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Πεπίληψη  

Με ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ αλαπηύρζεθε θαη 

αλαπηύζζεηαη αθόκα ε ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) θαη ε 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε εηδηθά ζηα ηδξύκαηα ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ηείλνπλ λα πξνζαξκόδνπλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο, κε ηξόπν ηέηνην, ώζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο δηαθνξεηηθώλ θνηλνηήησλ 

ρξεζηώλ νη νπνίνη πνιιέο θνξέο βξίζθνληαη ζε 

απνκαθξπζκέλνπο θπζηθνύο ρώξνπο. Όια ηα παξαπάλσ, 

δεκηνύξγεζαλ λέα δεδνκέλα γηα ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο 

σζώληαο ηεο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην ξόιν ηνπο, λα 

επεθηείλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη πξσηίζησο λα αλαπηύμνπλ 

ηέηνηνπ ηύπνπ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη εξγαιεία γηα ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηώλ, ηα νπνία ζα ηηο θαζηζηνύζαλ ηζόηηκνπο 

ζπκκέηνρνπο ζηελ παξερόκελε εθπαίδεπζε ζηα πιαίζηα ηνπ 

ηδξύκαηνο ζην νπνίν ιεηηνπξγνύλ. 

Η βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζην πιαίζηα ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο πνπ έιαβε από ην Γ ΚΠΣ, έξγν «Πινεγίο: 

Από ηελ Πιεξνθνξία ζηε Γλώζε», έρεη αλαπηύμεη κηα ζεηξά 

ππεξεζηώλ θαη εξγαιείσλ παξνρήο πιεξνθόξεζεο, ηα νπνία 

πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 

εμππεξέηεζή ηνπο. Αλάκεζα ζε απηά αλαπηύρζεθε ε Θύξα, ε 

Θεκαηηθή Πύιε ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο.  

Η ηειηθή δεκνζίεπζε ηεο Θύξαο έγηλε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2007 

θαη πεξηειάκβαλε αξρηθά 311 ζπλδξνκεηηθέο θαη ειεύζεξα 

πξνζβάζηκεο βάζεηο δεδνκέλσλ. Ο αξηζκόο ησλ πεγώλ απηώλ 

αλήιζε ζηηο 455, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2008, θαη ην ζύλνιν ηνπ 

πιηθνύ απνηειείηαη πιένλ εθηόο από βάζεηο δεδνκέλσλ θαη από 

άιιεο κνξθέο ειεθηξνληθνύ πιηθνύ παξνρήο πιεξνθόξεζεο, 

όπσο ζπιινγέο δηαζεηώλ ειεθηξνληθώλ πεξηνδηθώλ, 

ειεθηξνληθά βηβιία, ηζηνζειίδεο θνξέσλ θαη νξγαληζκώλ. Τν 

λέν πιηθό πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη έληαμεο πιηθνύ 

όπσο απηά είραλ ηεζεί θαηά ην ζρεδηαζκό ηνπ έξγνπ.  

Σηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο Θύξαο, αλαπηύρζεθε εξγαιείν 

ηήξεζεο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηε ρξήζε ηεο κέζσ ηνπ 

Google analytics. Τν εξγαιείν απηό, ζα  θαζηζηνύζε δπλαηή 

ηελ θαηαγξαθή ηεο πνζνηηθήο ρξήζεο ηεο, γηα ηελ εμαγσγή 



ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ απνδνηηθόηεηά ηεο ζε 

επίπεδν πνζνηηθώλ ζηνηρείσλ (ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε 

παξνπζηάδνληαη πνζνηηθέο κεηξήζεηο από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 

2007 έσο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2008).  
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Abstract  

 The implementation of new information and communication 

technologies changed radically the form of education and the 

ways for its provision.  

The academic libraries today aim not only to support the 

educational procedure but also to be a significant part of it by 

producing, and assessing educational material and by providing 

continuous learning opportunities and guidance to its 

customers. All these factors have created a whole new situation 

for the academic libraries and forced them to expand their 

functions but above all to develop new electronic services and 

tools for information provision which will render them as equal 

partners in the educational procedure within the institution they 

operate.  

The University of Macedonia Library received founding under 

the 3
rd

 Operational Programme for Education and Initial 

Vocational Training under which it developed a series of 

services and tools. One of those was its Subject Gateway, 

Thira.   

Thira was initially published in January 2007 containing 311 

databases. Until August 2008 it contained 455 electronic 

resources such as databases, electronic journals collections, e-

books collections and other electronic sources of information 

selected under the selection criteria stated at its initial design 

face.  

One of the project’s basic parts was the development of a 

statistical analysis tool to assess its usage in terms of quantity. 

The tool was created by using Google analytics.  

(paper represents quantitative data for January 2007 - August 

2008). 
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Ειζαγωγή  

 

Σηελ ζεκεξηλή θνηλσλία ηεο γλώζεο θαη ηεο ζπλερνύο κάζεζεο ππάξρνπλ δηάθνξα 

εξγαιεία ηα νπνία νη βηβιηνζήθεο θαη εθπαηδεπηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα 

λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απηνλνκία θαη ηε ζπλερόκελε εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηώλ. 

Όια απηά εξγαιεία όκσο ζα πξέπεη λα νξγαλσζνύλ, ζπζηεκαηνπνηεζνύλ θαη 

δηαηεζνύλ ζηνπο ζπνπδαζηέο κε ηξόπνπο νη νπνίνη ζα είλαη εύθνια πξνζβάζηκνη θαη 



ρξεζηηθνί. Τα ηδξύκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αληηιακβάλνληαη όιν θαη 

πεξηζζόηεξν ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο δηαζθάιηζεο απηνύ ηνπ ηύπνπ εθπαίδεπζεο, ν 

νπνίνο, ζα εμαζθαιίδεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπο ηηο ηθαλόηεηεο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

εηεξνγελή πιεξνθόξεζε ηεο νπνίαο ε απζεληηθόηεηα, ε αμία θαη ε αμηνπηζηία ζα 

είλαη πάληα έλα ζεκείν ζπδήηεζεο. (Pinto & Doucet, 2007).   

 

Σπλεπαθόινπζα, νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, πνπ παξαδνζηαθά είραλ θαη έρνπλ 

θξίζηκν ξόιν ζηε κάζεζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε, ηείλνπλ λα πξνζαξκόδνπλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ηξόπν ηέηνην ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο δηαθνξεηηθώλ θνηλνηήησλ ρξεζηώλ νη νπνίνη πνιιέο θνξέο βξίζθνληαη 

αθόκα θαη ζε απνκαθξπζκέλνπο θπζηθνύο ρώξνπο. Καινύληαη πιένλ, όρη κόλν λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή, 

παξάγνληαο εθπαηδεπηηθό πιηθό  ην νπνίν θαη αμηνινγνύλ, ιεηηνπξγώληαο 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνπο εθπαηδεπηέο θαη παξέρνληαο δπλαηόηεηεο επηκόξθσζεο θαη 

θαζνδήγεζεο ζην θνηλό ηνπο.  

 

Όια ηα παξαπάλσ δεκηνύξγεζαλ λέα δεδνκέλα γηα ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο 

σζώληαο ηεο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην ξόιν ηνπο, λα επεθηείλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

θαη πξσηίζησο λα αλαπηύμνπλ ηέηνηνπ ηύπνπ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη εξγαιεία 

γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ηα νπνία ζα ηηο θαζηζηνύζαλ ηζόηηκνπο ζπκκέηνρνπο 

ζηελ παξερόκελε εθπαίδεπζε ζηα πιαίζηα ηνπ ηδξύκαηνο ηνπο. 

 

Καζώο όιν θαη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαη εξεπλεηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ρξήζε επθπώλ πεγώλ πξόζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία, κε απώηεξν 

ζηόρν ηελ πνηνηηθόηεξε εθπαίδεπζε ε νπνία ζα είλαη βαζηζκέλε θπξίσο ζηελ 

απόθηεζε ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ, αξρώλ  θαη αμηώλ πνπ ζα είλαη ζπλερώο 

εκπινπηηδόκελεο (OECD, 2005) ν ζρεδηαζκόο θαη ε θαηαζθεπή ζπλζεηηθώλ 

(synthetic) ππιώλ πιεξνθόξεζεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθόο πιένλ γηα ηηο αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο (Okerson, 2003). 

 

Η αξιολόγηζη ηηρ Θύπαρ  

 

Η βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζην πιαίζηα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ 

έιαβε από ην Γ ΚΠΣ, έξγν «Πινεγίο: Από ηελ Πιεξνθνξία ζηε Γλώζε», έρεη 

αλαπηύμεη κηα ζεηξά ππεξεζηώλ θαη εξγαιείσλ παξνρήο πιεξνθόξεζεο ηα νπνία 

πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε εμππεξέηεζή ηνπο. 

Αλάκεζα ζε απηά αλαπηύρζεθε ε Θύξα, ε Θεκαηηθή Πύιε ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

 

Σπλνπηηθά ε Θύξα είλαη κία πύιε πιεξνθνξηώλ νη νπνία θαιύπηεη 12 βαζηθέο 

ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ ππνδηαηξνύληαη ζε 2 επίπεδα ππνθαηεγνξηώλ ε θάζε κία.  

Τν ν πξώην επίπεδν ππνθαηεγνξηώλ αληηπξνζσπεύεη κία νκάδα επηζηεκώλ ελώ ην 

δεύηεξν ηνπο θιάδνπο ηεο θάζε επηζηήκεο. Με ηνλ ηξόπν απηό παξέρεη πξόζβαζε ζε 

πεγέο αλαθεξόκελεο ηόζν ζην γεληθό αληηθείκελν ηεο θάζε επηζηήκεο όζν θαη ζηα 

εηδηθόηεξα ζέκαηα πνπ ηελ αθνξνύλ.  

  

Η ηειηθή δεκνζίεπζε ηεο Θύξαο έγηλε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2007 θαη πεξηειάκβαλε 

αξρηθά 311 ζπλδξνκεηηθέο θαη ειεύζεξα πξνζβάζηκεο βάζεηο δεδνκέλσλ. Ο αξηζκόο 



ησλ πεγώλ απηώλ αλέξρεηαη ζήκεξα
1
 ζηηο 455 θαη ην ζύλνιν ηνπ πιηθνύ απνηειείηαη 

πιένλ εθηόο από βάζεηο δεδνκέλσλ θαη από άιιεο κνξθέο ειεθηξνληθνύ πιηθνύ 

παξνρήο πιεξνθόξεζεο, όπσο ζπιινγέο δηαζεηώλ ειεθηξνληθώλ πεξηνδηθώλ, 

ειεθηξνληθά βηβιία, ηζηνζειίδεο θνξέσλ θαη νξγαληζκώλ. Τν λέν πιηθό πιεξνί ηα 

θξηηήξηα επηινγήο θαη έληαμεο πιηθνύ όπσο απηά είραλ ηεζεί θαηά ην ζρεδηαζκό ηνπ 

έξγνπ.  

 

Σηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο Θύξαο, είραλ πξνβιεθζεί δύν άμνλεο αμηνιόγεζεο ηεο, 

ν πξώηνο αθνξνύζε ζηελ ηήξεζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ρξήζεο ηεο, γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ απνδνηηθόηεηά ηεο ζε πνζνηηθό επίπεδν
2
. 

Γηα ην ιόγν απηό, αλαπηύρζεθε έλα εξγαιείν ηήξεζεο ζηαηηζηηθώλ κέζσ ηνπ Google 

analytics. Ο δεύηεξνο άμνλαο αμηνιόγεζεο αθνξνύζε ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πύιεο θαη ε πξόβιεςε ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνύ ήηαλ λα αμηνινγεζεί ε πύιε κε ηε 

ρξήζε ζύληνκνπ εξσηεκαηνινγίνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ νη εθπαηδεπόκελνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο
3
 πνπ έρεη αλαπηύμεη ε βηβιηνζήθε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζα αμηνινγνύζαλ ηε Θύξα σο πξνο θάπνηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο.  

Σπλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηα νπνία νη ζπνπδαζηέο ζα αμηνινγνύζαλ ηελ 

πύιε είλαη:  

α) πεξηερόκελν (νξγάλσζε, αμηνπηζηία, ρξεζηκόηεηα, ελνπνίεζε πεγώλ) 

β) ζρεδηαζκόο (αξρηηεθηνληθή ησλ πιεξνθνξηώλ, ρξεζηηθόηεηα, γξαθηθά, ηερληθή 

επάξθεηα) 

γ) θνηλόηεηεο (επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία-ζπλεξγαηηθόηεηα) 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2007-2008 (ζπκπιήξσζε 18 κελώλ 

ιεηηνπξγίαο ηεο Θύξαο) ζεσξήζεθε όηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα κειεηεζνύλ ηα πξώηα 

ζηνηρεία ρξήζεο ηεο πύιεο έηζη ώζηε λα ε νκάδα ζρεδηαζκνύ ηεο λα δηαπηζηώζεη ζε 

πξώην επίπεδν αλ ηα πνζνζηά απηά είλαη ηθαλνπνηεηηθά ζηελ πνηνηηθή αμηνιόγεζε 

ηεο πύιεο. Γηα ην ιόγν απηό ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε παξαηίζεληαη κόλν ηα 

πνζνηηθά ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ ελώ ε δηελέξγεηα ησλ πνηνηηθώλ κεηξήζεσλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην αθαδεκατθό έηνο 2008-2009.  

 

 

                                                
1 Αύγνπζηνο 2008 
2 Σηελ παξνύζα αλαθνίλσζε παξνπζηάδνληαη πνζνηηθέο κεηξήζεηο από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2007 έσο 

ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2008. 
3 Η εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηεο Θύξαο απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο ηεο 

Βηβιηνζήθεο 



Αλαθεξόκελνη ζηνλ αξηζκό ησλ επηζθεπηώλ ηεο Θύξαο, κέζα ζηνπο 18 πξώηνπο 

κήλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ζα κπνξνύζακε λα ζρνιηάζνπκε όηη απηόο μεπέξαζε θαηά 

πνιύ ηηο πξνζδνθίεο ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνύ. Από ηηο ζπλνιηθά 27.257 επηζθέςεηο 

πνπ δέρζεθε ην ζύζηεκα εληππσζηαθόο είλαη ν αξηζκόο ησλ κνλαδηθώλ επηζθεπηώλ 

(unique visitors) νπνίνο αλέξρεηαη ζε 15.078 (κνλαδηθά IPs θαηαγεγξακκέλα από ην 

Google analytics) πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 55, 28% (βι. ζρ. 1)  

 
www.lib.uom.gr/dbases/ 

Jan 1, 2007 - Aug 25, 2008Visitors Overview Comparing to: Site 

 

 

Σρήκα 1.  

 

Σρνιηάδνληαο ηελ επαλάιεςε ησλ επηζθέςεσλ ησλ ρξεζηώλ θαη ηελ εκπηζηνζύλε 

ηνπο ζην ζύζηεκα παξαηεξνύκε όηη ην 17, 94% ησλ επηζθεπηώλ έρεη ζπλδεζεί ζην 

ζύζηεκα πάλσ από 10 θνξέο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 18 κελώλ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ (βι. ζρ. 2).   

 
www.lib.uom.gr/dbases/ 

Jan 1, 2007 - Aug 25, 2008Visitor Loyalty Comparing to: Site  

 

 



Έλα αθόκε ζηνηρείν γηα ηελ επηζθεςηκόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ε νκάδα 

ζρεδηαζκνύ ζεσξεί πνιύ ζεκαληηθό, είλαη ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ επηζθέςεσλ 

πνπ δέρζεθε. Σε ζύλνιν 27.257 επηζθέςεσλ, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ρσξώλ από ηηο 

νπνίεο πξνέξρνληαη νη επηζθέπηεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλέξρεηαη ζηηο 53. Δληππσζηαθή 

είλαη ε ηξίηε ζέζε ζηε ιίζηα ησλ πξώησλ 25 ρσξώλ ζε επηζθεςηκόηεηα ηελ νπνία 

θαηέρνπλ νη ΗΠΑ κε 83 επηζθέπηεο, ε Κίλα ζηε ζέζε 12 κε 6 επηζθέπηεο θαη ε 

Ιαπσλία ζηε ζέζε 13 κε 5 επηζθέπηεο (βι. ζρ. 3 θαη 4). 

 

 
 

Σρήκα 3.  

 
 

Σρήκα 4.  

 

Άιιν ζηνηρείν ην νπνίν ε νκάδα ζρεδηαζκνύ ζεώξεζε όηη πνιύ ζεκαληηθό σο κέξνο 

ηεο κειέηεο ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ηεο επηζθεςηκόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη 

ε δηαζπνξά πνπ εκθαλίδεη ην Google analytics ζηηο δηάθνξεο πόιεηο από ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απηέο νη επηζθέςεηο. Φαξαθηεξηζηηθό είλαη ην ζρήκα 5 ζην 

νπνίν παξαηεξνύκε ελδείμεηο IP από πόιεηο  ζε όιεο ζρεδόλ ηηο επείξνπο.  

Αλαιπηηθόηεξα παξαηεξνύκε όηη κεηά από ζρεδόλ όιεο ηηο κεγάιεο ειιεληθέο πόιεηο 

αθνινπζνύλ ην Λνλδίλν ζηελ 29 ζέζε κε 23 επηζθέςεηο, ην Μόλαρν ζηελ 38 ζέζε κε 

9 επηζθέςεηο, ην Παξίζη ζηελ 40 ζέζε κε 7 επηζθέςεηο, ην Τόθπν θαη ηε Νέα Υόξθε 

ζηελ 43 ζέζε κε 4 επηζθέςεηο, ηελ πόιε ηνπ Παλακά ζηελ 45 ζέζε κε 2 επηζθέςεηο 

θαη ηέινο ζηελ 46
ε
 ζέζε ηηο Τερεξάλε, Μόζρα, Ακάλ θαη Μπνγθνηά κε 1 επίζθεςε.  

 
www.lib.uom.gr/dbases/ 

Jan 1, 2007 - Aug 25, 2008Map Overlay Comparing to: Site  



 
 

27,257 visits came from 250 cities 

Σρήκα 5.  

 

Αλαθνξηθά κε ην ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επηζθέςεσλ ζηελ πύιε  παξαηεξνύκε, 

όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 6, όηη νη κήλεο Μάξηηνο, Απξίιηνο, Οθηώβξηνο θαη 

Ννέκβξηνο είλαη εθείλνη θαηά ηνπο νπνίνπο ην ζύζηεκα δέρεηαη ηηο πεξηζζόηεξεο 

επηζθέςεηο. Η νκάδα ζρεδηαζκνύ ζεσξεί όηη ην γεγνλόο απηό νθείιεηαη ζε δύν 

παξάγνληεο: α) ζηελ έλαξμε ησλ εμακήλσλ ζπνπδώλ (ρεηκεξηλό-Οθηώβξηνο θαη 

εαξηλό Μάξηηνο) θαη β) ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζεκηλαξίσλ Πιεξνθνξηαθήο 

Παηδείαο (ρεηκεξηλό-Ννέκβξηνο, εαξηλό-Απξίιηνο). Σε απηό ην ζεκείν ρξήζηκν είλαη 

λα ζεκεησζεί όηη πσο θαηά ηνπο κήλεο Σεπηέκβξην, Οθηώβξην, Ννέκβξην (ρεηκεξηλό 

εμάκελν) θαη Μάξηην-Απξίιην-Μάτν (εαξηλό εμάκελν) ε Βηβιηνζήθε παξνπζηάζεη θαη 

ηε κεγαιύηεξε θίλεζε ζε αξηζκό ρξεζηώλ πνπ εμππεξεηεί.    

 

www.lib.uom.gr/dbases/ Jan 1, 2007 - Aug 25, 2008Absolute Unique Visitors  

 

Σρήκα 6 



Google.com  

Η νκάδα ζρεδηαζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα δηαπηζηώζεη ην θαηά πόζν νξαηό είλαη 

κέζα από ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο Google, Yahoo! θαη Altavista ζηηο 24 Απγνύζηνπ 

2008 πξαγκαηνπνίεζε έξεπλεο ζε απηέο κε ηνπο όξνπο “ Thira and Library ” θαη 

«Θύξα θαη Βηβιηνζήθε» ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Όξνη Google Yahoo!  Altavista 

Thira and library  2
ν
 απνηέιεζκα 

ζειίδα 1 

1
ν
 απνηέιεζκα 

ζειίδα 15 

4
ν
 απνηέιεζκα 

ζειίδα 4 

Θύξα θαη 

βηβιηνζήθε 

1
ν
 απνηέιεζκα 

ζειίδα 1 

3
ν
 απνηέιεζκα ζηε 

ζειίδα 10 

1
ν
 απνηέιεζκα 

ζειίδα 4 

 

  

Σπκπεξάζκαηα 

 

Η Θύξα σο έλα πξσηνπνξηαθό ζύζηεκα, ην νπνίν ζηνρεύεη, ζηελ παξνρή 

επηιεγκέλσλ θαη ζσζηά νξγαλσκέλσλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο,  απνηειεί έλα από ηα 

πην ηζρπξά εξγαιεία γηα ηελ επξύηεξε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα. Μεηά ηε κειέηε ησλ 

ζηαηηζηηθώλ ηα νπνία είρε ζηε δηάζεζή ηεο ε νκάδα ζρεδηαζκνύ ηεο Θύξαο, ηκήκα 

ησλ νπνίσλ ζπλνπηηθά παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, θαηέιεμε ζηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: α) ε κεγάιε επηζθεςηκόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαηνινγεί ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο, β) ε κεγάιε γεσγξαθηθή δηαζπνξά 

ε νπνία παξνπζηάδεη ε επηζθεςηκόηεηα ζην ζύζηεκα απνδίδεηαη ζηελ ύπαξμε ηνπ 

αγγιηθνύ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο πνπ δηαζέηεη (ηαπηόρξνλα κε ην ειιεληθό) γεγνλόο 

ην νπνίν ην θαζηζηά έλα ζύζηεκα ην νπνίν απεπζύλεηαη ζε δηεζλέο θνηλό. Γηα ην ιόγν 

απηό ζα πξέπεη ην αγγιηθό πεξηβάιινλ λα εκπινπηηζηεί πεξεηαίξσ, γ) ην ζύζηεκα 

πξέπεη λα πξνβιεζεί πεξαηηέξσ γηα λα απμεζνύλ ηα πνζνζηά «επαλεπηζθεςηκόηεηαο» 

(loyalty) ησλ ρξεζηώλ ηνπ. Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

λένπ πιηθνύ πξνώζεζήο ηνπ ζηνπο ρξήζηεο ηεο Βηβιηνζήθεο είηε κέζσ πεξαηηέξσ  

δηάδνζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηελ επξύηεξε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, δ) ζεσξείηαη 

πιένλ επηβεβιεκέλε ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξηλ ηηο όπνηεο πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο, αιιαγέο.      
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