξαπάλσ παξάγνληεο
αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ απνδνρή ησλ ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα
ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη κία βηβιηνζήθε ελζαξξχλεη ηφζν ηελ γεληθφηεξε
ρξήζε ηεο, φζν θαη ηελ ρξήζε ησλ εηδηθφηεξσλ ππεξεζηψλ. Σπλεπψο, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ππεξεζίεο επεξεαδφκελνη απφ ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν
ζχζηεκα, νη ππεξεζίεο θαη ν πξνζσπηθφο παξάγνληαο δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην ηεο
απνδνρήο κίαο ππεξεζίαο. Η παξνχζα εξγαζία απέδεημε πσο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κία
ππεξεζία πξέπεη λα ζπλδπάδεη ρξεζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αμία ζχκθσλα κε ηνλ Boztepe
(2007). Ο πξνζσπηθφο παξάγνληαο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ εκπεηξία, ηηο αλάγθεο, ηηο
αληηιήςεηο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ηελ ηθαλνπνίεζε, ε νπνία ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα θαη
απνδνρή.
Σην ζέκα ησλ ππεξεζηψλ ζπλεξγαηηθήο αλάθηεζεο νη ζπκκεηέρνληεο εθηίκεζαλ φηη, παξά
ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηδέαο κηαο θνηλήο πιαηθφξκαο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία ηεο
πιεξνθνξίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο γηα εμεχξεζε πιεξνθνξηψλ, ε
ηξέρνπζα εθαξκνγή πινπνίεζεο παξνπζηάδεη πνιιά ζρεδηαζηηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία
απμάλνπλ ηνλ βαζκφ δπζρξεζηίαο, εηδηθφηεξα γηα άπεηξνπο ρξήζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα
αλαθέξζεθε ε ππεξθφξησζε ηεο δηεπαθήο εξγαζίαο ηνπ Daffodil κε ππεξεζίεο, νη νπνίεο
είλαη επαλαιακβαλφκελεο θαη κε δηαθξηηέο, ελψ ηαπηφρξνλα ζρνιηάζηεθε αξλεηηθά ε
επηζηεκνληθή νξνινγία ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Δπηπξνζζέησο, νη ρξήζηεο επηδεηνχλ
πεξηζζφηεξε ζηαζεξφηεηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ
κεραληζκψλ επίγλσζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ησλ παξφλησλ κειψλ
γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε δσληαλή ζπλνκηιία. Τν γεγνλφο δε φηη κέζσ ηνπ Daffodil επηηξέπεηαη
ε επηθνηλσλία κε ζχγρξνλα θαη αζχγρξνλα κέζα, σζεί ηνπο ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
απηνχο ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο λα εθθξάζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ κηα ηέηνηα
Χεθηαθή Βηβιηνζήθε, αιιά θαη ηελ πξφζεζε λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ ζπλεξγαηηθή θαη
φρη κφλν αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. Απηφ έξρεηαη σο επηβεβαίσζε ηνπ γεληθφηεξνπ επξήκαηνο
γηα ηνλ ηξφπν απνδνρήο κηαο ππεξεζίαο.
Η ρξήζε θαη θαη’ επέθηαζε ε ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απφ κηα ππεξεζία επεξεάδεηαη
απφ ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ επρξεζηία ηεο ππεξεζίαο απηήο. Γηα παξάδεηγκα, ζην ζχλνιφ
ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θνηλνχ θαθέινπ θαη ηεο αλάξηεζεο
ζρνιίσλ σο πάξα πνιχ ρξήζηκεο, θάηη φκσο πνπ δελ ζπλέβε κε ηελ ππεξεζία δσληαλήο

ζπλνκηιίαο. Η ηειεπηαία ζεσξείηαη σο έλα κε ρξήζηκν ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν, θπξίσο ιφγσ
ηεο ζπλήζνπο ρξήζεο ηεο γηα δηαζθέδαζε θαη γξήγνξε αληαιιαγή αξρείσλ. Η δε ηθαλνπνίεζε
ηνπο απφ ηε ρξήζε ήηαλ πνιχ κηθξή εμαηηίαο ησλ ζρεδηαζηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ έθαλε ηελ
ππεξεζία δχζρξεζηε πξνθαιψληαο πξνβιήκαηα ζηελ ζπλεξγαζία κεηψλνληαο κε απηφ ηνλ
ηξφπν ηελ απνδνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ φπσο παξέρνληαη ζην Daffodil απφ ηνπο ρξήζηεο.

6.

Σσκπεράζκαηα

Η δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ ζηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα
κεγάιεο απνδνρήο απφ ηνπο ρξήζηεο, αιιά αληίζεηα έξεπλεο δείρλνπλ πσο νη ρξήζηεο
πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηηο παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ςεθηαθέο
βηβιηνζήθεο. Ψο γεληθή θαηεχζπλζε πξνθχπηεη πσο νη πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο
ρξεζηκνπνηνχληαη κνλάρα ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο θαιχπηνπλ ην
πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ησλ ρξεζηψλ ζην ζχλνιφ ηνπ. Ο ηξφπνο
αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο αιιάδεη κε ηνπο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηε
ζχλζεηε αλαδήηεζε γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη απαηηήζεηο απμάλνληαη θαη νη ςεθηαθέο
βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα αλαζεσξήζνπλ ην ξφιν ηνπο παξέρνληαο πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο
πξνζηηζέκελεο αμίαο. Η ζπλεξγαηηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο
είλαη έλα γεγνλφο, αλ θαη δελ ζπκβαίλεη κέζα απφ νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα,
αιιά κέζα απφ κεκνλσκέλεο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο. Οη ρξήζηεο παίξλνπλ κέξνο ζε
ζπδεηήζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κε ηε βνήζεηα ηεο
ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη ζρνιηάδνπλ ειεθηξνληθά θείκελα κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο.
Όπσο γίλεηαη ηεθκαξηφ, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ αιιάδεη θαη κεηακνξθψλεηαη ζε κηα
θνηλσληθή δηεξγαζία θαη γη απηφ ην ιφγν νη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηε
δπλακηθή ηνπο θαη λα δηεθδηθήζνπλ ην λέν ηνπο ξφιν παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ κε εξγαιεία θαη ππεξεζίεο γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ.
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