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Δξμή παοξσρίαρηπ
• Υπηοερίεπ φητιακώμ βιβλιξθηκώμ
– Υπηοερίεπ ποξρςιθέμεμηπ ανίαπ / Υπηοερίεπ ρσμεογαςικήπ
αμάκςηρηπ πληοξτξοίαπ / Ποξηγξύμεμεπ μελέςεπ

• Δοεσμηςικά ζηςξύμεμα
• Μεθξδξλξγία
– Δείγμα / Υπηοερίεπ / Πειοαμαςική διαδικαρία

• Απξςελέρμαςα
• Σσμπεοάρμαςα
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Υπηοερίεπ φητιακώμ βιβλιξθηκώμ
• Υπηοερίεπ
– Η έμχρη ςχμ σπξλξγιρςικώμ μηυαμιρμώμ, ςχμ μηυαμιρμώμ
απξθήκεσρηπ και ςχμ μηυαμιρμώμ επικξιμχμίαπ. Πλαιριώμξμςαι
με λξγιρμικό ώρςε μα επεκςείμξμςαι και μα βελςιώμξμςαι ρε
ρυέρη με ςηπ παοαδξριακήπ βιβλιξθήκηπ [Fox, 1993].

• Υπηοερίεπ ποξρςιθέμεμηπ ανίαπ
– Θεχοξύμςαι ξι ποξηγμέμεπ ή ποόρθεςεπ σπηοερίεπ πξσ έμαπ
πάοξυξπ ποξρτέοει ποξκειμέμξσ α) μα εμιρυύρει έμα ποξψόμ
μέρα από μξμαδικά υαοακςηοιρςικά β) μα βελςιώρει ςημ
εμπειοία ςξσ υοήρςη και γ) μα ικαμξπξιήρει ςιπ ποξηγμέμεπ
αμάγκεπ ςξσ.

• Υπηοερίεπ ρσμεογαςικήπ αμάκςηρηπ πληοξτξοίαπ
– Η ρσμεογαςική αμάκςηρη πληοξτξοίαπ πεοιλαμβάμει ςημ
αλληλεπίδοαρη μεςανύ αμθοώπχμ, άμερα ή/και έμμερα (π.υ.
μέρχ κειμέμχμ) [Hansen & Jarvelin, 2005]. Σσμδέεςαι με πςσυέπ
ςηπ κξιμήπ διαυείοιρηπ πληοξτξοιακώμ πόοχμ.
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Ποξηγξύμεμεπ μελέςεπ
• Ανιξλόγηρη
– Απόδξρη ή υοηρςικόςηςα
– Δογαλεία αμάκςηρηπ πληοξτξοίαπ
– Διεπατή

• Μξμςελξπξίηρη σπηοεριώμ
– Gonçalves [2004], Candela et al. [2006]

• Κύκλξπ πληοξτξοιακήπ ρσμπεοιτξοάπ
– Paepcke [1996], Khoo [2006], Gonçalves et al. [2007]

• Ανιξλόγηρη σπηοεριώμ ρσμεογαςικήπ αμάκςηρηπ
– Κξιμξί υώοξι εογαρίαπ
– Σύγυοξμη επικξιμχμία (chat)
– Συξλιαρμόπ
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Δοεσμηςικά ζηςξύμεμα
Δύξ άνξμεπ:
• Δπίδοαρη ςχμ σπηοεριώμ φητιακώμ βιβλιξθηκώμ ρςημ
αύνηρη ςηπ απξδξςικόςηςαπ ςχμ υοηρςώμ και ρςημ
ικαμξπξίηρή ςξσπ.
– Απξςύπχρη ςχμ σπηοεριώμ ρςξμ κύκλξ πληοξτξοιακήπ
ρσμπεοιτξοάπ.
– Παοάγξμςεπ πξσ επηοεάζξσμ ςη υοήρη ςχμ σπηοεριώμ.

• Βαθμόπ απξδξυήπ και ρσμβξλή σπηοεριώμ σπξρςήοινηπ
ςηπ ρσμεογαρίαπ ςχμ υοηρςώμ ρςη ρσμεογαςική
αμάκςηρη πληοξτξοίαπ.
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Μεθξδξλξγία - Δείγμα
• Έμςεκα ρσμμεςέυξμςεπ
– Τμήμα Ηλεκςοξλόγχμ και Τευμξλξγίαπ Υπξλξγιρςώμ ςξσ
Παμεπιρςημίξσ Παςοώμ & Τμήμα Μηυαμικώμ Υπξλξγιρςώμ και
Πληοξτξοικήπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Παςοώμ.

• Κοιςήοια επιλξγήπ
– Σσυμή υοήρη φητιακώμ βιβλιξθηκώμ.
– Δμαρυόληρη με θέμαςα εσυοηρςίαπ και ενειδίκεσρη ρε θέμαςα
πξσ άπςξμςαι ςηπ αλληλεπίδοαρηπ αμθοώπξσ-μηυαμήπ.
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Μεθξδξλξγία - Υπηοερίεπ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αμαζήςηρη
Βξήθεια
Θηρασοόπ
Chat
Δίκςσξ ρσγγοατέχμ
Δημξτιλέρςεοα άοθοα
Downloadable Citations
My Clipboard
Κξιμξί υώοξι εογαρίαπ
(Common spaces)

•
•
•
•
•
•

My favourite journals
Ιρςξοικό αμαζήςηρηπ
Δμημεοχςικά δελςία
Συεςικξί όοξι
Σημειώρειπ (Annotations)
Θεμαςικόπ υάοςηπ (Topic
map)
• Δπικείμεμα άοθοα
• Ποξρχπική βιβλιξθήκη

Τέρρεοιπ φητιακέπ βιβλιξθήκεπ:
ACM Digital Library, IEEE Xplore, HighWire Press, Daffodil
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Μεθξδξλξγία - Πειοαμαςική διαδικαρία
• Σεμιμάοιξ
– Παοξσρίαρη φητιακώμ βιβλιξθηκώμ
– Αμάλσρη πειοαμαςικήπ διαδικαρίαπ

• Φάρη ενξικείχρηπ
– Δίμημη πεοίξδξπ ενξικείχρηπ

• Δοχςημαςξλόγια 1ηπ τάρηπ (pre-task)
– Βαθμόπ υοήρηπ
– Δπίγμχρη ςχμ σπηοεριώμ

• Δοχςημαςξλόγια 2ηπ τάρηπ (post-task)
– Ικαμξπξίηρη ρυεςικά με ςημ εσυοηρςία
– Χοηριμόςηςα και βαθμόπ υοήρηπ σπηοεριώμ
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Μεθξδξλξγία - Πειοαμαςική διαδικαρία
• Απξρςξλέπ (tasks)
– Αμάθερη εογαριώμ για ςη ρσγγοατή άοθοξσ
– Δημιξσογία ξμάδχμ με διατξοεςικά καθήκξμςα

• Σσμέμςεσνειπ
–
–
–
–

Ημι-δξμημέμεπ
Βιβλιξθήκη και Κέμςοξ Πληοξτόοηρηπ, Παμεπιρςήμιξ Παςοώμ
Μέρη διάοκεια: 25’
Καςαγοατή ρσμέμςεσνηπ με video camera

• Αμάλσρη με Activity Lens
– Δογαλείξ αμάλσρηπ δεδξμέμχμ εθμξγοατικώμ/πξιξςικώμ
μελεςώμ
– Ιεοαουική δόμηρη δεδξμέμχμ
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Απξςελέρμαςα - Γεμικά
• Χοήρςεπ
– Θεχοξύμ ςιπ φητιακέπ βιβλιξθήκεπ ανιόπιρςη πηγή
πληοξτόοηρηπ.
– Δνξικειχμέμξι με ςημ υοήρη ρύγυοξμχμ και αρύγυοξμχμ μέρχμ
επικξιμχμίαπ.
– Οι μιρξί από ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ θεχοξύραμ ρημαμςική ςη
ρσμεογαρία για ςημ αμαζήςηρη πληοξτξοιώμ.
– Ποξςιμξύμ μια εμιαία πλαςτόομα εογαρίαπ, η ξπξία θα ςξσπ
παοείυε όλεπ εκείμεπ ςιπ λειςξσογίεπ για ςημ αμαζήςηρη και ςη
διαυείοιρη ςηπ πληοξτξοίαπ, δίυχπ μα υοειάζεςαι μα
υοηριμξπξιξύμ πξλλά και διατξοεςικά εογαλεία.
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Απξςελέρμαςα – Υπηοερίεπ / Φάρειπ

Κύκλξπ πληοξτξοιακήπ ρσμπεοιτξοάπ από Goncalves et al. (2007). ‘‘What is a good digital library?’’: a
quality model for digital libraries. Information Processing and Management 43(5), 1416-1437
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Απξςελέρμαςα - Σκξπόπ / πλήθξπ
• Τξ πλήθξπ ςχμ σπηοεριώμ πξσ υοηριμξπξιξύμςαι είμαι
αμάλξγξ με ςξσπ λόγξσπ υοήρηπ ςχμ φητιακώμ
βιβλιξθηκώμ.
– Χοήρςεπ πξσ κάμξσμ ρε βάθξπ έοεσμα υοηριμξπξιξύμ
μεγαλύςεοξ αοιθμό σπηοεριώμ, ξι υοήρςεπ πξσ κάμξσμ απλή
επιρκόπηρη εμόπ θεμαςικξύ πεδίξσ αοκξύμςαι ρςημ υοήρη ςηπ
αμαζήςηρηπ.

• Χοήρςεπ πξσ κάμξσμ εμδελευή έοεσμα ςείμξσμ μα
ρσμεογάζξμςαι πεοιρρόςεοξ ρσγκοιςικά με ασςξύπ πξσ
απλά παοακξλξσθξύμ μια θεμαςική πεοιξυή.
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Απξςελέρμαςα – Δογαλεία ΣΑΠ
• Κξιμξί πληοξτξοιακξί υώοξι
– Χοηριμόςηςα: καθξλική απξδξυή (λόγξι απξθήκεσρηπ).
– Δσυοηρςία: ποξβλημαςιρμόπ (αδσμαμία δημιξσογίαπ κξιμξύ
τακέλξσ, ποόρκληρηπ αςόμχμ, απξθήκεσρηπ πλήοξσπ
κειμέμξσ, απαίςηρη αρταλιρςικώμ δικλείδχμ).

• Σύγυοξμη επικξιμχμία
– Χοηριμόςηςα: αμτιβξλίεπ (αμςαλλαγή αουείχμ).
– Δσυοηρςία: ποξβλημαςιρμόπ (αδσμαμία παοξσρίαρηπ μελώμ
εμςόπ ρύμδερηπ, δημιξσογίαπ ποξτίλ, επιλξγήπ αςόμχμ
επικξιμχμίαπ).

• Συξλιαρμόπ
• Χοηριμόςηςα: απξδξυή.
• Δσυοηρςία: ποξβλημαςιρμόπ (σπεοτόοςχρη διεπατήπ, ελλιπείπ
πληοξτξοίεπ, αδσμαμία ρυξλιαρμξύ ρςξ πλήοεπ κείμεμξ).
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Απξςελέρμαςα - Παοάγξμςεπ επιοοξήπ
• Παοάγξμςεπ ρσρςήμαςξπ
– Χοηρςικόςηςα
• Συεδίαρη διεπατήπ
• Αιρθηςική

– Απόδξρη
• Ανιξπιρςία απξςελερμάςχμ
• Ταυύςηςα απόκοιρηπ

• Παοάγξμςεπ σπηοερίαπ
– Ομξιόςηςεπ ή επικαλύφειπ πξσ παοξσριάζξσμ ξι σπηοερίεπ.

• Ποξρχπικξί παοάγξμςεπ
– Δμπειοίεπ
– Αμάγκεπ
– Δσκξλία εκμάθηρηπ
14/16

Σσμπεοάρμαςα
• Η δημιξσογία μέχμ σπηοεριώμ ρςιπ φητιακέπ βιβλιξθήκεπ δεμ
ρσμεπάγεςαι μεγάλη απξδξυή.
• Οι εναςξμικεσμέμεπ σπηοερίεπ υοηριμξπξιξύμςαι ρε πεοίπςχρη πξσ
ξι φητιακέπ βιβλιξθήκεπ καλύπςξσμ ρσμξλικά ςξ πεοιβάλλξμ
εογαρίαπ και αμαζήςηρηπ πληοξτξοιώμ.
• Οι παοάγξμςεπ απξδξυήπ αλληλεπιδοξύμ μεςανύ ςξσπ.
• Η ρςοξτή ποξπ ςη ρύμθεςη αμαζήςηρη ρημαςξδξςεί ρςοξτή ποξπ
ςιπ σπηοερίεπ ποξρςιθέμεμηπ ανίαπ.
• Η αμαζήςηρη πληοξτξοιώμ αλλάζει και μεςαμξοτώμεςαι ρε μια
κξιμχμική διεογαρία.
• Δεμ ρσμβαίμει μέρα από ξλξκληοχμέμα πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα,
αλλά μέρα από μεμξμχμέμεπ διαδικςσακέπ εταομξγέπ.
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Δσυαοιρςξύμε για ςημ ποξρξυή ραπ.

Δπικξιμχμία:
–
–
–
–

angelo@lis.upatras.gr
leonidasp@lis.upatras.gr
john@lis.upatras.gr
papatheodor@ionio.gr
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