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Περίληψη
Η Εποχή της Πληροφορίας και η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος έχουν
οδηγήσει σε έναν ακατάπαυστο και ολοένα αυξανόµενο ρυθµό δηµιουργίας
και διάδοσης της ψηφιακής πληροφορίας. Το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η
τεχνολογία δίνει την δυνατότητα ψηφιοποίησης οποιασδήποτε µορφής
δεδοµένων και µε αυτόν τον τρόπο η πληροφορία είναι διαθέσιµη
οποιαδήποτε χρονική στιγµή και οπουδήποτε µέσω διαδικτυακών
εφαρµογών. Την πρωτοφανή εξάπλωση των τεχνολογιών του ∆ιαδικτύου, της
ίδιας της πληροφορίας και κατ’ επέκταση της γνώσης, αλλά και την ανάγκη
των χρηστών να αξιοποιήσουν την εξάπλωση αυτή, ήρθαν να εκµεταλλευτούν
αλλά και ταυτόχρονα να υποστηρίξουν οι ψηφιακές βιβλιοθήκες πηγών
πληροφορίας. Τέτοια συστήµατα δίνουν συνήθως έµφαση περισσότερο στην
αξιοποίηση της τεχνολογίας για την αποθήκευση και ελεύθερη διάθεση όσο το
δυνατόν µεγαλύτερης ποσότητας πληροφορίας, χωρίς όµως να λαµβάνουν
υπόψιν τις συγκεκριµένες ανάγκες και τις απαιτήσεις χρηστών µε
εξειδικευµένα ενδιαφέροντα αλλά ούτε και το ποιοτικό επίπεδο της διαθέσιµης
πληροφορίας.
Με στόχο τη συνεισφορά στην επίλυση των παραπάνω προβληµάτων,
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πηγών
Πληροφορίας που περιγράφεται στην παρούσα εργασία. Αποτελεί µια
εξειδικευµένη βιβλιοθήκη πηγών πληροφορίας για συγκεκριµένες περιοχές
ενδιαφέροντος, που όµως διαθέτει υποδοµή για την προσαρµογή της στις
ανάγκες οποιουδήποτε εξειδικευµένου τοµέα, στον οποίο εφαρµόζεται κάθε
φορά. ∆ιαθέτει τις απαραίτητες λειτουργίες για την υποστήριξη της
αναζήτησης και της ανάκτησης πηγών πληροφορίας, παρέχοντας ταυτόχρονα
οργάνωση και κατηγοριοποίησή τους και κατά συνέπεια διαµορφώνει έναν
πιο οµοιόµορφο χώρο αναζήτησης της πληροφορίας και προάγει τελικά τη
γνώση. Παρέχει, επιπλέον, µηχανισµούς για την προσθήκη νέων πηγών
πληροφορίας και τη συσχέτισή τους µε άλλες ήδη υπάρχουσες πηγές
παρόµοιου περιεχοµένου αλλά και µε τις υπάρχουσες ταξονοµίες, έτσι ώστε
να διατηρείται η δοµή και η οργάνωση της πληροφορίας όσο και αν αυξάνεται
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ο όγκος των αποθηκευµένων δεδοµένων. Τέλος, µε σκοπό τον έλεγχο και τη
διατήρηση της ποιότητας των πηγών πληροφορίας, το σύστηµα υποστηρίζει
έναν ειδικό µηχανισµό αξιολόγησης της πληροφορίας από τους ίδιους τους
χρήστες, µέλη της συγκεκριµένης κάθε φορά κοινότητας κοινών
ενδιαφερόντων. Όλοι οι παραπάνω µηχανισµοί είναι διαθέσιµοι, µέσω µιας
εύχρηστης και πλήρως προσβάσιµης διεπαφής, σε χρήστες διαφόρων
χαρακτηριστικών, φυσικών γνωρισµάτων και τυχόν αναπηριών.
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, θα παρουσιαστεί η διαδικασία
σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης του συστήµατος διαδικτυακής
ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας. Η µέθοδος που ακολουθήθηκε
κατά τη διαδικασία αυτή, είναι η ανθρωποκεντρική σχεδίαση, η οποία αποτελεί
µια επαναληπτική διαδικασία που έχει σαν στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη
εύχρηστων συστηµάτων, µε την ανάµιξη µελλοντικών χρηστών του
συστήµατος σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σχεδίασης. Η τελική υλοποίηση
του συστήµατος στηρίχτηκε στη χρήση µιας ήδη υπάρχουσας τριεπίπεδης
αρχιτεκτονικής, η οποία προσαρµόστηκε έτσι ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις
του παρόντος συστήµατος για προσαρµοσιµότητα και προσβασιµότητα. Στο
τέλος της διαδικασίας πραγµατοποιήθηκε, επίσης, αξιολόγηση ευχρηστίας της
αλληλεπίδρασης, µε τη συµµετοχή τελικών χρηστών. Ως κριτήρια ευχρηστίας,
µετρήθηκαν η αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα και η ικανοποίηση των
χρηστών. Η µελέτη των αποτελεσµάτων έδειξε ότι το συγκεκριµένο σύστηµα
ψηφιακής βιβλιοθήκης, συνιστά ένα χρήσιµο εργαλείο για την ανεύρεση και τη
διαχείριση πηγών πληροφορίας, που αφορούν τα συγκεκριµένα ενδιαφέροντα
µιας εξειδικευµένης κοινότητας χρηστών.
Επόπτης: Κωνσταντίνος Στεφανίδης
Καθηγητής
Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών
Πανεπιστήµιο Κρήτης

ii

Design and development of an accessible and adaptable webbased digital library of information resources
Plastara G. Ekaterini
M. Sc. Thesis
Computer Science Department
University of Crete

Abstract
The Information Age and the rapid technological evolution have lead to an
unceasing and continuously growing rate of digital information creation and
dissemination. The technological status has reached a level that enables the
digitization of any form of data, and as a result information resources are
available anytime, anywhere through web-based applications. Digital libraries
of information resources have been created and established in order to take
advantage and, at the same time, support this unprecedented prevalence of
Internet technologies, of information resources and consequently of
knowledge, and the need of Internet users to exploit this situation. Digital
library systems usually emphasize more on the exploitation of the existing
technologies for the storage and free dispensation of as more information
resources as possible, without taking into account the particular needs and
requirements of users with specialized interests and most of the times
ignoring the quality level of the available information.
The Web-Based Digital Library of Information Resources proposed in this
thesis was designed and implemented in order to contribute to the resolution
of the above mentioned problems. The proposed system is a specialized
digital library of information resources targeted in particular areas of interest.
Nevertheless it contains the necessary infrastructure to adjust to the needs of
any specialized scientific field that it is applied to. It includes the required
functions to support searching and retrieval of information resources, while it
organizes and categorizes such resources, and consequently it forms a more
coherent information search space. The system also incorporates additional
mechanisms for the insertion of new resources and their interconnection both
with other already existing ones as well as with the existing taxonomies of the
library to preserve a consistent structure and organization of information,
regardless of the amount of data stored in the system. Finally, in order to
control and sustain the quality of the resources’ content, the digital library
supports a special mechanism for reviewing and evaluating the information by
the end users, i.e. the members of the particular community of common
interests that the systems is targeted to. All of the above mentioned
mechanisms are available, through a useable and fully accessible user
interface, to users with varying characteristics, physical attributes and
disabilities.
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This thesis presents the design, development and evaluation process of the
web based digital library of information resources system. During this process,
the user centered design approach was applied, which is a recursive
procedure aimed at designing and implementing usable systems by interfering
the future system users in all the stages of the design process. The final
implementation of the system was based on an existing three-level
architecture, which was appropriately modified to support the system’s
requirements for adaptability and accessibility. At the end of this process, a
usability evaluation procedure took place, which was conducted by sample
end users of the system. A part of this procedure was the measurement of the
system’s effectiveness, efficiency and user satisfaction as usability criteria.
The study of the evaluation results showed that the particular resource library
system is considered to be a useful tool for finding, retrieving and
manipulating information resources that are related to the particular interests
of a specialized community of users.
Supervisor: Constantine Stephanidis
Professor
Computer Science Department
University of Crete
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Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή
Σήµερα ακούµε όλο και περισσότερο τον όρο «Εποχή της Πληροφορίας»
(Information Age), έναν όρο σύνθετο και πολυσήµαντο. Υποδηλώνει ότι ζούµε
σε µια εποχή που όλα αλλάζουν µε ραγδαίους ρυθµούς. Οι τεχνολογίες
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών παράγουν µια νέα βιοµηχανική
επανάσταση, µεταβάλλουν ριζικά τον τρόπο εργασίας, ψυχαγωγίας,
επικοινωνίας και συναλλαγών και δηµιουργούν νέα δεδοµένα και νέες
ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την ευηµερία και την ποιότητα της ζωής. Η
τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει τώρα στον καθένα να επεξεργαστεί, να
αποθηκεύσει, να ανακτήσει και να µεταβιβάσει πληροφορίες ανεξάρτητα από
τη µορφή που έχουν – προφορική, γραπτή ή οπτική - την απόσταση, το
χρόνο και τον όγκο. Αυτή η επανάσταση αλλάζει τον τρόπο που εργαζόµαστε
και που ζούµε. Η Εποχή της Πληροφορίας έχει δηµιουργήσει µια πληθώρα
από πληροφορίες που πρέπει να είναι διαθέσιµες κάθε στιγµή σε
οποιονδήποτε επιθυµεί να τις χρησιµοποιήσει. Με την αυξανόµενη απήχηση
των online υπηρεσιών όλο και περισσότεροι χρήστες έχουν πρόσβαση σε όλο
και περισσότερες πληροφορίες που αυξάνονται µε εκθετικό ρυθµό
καθηµερινά. Αυτός ο µεγάλος όγκος πληροφορίας φαίνεται συχνά
υπερβολικός στους χρήστες, ένα φαινόµενο που χαρακτηρίζεται ως
«υπερφόρτωση της πληροφορίας» (information overload) [Blair & Maron,
1985].
Στην κοινωνικό-τεχνική κουλτούρα µας, η τεχνολογική ανάπτυξη έχει οδηγήσει
σε έναν ακατάπαυστο και ολοένα αυξανόµενο ρυθµό δηµιουργίας [Reddy &
Wladawsky-Berger, 2001] και διάδοσης της ψηφιακής πληροφορίας. Οι
διάφοροι πόροι αποθήκευσης, επικοινωνίας και δικτύων αντιµετωπίζουν
πλέον τεράστιες ποσότητες υλικού καθηµερινά. Το επίπεδο στο οποίο έχει
φτάσει η τεχνολογία δίνει την δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων, κειµένων,
ήχων και εικόνων και µε αυτόν τον τρόπο η πληροφορία (όχι απαραίτητα η
γνώση όµως) να είναι διαθέσιµη οποιαδήποτε χρονική στιγµή και οπουδήποτε
µέσω διαδικτυακών εφαρµογών.
Ένας από τους συχνούς τρόπους χρήσης αυτής της πληροφορίας, είναι
συνήθως η διερεύνηση του χώρου της διαθέσιµης πληροφορίας, η εξοικείωση
µ’ αυτόν και ο εντοπισµός της πληροφορίας που ενδιαφέρει τους χρήστες.
Ένας άλλος, εξίσου συνηθισµένος, τρόπος είναι η αναζήτηση πληροφορίας
για ένα συγκεκριµένο θέµα, ο εντοπισµός µιας συγκεκριµένης πηγής
πληροφορίας και κατ’ επέκταση η ανάκτηση της πηγής αυτής [Chen, 1998].
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Για να πετύχουν τους παραπάνω στόχους, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν
τα εξής:
 Πρώτον, πρέπει να γνωρίζουν πώς να χρησιµοποιούν το σύστηµα στο
οποίο είναι αποθηκευµένη η πληροφορία που τους ενδιαφέρει και πιο
συγκεκριµένα, να µπορούν να πλοηγηθούν µέσα σ’ αυτό και να
κατανοήσουν την οργάνωση και κατηγοριοποίηση της πληροφορίας
[Chen & Dhar, 1990].
 ∆εύτερον, οι χρήστες πρέπει να έχουν γνώση του αντικειµένου που
τους ενδιαφέρει και πιο συγκεκριµένα, γνώση του λεξιλογίου του τοµέα
στον οποίο ανήκει η πληροφορία που αναζητούν. Τα διαφορετικά
επίπεδα γνώσης των χρηστών, τόσο ως προς την εξοικείωση µε τα
διάφορα συστήµατα όσο και ως προς τη γνώση του τοµέα που τους
ενδιαφέρει [Chen, 1994; Furnas, 1982; Furnas, Landauer, Gomez &
Dumais, 1987], σε συνδυασµό µε τη συχνά ανακριβή φύση της
ανθρώπινης γλώσσας, δηµιουργούν δυσκολίες στην περιήγηση, την
αναζήτηση και την ανάκτηση της πληροφορίας και κατά συνέπεια στην
διεύρυνση και αφοµοίωση της γνώσης.
Την πρωτοφανή εξάπλωση των τεχνολογιών του ∆ιαδικτύου, της ίδιας της
πληροφορίας και κατ’ επέκταση της γνώσης, αλλά και την ανάγκη των
χρηστών να αξιοποιήσουν την εξάπλωση αυτή, ήρθαν να εκµεταλλευτούν
αλλά και ταυτόχρονα να υποστηρίξουν οι ψηφιακές βιβλιοθήκες πηγών
πληροφορίας. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες
τους να ενισχύσουν τη διαθέσιµη πληροφορία γεφυρώνοντας το χάσµα
µεταξύ του πλαίσιου χρήσης της πληροφορίας και της εφαρµογής της
γνώσης. Σηµαντικός παράγοντας σ’ αυτό το γεφύρωµα είναι η σωστή
περιγραφή των περιεχοµένων µιας συλλογής ψηφιακών πηγών πληροφορίας
από ένα σύστηµα ψηφιακής βιβλιοθήκης. Η ψηφιακή συλλογή είναι απλώς
ένα σύνολο πληροφοριών, ενώ η ψηφιακή βιβλιοθήκη αναλαµβάνει το ρόλο
της υποστήριξης τέτοιων συλλογών παρέχοντας πρόσβαση σ’ αυτές µέσω
χρήσιµων
και
εύχρηστων
υπηρεσιών
αναζήτησης,
περιήγησης,
συγκέντρωσης, σύνθεσης και συσχετισµού της πληροφορίας ώστε τελικά να
µεταδίδει γνώση. Ένα γενικό λάθος που παρατηρείται στους κατασκευαστές
τέτοιων συστηµάτων είναι να βασίζονται αποκλειστικά στην τεχνολογία για την
µετατροπή της πληροφορίας σε γνώση, όπως φαίνεται κι από τη φράση «... η
ψηφιακή βιβλιοθήκη κατά ευρεία έννοια είναι απλά µια βάση δεδοµένων....»
[TERI, 2004].
Ένας αξιόλογος ορισµός της ψηφιακής βιβλιοθήκης δίνεται από τον Borgman
[Borgman, 1999]: «Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι σύνολα ηλεκτρονικών
πηγών πληροφορίας και σχετίζονται µε τεχνικές ικανότητες για τη δηµιουργία,
την αναζήτηση και τη χρήση της πληροφορίας. Με αυτή την έννοια αποτελούν
µια προέκταση και µια ενίσχυση των συστηµάτων αποθήκευσης και
ανάκτησης της πληροφορίας που χρησιµοποιούν ψηφιακά δεδοµένα σε
οποιαδήποτε µορφή (κείµενο, εικόνα, ήχος, βίντεο) και υπάρχουν στα
κατανεµηµένα δίκτυα. Το περιεχόµενο των ψηφιακών βιβλιοθηκών
περιλαµβάνει δεδοµένα, µετα-δεδοµένα που περιγράφουν χαρακτηριστικά
των δεδοµένων (π.χ. µορφή, δηµιουργός, τίτλος, µέγεθος) και µετα-δεδοµένα
που αποτελούνται από συνδέσµους ή συσχετισµούς µε άλλα δεδοµένα ή
µετα-δεδοµένα, είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
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Αποτελούν ένα µέρος µιας κοινότητας στην οποία άτοµα ή οµάδες
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας πηγές δεδοµένων,
πληροφορίας και γνώσης».
Πολλοί άλλοι ορισµοί µπορούν να βρεθούν, όµως όλοι έχουν τα παρακάτω
κοινά σηµεία:
• Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες µπορούν να περιέχουν ψηφιακές αλλά και µη
ψηφιακές οντότητες,
• το σύνολο των βιβλιοθηκών αποτελείται όχι µόνο από αντικείµενα της
βιβλιοθήκης αλλά και από σχετικές διαδικασίες, άτοµα και κοινότητες
και
• το περιεχόµενο µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι ιδιαίτερα ετερογενές.
Το συµπέρασµα από τα παραπάνω είναι ότι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες πρέπει
να παρέχουν µια λογική και συνοχική εικόνα µιας πιθανώς µεγάλης συλλογής
διαθέσιµου υλικού [Lynch & Garcia-Molina, 1995]. Με βάση αυτό το
συµπέρασµα λοιπόν µπορούµε να θεωρήσουµε ως ένα βαθµό την ψηφιακή
βιβλιοθήκη σαν ένα περιβάλλον πληροφορίας. Σ’ αυτό το περιβάλλον,
υπάρχουν παραγωγοί και καταναλωτές της πληροφορίας και της γνώσης (οι
παραγωγοί µπορεί να είναι την ίδια στιγµή και καταναλωτές και αντιστρόφως).
Η συνειδητοποίηση ότι η τεχνολογία είναι το µέσον και όχι ο σκοπός είναι
κρίσιµος παράγοντας στην ανάπτυξη συστηµάτων ψηφιακών βιβλιοθηκών, η
οποία έχει πλέον σαν επίκεντρο το κοινό στο οποίο απευθύνεται και όχι το
περιεχόµενο της βιβλιοθήκης [Perkins, Dawson & Geber, 2004]. Οι
συγγραφείς δηλώνουν επίσης ότι δεν είναι απλώς ένα θέµα πρόσβασης στην
πληροφορία αλλά ένα θέµα επικοινωνίας «που χαρακτηρίζεται από την
κατανόηση του χρήστη, των αναγκών του, του περιβάλλοντος χρήσης και της
µαθησιακής συµπεριφοράς». Η παρούσα κατάσταση, όσον αφορά τη γνώση
παγκοσµίως, τοποθετεί το χρήστη σε µια εποχή µάθησης εφ’ όρου ζωής
[Pasquinelli, 2002], όπου η ικανότητα να µαθαίνει και να προσαρµόζεται στην
αλλαγή θεωρείται προσόν σε ένα ευµετάβλητο και ευέλικτο περιβάλλον.
Η εποχή µας όµως εκτός από τις συνεχείς και ραγδαίες αλλαγές και εξελίξεις
χαρακτηρίζεται και ως “ψηφιακή εποχή”. Σχεδόν τα πάντα γύρω µας έχουν
αποκτήσει πλέον ψηφιακή µορφή και το φαινόµενο αυτό παρουσιάζεται και
στον τοµέα των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Είναι λοιπόν απαραίτητο να
υποστηρίζεται ο χρήστης µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης µε τη συνεχή εναλλαγή
φυσικών και ψηφιακών οντοτήτων, ώστε µε τις γνώσεις που ήδη διαθέτει στη
φυσική τους µορφή να µπορεί εύκολα να µεταβεί σε ψηφιακές µορφές
πληροφορίας.
Προκείµενου η µετατροπή της ψηφιακής πληροφορίας σε ανθρώπινη γνώση
να είναι αποδοτική και αποτελεσµατική, είναι σηµαντικό να σχεδιάσουµε και
να αναπτύξουµε εύχρηστες και αποδοτικές διεπαφές µεταξύ των χρηστών και
των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Οι διεπαφές αυτές δεν πρέπει απλώς να είναι
πιστή µεταφορά της καθιερωµένης ανθρώπινης συµπεριφοράς όσον αφορά
την ανάγνωση και κατανόηση έντυπου υλικού αλλά να προσπαθήσουν να
ενσωµατώσουν την ανθρώπινη αντίληψη, την γνωστική και την κοινωνική
κατάσταση στην τεχνολογία των ψηφιακών βιβλιοθηκών έτσι ώστε να
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υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την ανθρώπινη µάθηση, τη µετάδοση και την
αφοµοίωση της γνώσης.
Με βάση την παραπάνω περιγραφή και ανάλυση της παρούσας κατάστασης,
καταλήγει κανείς στο συµπέρασµα ότι η ύπαρξη και η συνεχής αύξηση του
όγκου της διαθέσιµης πληροφορίας αλλά και η ραγδαία τεχνολογική
ανάπτυξη, παρόλο που θεωρητικά θα έπρεπε να υποστηρίζει και να
εξυπηρετεί τους χρήστες και τις διάφορες επιστηµονικές κοινότητες στη
διεύρυνση των γνώσεών τους, τελικά οδηγεί σε αποπροσανατολισµό και
σύγχυση, δηµιουργώντας το λεγόµενο «πληροφοριακό χάος». Αυτό συµβαίνει
διότι η πληροφορία στην ψηφιακή της µορφή διατίθεται συχνά χωρίς
οργάνωση και ενιαία δοµή και παρουσιάζεται µε τρόπο µη κατανοητό ακόµη
και από πολλά υπάρχοντα συστήµατα ψηφιακών βιβλιοθηκών. Τέτοια
συστήµατα, δίνουν έµφαση περισσότερο στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για
την αποθήκευση και ελεύθερη διάθεση όσο το δυνατόν µεγαλύτερης
ποσότητας πληροφορίας, χωρίς όµως να λαµβάνουν υπόψιν τις ανάγκες και
τις απαιτήσεις των χρηστών για γνώση και όχι απλώς για συλλογή
πληροφορίας. Επιπλέον, η διάθεση µεγάλης ποσότητας πληροφορίας δεν
εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι
πολύ συγκεκριµένες, ειδικά στις κοινότητες χρηστών µε εξειδικευµένα και
κοινά ενδιαφέροντα. Τέλος, ένας ακόµη παράγοντας που συχνά θεωρείται
δευτερεύων, είναι η ποιότητα της πληροφορίας που διατίθεται. Μέληµα
πολλών ψηφιακών βιβλιοθηκών είναι η παροχή οποιασδήποτε µορφής και
είδους πληροφορίας ανεξάρτητα από το πόσο χρήσιµο ή έγκυρο είναι το
περιεχόµενό της.
Με στόχο τη συνεισφορά στην επίλυση των παραπάνω προβληµάτων,
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πηγών
Πληροφορίας που περιγράφεται στην παρούσα εργασία. Αποτελεί µια
εξειδικευµένη βιβλιοθήκη πηγών πληροφορίας για συγκεκριµένες περιοχές
ενδιαφέροντος, που όµως διαθέτει υποδοµή για την προσαρµογή της στις
ανάγκες του συγκεκριµένου τοµέα όπου εφαρµόζεται κάθε φορά. ∆ιαθέτει τις
απαραίτητες λειτουργίες για την υποστήριξη της αναζήτησης και της
ανάκτησης πηγών πληροφορίας, παρέχοντας ταυτόχρονα οργάνωση και
κατηγοριοποίησή τους, διαµορφώνοντας έτσι έναν πιο οµοιόµορφο χώρο
αναζήτησης της πληροφορίας και προάγοντας τελικά τη γνώση. Παρέχει,
επιπλέον, µηχανισµούς για την προσθήκη νέων πηγών πληροφορίας και τη
συσχέτισή τους µε άλλες ήδη υπάρχουσες πηγές παρόµοιου περιεχοµένου
αλλά και µε τις υπάρχουσες ταξονοµίες, έτσι ώστε να διατηρείται η δοµή και η
οργάνωση της πληροφορίας όσο και αν αυξάνεται ο όγκος των
αποθηκευµένων δεδοµένων. Τέλος, µε σκοπό τον έλεγχο και τη διατήρηση
της ποιότητας των πηγών πληροφορίας και κατ’ επέκταση της γνώσης, το
σύστηµα υποστηρίζει έναν ειδικό µηχανισµό αξιολόγησης της πληροφορίας
από τους ίδιους τους χρήστες, µέλη της συγκεκριµένης κάθε φορά κοινότητας
κοινών ενδιαφερόντων. ∆ίνεται η δυνατότητα στους διαχειριστές του
συστήµατος να επιλέγουν οµάδες έµπειρων χρηστών, όσον αφορά τον τοµέα
εφαρµογής, οι οποίοι κρίνουν, ελέγχουν και αξιολογούν την κάθε πηγή
πληροφορίας, το περιεχόµενό της και τη χρησιµότητα της ύπαρξής της µέσα
στη βιβλιοθήκη.
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Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία σχεδίασης,
ανάπτυξης και υλοποίησης του συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών
πληροφορίας µε διαδικτυακή εφαρµογή. Στόχος της διαδικασίας αυτής, η
οποία περιγράφεται στα κεφάλαια που ακολουθούν, είναι η δηµιουργία ενός
αποτελεσµατικού συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης που να λειτουργεί στο
∆ιαδίκτυο. Πιο αναλυτικά, το σύστηµα θα πρέπει να είναι οπτικώς ελκυστικό,
εργονοµικά εύκολο στη χρήση και πλήρως προσβάσιµο σε χρήστες διαφόρων
οµάδων και χαρακτηριστικών, να έχει ενσωµατωµένες βολικές και ισχυρές
δυνατότητες αναζήτησης, να προσφέρει πλούσια και φυσικά µέσα περιήγησης
και να παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς αξιολόγησης των περιεχοµένων του
από τους τελικούς χρήστες. Πάνω από όλα θα πρέπει να είναι εύκολο στη
συντήρηση και την επέκταση. Επιπλέον, το λογισµικό του συστήµατος θα
πρέπει να διαθέτει κατάλληλα χαρακτηριστικά για να υποστηρίξει τη
λειτουργικότητα της βιβλιοθήκης, όπως είναι η πολυγλωσσική ανάκτηση της
πληροφορίας, η διαλειτουργικότητα, µια αξιόπιστη µηχανή αναζήτησης, ένα
πρότυπο µετα-δεδοµένων και η υποστήριξη διαφορετικών µορφών πηγών
πληροφορίας.
Συνοψίζοντας και µε σκοπό την επίλυση των προβληµάτων που έχουν
αναφερθεί, οι σχεδιαστικοί στόχοι που τίθενται και που πρέπει να επιτευχθούν
στην σχεδίαση του παρόντος συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι οι
παρακάτω:
•

•

•

•

Καθολικότητα (Universality): Τα περιεχόµενα της βιβλιοθήκης µπορεί
να προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και να έχουν οποιαδήποτε
µορφή. Κατά συνέπεια, η εφαρµογή του συστήµατος δε θα πρέπει να
περιορίζεται σε έναν συγκεκριµένο τοµέα αλλά να προσαρµόζεται
δυναµικά στις ανάγκες του εκάστοτε πεδίου εφαρµογής.
∆ιαθεσιµότητα (Availability): Οι πηγές πληροφορίας πρέπει να
εντοπίζονται, να ανακτώνται και να διαβάζονται µε ευκολία σε
οποιονδήποτε πλοηγό. Επιπλέον, θα πρέπει να µπορούν να
ανακτηθούν χρησιµοποιώντας ένα συνδυασµό ελεύθερης αναζήτησης
και
πλοήγησης
στα
µετα-δεδοµένα
και τις πληροφορίες
κατηγοριοποίησης έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία µεταξύ της
ακρίβειας
των
αποτελεσµάτων,
της
αποµνηµόνευσης
της
λειτουργικότητας και της ανάµιξης του χρήστη.
Επεκτασιµότητα (Extensibility): Η προσθήκη νέας λειτουργικότητας για
τον χειρισµό νέων τρόπων αναζήτησης, πλοήγησης, µετατροπής,
οργάνωσης και πρόσβασης πρέπει να γίνεται µε ευκολία. Επιπλέον, θα
πρέπει να είναι εύκολη η διατήρηση και η προσθήκη µεγάλου αριθµού
πηγών πληροφορίας χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργικότητα και η
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος.
Εγκυρότητα (Validity): Το περιεχόµενο της ψηφιακής βιβλιοθήκης θα
πρέπει να είναι και να διατηρείται ποιοτικά έγκυρο, χρήσιµο και άµεσα
σχετιζόµενο µε τον τοµέα εφαρµογής του συστήµατος.

Στις ενότητες που ακολουθούν θα παρουσιαστεί η διαδικασία σχεδίασης και
ανάπτυξης του συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας. Στην
επόµενη ενότητα, θα αναλύσουµε την παρούσα κατάσταση όσον αφορά τη
διάθεση και διακίνηση της πληροφορίας και κατά συνέπεια της γνώσης, µε τη
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χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών του διαδικτύου καθώς επίσης και το
γενικό πλαίσιο εργασίας για την ανάπτυξη ενός συστήµατος ψηφιακής
βιβλιοθήκης. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας, θα παρουσιάσουµε αρχικά τις
σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στην κατάσταση των διαδικτυακών
εφαρµογών αλλά και στη διάδοση και εξάπλωση της πληροφορίας µέσω
αυτών καθώς επίσης και την επιρροή των παραπάνω τάσεων στην εξέλιξη
των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Στη συνέχεια, θα γίνει µια παρουσίαση των
υπαρχουσών µελετών και συστηµάτων ψηφιακών βιβλιοθηκών ανά τον
κόσµο. Τέλος, θα ορίσουµε την έννοια της ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών
πληροφορίας και θα περιγράψουµε αναλυτικά τη δοµή και τα βασικά
χαρακτηριστικά της.
Στην τρίτη ενότητα, θα περιγράψουµε αναλυτικά τη διαδικασία σχεδίασης και
ανάπτυξης της διεπαφής του συστήµατος καθώς επίσης και τα εργαλεία και
τις µεθόδους που υιοθετήθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή. Η διεπαφή του
συστήµατος σχεδιάστηκε µε βάση τη µέθοδο της ανθρωποκεντρικής
σχεδίασης, η αναλυτική περιγραφή της οποίας παρατίθεται στη συγκεκριµένη
ενότητα. Επιπλέον, αναλύονται τα τέσσερα βασικά στάδια της µεθόδου αυτής
και οι συγκεκριµένες δραστηριότητες που διεξήχθησαν στη σχεδίαση του
παρόντος συστήµατος καθώς και τα αποτελέσµατα αυτών των
δραστηριοτήτων.
Στην ενότητα που ακολουθεί, θα γίνει µια περιγραφή της υλοποίησης του
συστήµατος, όπως αυτή έγινε για τις συγκεκριµένες ανάγκες της δικτυακής
πύλης του ∆ικτύου EDeAN (http://www.edean.org). Αρχικά, θα αναφέρουµε
µια συνοπτική περιγραφή του ∆ικτύου αυτού, των αναγκών και των σκοπών
που εξυπηρετεί. Στη συνέχεια, θα αναλύσουµε τη δοµή του τελικού
συστήµατος της ψηφιακής βιβλιοθήκης όπως αυτό ενσωµατώθηκε στη
δικτυακή πύλη του EDeAN, ως DfA Resource Centre (Design for All Resource
Centre), και τέλος θα αναφέρουµε τη γενική αρχιτεκτονική πάνω στην οποία
αναπτύχθηκε το σύστηµα καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.
Στην πέµπτη ενότητα, θα περιγραφεί η αξιολόγηση ευχρηστίας της
αλληλεπίδρασης του χρήστη µε το σύστηµα της ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών
πληροφορίας. Η αξιολόγηση της ευχρηστίας της διεπαφής πραγµατοποιήθηκε
σε δύο φάσεις του κύκλου ανάπτυξης του συστήµατος. Έτσι, σε πρώτη φάση
πραγµατοποιήθηκε αξιολόγηση µε χρήστες, σύµφωνα µε τη µέθοδο της
καθοδήγησης, στα πρωτότυπα της διεπαφής του συστήµατος όπως αυτά
προέκυψαν από τη διαδικασία σχεδίασης. Σε δεύτερη φάση και αφού
υλοποιήθηκε η διεπαφή, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της πειραµατικής
αξιολόγησης µε πραγµατικούς χρήστες (user testing). Στα πλαίσια της
παρουσίασης των αξιολογήσεων, θα µελετηθεί αναλυτικά η διαδικασία
προετοιµασίας των αξιολογήσεων καθώς και τα συµπεράσµατα που
εξήχθησαν από την πραγµατοποίησή τους.
Στην τελευταία ενότητα, παρουσιάζεται µια σύνοψη της εργασίας και τα
συµπεράσµατα από τη διαδικασία της ανάπτυξης του συστήµατος ψηφιακής
βιβλιοθήκης. Επιπλέον, περιλαµβάνονται σκέψεις και προτάσεις σχετικά µε τη
βελτίωση και επέκταση του συστήµατος που έχει αναπτυχθεί.
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Κεφάλαιο 2. Σχετική έρευνα

2.1 Σύγχρονες τάσεις και η επιρροή τους στην εξέλιξη των
ψηφιακών βιβλιοθηκών
2.2.1 ∆ιαδίκτυο και διαθέσιµη πληροφορία
Το ∆ιαδίκτυο είχε αρχικά κατασκευαστεί σαν ένα µέσο αποµακρυσµένης
σύνδεσης και πειραµατισµού µε τα πρωτόκολλα επικοινωνίας µεταξύ
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πολύ γρήγορα όµως η κύρια χρήση του έγινε το
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για την υποστήριξη κάθε είδους συνεργασίας
[Bowman, 1994]. Η τάση αυτή συνεχίζεται ακόµη και σήµερα αλλά µε
συνεχώς αυξανόµενη, διαφόρων ειδών υποστήριξη για τις υπηρεσίες
διαµοιρασµού δεδοµένων. Μαζί µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο καθιερώθηκαν
και διάφορα άλλα συστήµατα και υπηρεσίες έχοντας αρχικά συµπληρωµατικό
ρόλο προς αυτό, όπως συστήµατα ανάκτησης και δηµοσίευσης πληροφορίας
καθώς και πολλά συστήµατα πρόσβασης σε βιβλιοθήκες πηγών
πληροφορίας. Αυτή τη στιγµή, το ∆ιαδίκτυο παρέχει πρόσβαση σε τεράστιο
όγκο δεδοµένων λογισµικού, εγγράφων, αρχείων ήχου, εικόνας και βίντεο
καθώς και πολλών άλλων τύπων αρχείου, σε καταλόγους βιβλιοθηκών και
χρηστών, σε υπηρεσίες για τον καιρό, γεωγραφικά, τηλεµετρικά και άλλα
επιστηµονικά δεδοµένα και πολλών άλλων ειδών πληροφορίας [Bowman,
1994].
Σύµφωνα λοιπόν µε τον Bowman [Bowman, 1994], εξαιτίας αυτού του ολοένα
αυξανόµενου ρυθµού διάθεσης πληροφοριών, τα συστήµατα που παρέχουν
υπηρεσίες συγκέντρωσης, οργάνωσης και παροχής της πληροφορίας
έρχονται αντιµέτωπα µε κάποια χαρακτηριστικά τους, τα οποία αποτελούν
προβλήµατα που πρέπει να ξεπεράσουν και να αντιµετωπίσουν. Η
πληροφορία που υπάρχει αυτή τη στιγµή και διατίθεται µέσω του ∆ιαδικτύου
έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•

Είναι ετερογενής.
Κάθε αποθήκη διατηρεί την πληροφορία που χρειάζεται σχετικά µε τις
πηγές πληροφορίας σε δική της µορφή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να
µην υπάρχει οµοιογένεια ανάµεσα στις πηγές πληροφορίας
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δηµιουργώντας ασυµβατότητες µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων που
επιβαρύνουν τελικά τους χρήστες.
•

Είναι ασυνεπής.
Η περισσότερη πληροφορία που περιέχεται στις αποθήκες του
∆ιαδικτύου είναι δυναµική. Κάποιες ιδιότητες αλλάζουν συχνά, όπως
για παράδειγµα ποιους σταθµούς εργασίας χρησιµοποιεί ένα άτοµο.
Άλλες ιδιότητες αλλάζουν πιο σπάνια όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ενός χρήστη. Επειδή η πληροφορία διατηρείται σε
διάφορες αποθήκες οι οποίες ανανεώνουν τα δεδοµένα τους σε
διαφορετικές χρονικές στιγµές χρησιµοποιώντας διαφορετικούς
αλγόριθµους, συχνά παρουσιάζονται αντιφάσεις µεταξύ της
πληροφορίας που προέρχεται από διάφορες πηγές.

•

Είναι ελλιπής.
Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά µιας πηγής πληροφορίας πολλές φορές
δεν είναι άµεσα διαθέσιµα αλλά µπορούν να ανακτηθούν
συνδυάζοντας πληροφορία που υπάρχει σε διαφορετικές αποθήκες.
Για παράδειγµα, µια βάση δεδοµένων µε βιβλιογραφία δεν περιέχει
σαφείς πληροφορίες για τα ερευνητικά ενδιαφέροντα ενός
συγκεκριµένου ερευνητή. Παρόλ’ αυτά λέξεις-κλειδιά µπορούν να
εντοπιστούν σε ερευνητικά έγγραφα του ατόµου αυτού έτσι ώστε να
εξαχθούν τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα για έναν κατάλογο χρηστών.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι τα νέα συστήµατα διαχείρισης της
πληροφορίας θα πρέπει να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία τα διάφορα
προβλήµατα που δηµιουργεί η τεράστια ποσότητα της πληροφορίας που
διατίθεται ελεύθερα στο ∆ιαδίκτυο και τα χαρακτηριστικά της. Νέοι τρόποι
διαχείρισης αυτής της πληροφορίας θα επιφέρουν επιπλέον κλιµάκωση σε
αυτό το εύρος ενισχύοντας τον όγκο των διαθέσιµων πηγών πληροφορίας.
Πιο συγκεκριµένα, καθώς οι εφαρµογές πολυµέσων είναι πλέον ευρύτατα
διαδεδοµένες, υπάρχει η ανάγκη δηµιουργίας και διαµοιρασµού ενός µεγάλου
όγκου δεδοµένων ήχου, εικόνας και βίντεο, γεγονός που θα πρέπει να
υποστηρίζεται από τα χαρακτηριστικά τόσο του δικτύου όσο και των
συστηµάτων που λειτουργούν σε αυτό και προσφέρουν τέτοιου είδους
πληροφορία. Για παράδειγµα, επιστήµονες της γεωφυσικής και της
αστρονοµίας συλλέγουν µεγάλες ποσότητες πληροφορίας από διαφόρων
ειδών αισθητήρες και όργανα καθηµερινά και χρειάζονται τις υπηρεσίες του
∆ιαδικτύου για το διαµοιρασµό όλης αυτής της πληροφορίας µε άλλα µέλη της
επιστηµονικής τους κοινότητας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, την απαίτηση από
το ∆ιαδίκτυο και τις υπηρεσίες του να υποστηρίζουν τις ανάγκες των χρηστών
διαφόρων κοινοτήτων µε κοινά ενδιαφέροντα.

2.2.2 Μετάβαση από τις παραδοσιακές στις ψηφιακές βιβλιοθήκες
Όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο η πρωτοφανής
εξάπλωση των τεχνολογιών του ∆ιάδικτύου έχει κάνει τις πηγές πληροφορίας
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του Παγκόσµιου Ιστού άµεσα προσβάσιµες σε ποικίλες κοινότητες χρηστών
µέσω των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Στον τοµέα των επιχειρήσεων, οι ψηφιακές
βιβλιοθήκες χρησιµοποιούνται µε πρωτοποριακές στρατηγικές για τον
εµπλουτισµό της βάσης των πελατών µιας επιχείρησης (π.χ. αγορές µέσω
διαδικτύου, ηλεκτρονικό εµπόριο). Το κοινό γενικού ενδιαφέροντος
συµπεριλαµβανοµένου και των φοιτητών ή µαθητών χρησιµοποιεί το
διαδίκτυο για την πρόσβαση και το διαµοιρασµό πληροφορίας που βρίσκεται
αποθηκευµένη σε διάφορα µέρη του κόσµου. Το ∆ιαδίκτυο και οι σχετικές
τεχνολογίες για την πληροφορία (π.χ. WWW) έχουν διευκολύνει επίσης το
διαµοιρασµό της πληροφορίας παγκοσµίως.
Πριν από αυτή τη νέα τάση, η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων διαµοιρασµού
και διάδοσης της πληροφορίας γινόταν µέσω έντυπου υλικού (π.χ. περιοδικά,
εφηµερίδες, βιβλία κτλ), µέσων µαζικής ενηµέρωσης ή βιβλιοθηκών. Η
εµφάνιση των ψηφιακών βιβλιοθηκών έφερε επαναστατικές αλλαγές σε όλους
τους τοµείς που σχετίζονται µε βιβλιοθήκες. Οι µορφές των ψηφιακών
συλλογών, ισχυρά εργαλεία αναζήτησης και περιήγησης και αναπτυσσόµενες
υπηρεσίες έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στις παραδοσιακές βιβλιοθήκες [Lin
2000]. Για να υποστηρίξουν τη συνεχή ανάπτυξη οι παραδοσιακές
βιβλιοθήκες θα πρέπει να ενισχύσουν την κατασκευή των ψηφιακών πηγών
πληροφορίας και των προτύπων και να αυξήσουν το βάθος των υπηρεσιών
πληροφόρησης. Πάντως οι ψηφιακές και οι παραδοσιακές βιβλιοθήκες είναι
αλληλοεξαρτώµενες και θα συµπληρώνουν η µία την άλλη για αρκετό χρονικό
διάστηµα ακόµα [Lu 1999]. Παρόλο που ο ρόλος της βιβλιοθήκης σαν µέσο
διακίνησης της πληροφορίας δε θα εξασθενίσει στο προβλεπόµενο µέλλον, οι
νέες τεχνολογίες σχεδόν αναπόφευκτα θα χρειαστούν διαφορετικούς
συµβιβασµούς µεταξύ τους µε εκτεταµένες επιπτώσεις για την κοινωνία και
την οικονοµία. Για παράδειγµα, ενώ τα χαρακτηριστικά των βιβλιοθηκών στο
παρελθόν καθορίζονταν από την τεχνολογία των έντυπων υλικών
[Wiederhold, 1995], είναι σίγουρο ότι η χρήση των ψηφιακών βιβλιοθηκών
εξαιτίας της διάδοσης των ψηφιακών τεχνολογιών και του Παγκόσµιου Ιστού
θα αλλάξει τη µορφή των παραδοσιακών βιβλιοθηκών.
Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες έγιναν ένα ερευνητικό θέµα υψηλού ενδιαφέροντος
στον τοµέα των πληροφοριακών επιστηµών από τα µέσα της δεκαετίας του
1990 συνοδεύοντας την ραγδαία και εκτενή εξάπλωση των υπολογιστών και
του ∆ιαδικτύου. Με κριτήριο το βάθος της έρευνας και τα επίπεδα ανάπτυξης
των ψηφιακών βιβλιοθηκών, παρατηρήθηκαν τρία διαφορετικά στάδια [Li,
2001]:
1) Πριν το 1995, υπήρχε πολύ λίγο ερευνητικό υλικό για τις ψηφιακές
βιβλιοθήκες ανά τον κόσµο. Τα περισσότερα άρθρα επικεντρωνόταν σε
ορισµούς εννοιών, χαρακτηριστικά και τη σχέση µεταξύ των εικονικών,
των ηλεκτρονικών και των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Πιο δηµοφιλής ήταν
ο όρος «ηλεκτρονική βιβλιοθήκη» εκείνη την περίοδο.
2) Μεταξύ 1995-1997, εξειδικευµένα άρθρα για την έρευνα σχετικά µε τις
ψηφιακές βιβλιοθήκες άρχισαν να δηµοσιεύονται και σταδιακά ο
αριθµός των σχετικών άρθρων να αυξάνεται. Οι όροι «εικονική
βιβλιοθήκη», «ηλεκτρονική βιβλιοθήκη» και «ψηφιακή βιβλιοθήκη»
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χρησιµοποιούνταν εξίσου. Οι συζητήσεις σταδιακά επεκτάθηκαν σε
σχετικές έννοιες και ορισµούς των ψηφιακών βιβλιοθηκών, στην
ιδεολογική βάση και το πραγµατικό παρελθόν τέτοιων συστηµάτων
καθώς και την επιρροή τους στις υπάρχουσες παραδοσιακές
βιβλιοθήκες. Αυτές οι συζητήσεις έγιναν αφορµή για την εκκίνηση
πειραµατικών ψηφιακών βιβλιοθηκών µε κύριο στόχο την
αυτοµατοποίηση των λειτουργιών µιας βιβλιοθήκης.
3) Από το 1998 έως σήµερα αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της τελευταίας
πενταετίας, η έρευνα και η ανάπτυξη στον τοµέα των ψηφιακών
βιβλιοθηκών έχει φτάσει σε πολύ προχωρηµένο επίπεδο. Έχει αυξηθεί
όχι µόνο η ποσότητα αλλά και το ερευνητικό φάσµα και βάθος και ο
όρος «ψηφιακή βιβλιοθήκη» έχει πλέον καθιερωθεί. Η έκταση που έχει
πάρει η ανάπτυξη συστηµάτων ψηφιακών βιβλιοθηκών σε ερευνητικό
επίπεδο έχει επεκταθεί και στην επίλυση προβληµάτων σε επιµέρους
ζητήµατα όπως τα αυτοµατοποιηµένα δικτυακά συστήµατα, οι πηγές
πληροφορίας, η υποστήριξη πολλών γλωσσών, τα πνευµατικά
δικαιώµατα, τα µετα-δεδοµένα, η σχεδίαση προτύπων για ψηφιακές
βιβλιοθήκες και γενικότερες τάσεις στον τοµέα αυτό.

2.2 Υπάρχουσες µελέτες και συστήµατα
∆ιάφορες µελέτες ψηφιακών βιβλιοθηκών υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Οι
πλειοψηφία των συστηµάτων ψηφιακών βιβλιοθηκών που έχουν αναπτυχθεί
ήταν πρωτοβουλίες κρατικών ή κυβερνητικών φορέων, πανεπιστηµίων και
οργανισµών. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η ανάπτυξη ολοκληρωµένων
συστηµάτων είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους
και χωρίς την ανάλογη οικονοµική ενίσχυση δεν είναι εφικτή. Κατά συνέπεια,
φορείς όπως οι παραπάνω δίνουν τη δυνατότητα στην κοινωνία και παρέχουν
τα µέσα, για τη διαχείριση της τεράστιας ροής ψηφιακής πληροφορίας που
υπάρχει στον κόσµο. Είναι λυπηρό βέβαια να παρατηρήσει κανείς ότι η
χρηµατοδότηση είναι πιθανόν το µοναδικό µεγάλο εµπόδιο στην ανάπτυξη
ψηφιακών βιβλιοθηκών. Αυτό ισχύει γιατί οι περισσότερες υπάρχουσες
συλλογές είναι πιλοτικές µελέτες ή ερευνητικές δραστηριότητες. Η πρόκληση
της έναρξης µιας προσπάθειας ψηφιοποίησης µεγάλης κλίµακας,
κωδικοποιώντας τα κατάλληλα µετα-δεδοµένα για την εξασφάλιση της
ευκολίας του εντοπισµού και της χρήσης της πληροφορίας και διατηρώντας τα
ψηφιακά περιεχόµενα ενός τέτοιου συστήµατος, φοβίζει πολλές φορές τις
βιβλιοθήκες που κοπιάζουν ήδη για την οικονοµική κάλυψη των υπαρχόντων
δραστηριοτήτων τους [Pasquinelli, 2002]. Μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη
ενός συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης µπορεί να ξεκινήσει µε στόχο την
εξυπηρέτηση χρηστών σε µια χώρα, αλλά η παροχή καθολικής πρόσβασης
θα είναι ο απώτερος σκοπός της πρωτοβουλίας [TERI, 2004].
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Στη συνέχεια, ακολουθεί µια σύντοµη αναφορά στις πιο σηµαντικές µελέτες
και τα αντίστοιχα συστήµατα ψηφιακών βιβλιοθηκών που αναπτύχθηκαν, στα
περιεχόµενά τους και στο κοινό το οποίο απευθύνονται:
-

Digital Libraries Initiative – DLI
Αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο των ψηφιακών βιβλιοθηκών, πολλές
κρατικές υπηρεσίες αλλά και ιδιωτικοί οργανισµοί στις Ηνωµένες Πολιτείες
είχαν και έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες για να προωθήσουν την
ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών. Ανάµεσα σ’ αυτές τις πρωτοβουλίες
είναι και η Πρωτοβουλία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών (Digital Libraries
Initiative – DLI), η οποία χρηµατοδοτείται από το Εθνικό Ίδρυµα
Επιστηµών (National Science Foundation – NSF), την υπηρεσία DARPA
(Department of Defense Advanced Research Projects Agency) και τη
NASA (National Aeronautics and Space Administration). Η πρώτη φάση
αυτής της πρωτοβουλίας αποτελείται από έξι τετραετείς ερευνητικές
µελέτες από το Σεπτέµβριο του 1994 µέχρι το 1998. Οι κοινοί στόχοι
αυτών των µελετών είναι: (1) να προωθήσουν τις έννοιες της συλλογής,
της αποθήκευσης, της αναζήτησης, της ανάκτησης και της επεξεργασίας
σε ψηφιακή µορφή πληροφορίας µέσω επικοινωνιακών δικτύων ευρείας
κάλυψης, (2) να βελτιώσουν τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται ήδη στις
διάφορες κοινότητες έτσι ώστε να γίνουν πιο αποτελεσµατικές, πιο
αποδοτικές και πιο παραγωγικές [Atkins, 1997] και (3) να εξυπηρετήσουν
την ανάδειξη νέων κοινοτήτων χρηστών µε κοινές απαιτήσεις για διάλογο
όσον αφορά την έρευνα και τη µάθηση [Atkins, 1997]. Γενικά, το ένα τρίτο
των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών και το ένα τέταρτο των δηµόσιων
βιβλιοθηκών είχε αντικατασταθεί από ψηφιακά συστήµατα µέχρι το 2004
[TERI, 2004].
Αυτές οι έξι µελέτες της DLI πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορα
πανεπιστήµια των ΗΠΑ. Κάθε προσπάθεια βασίζεται στη συνεργασία
ερευνητών και απλών χρηστών τόσο από τον πανεπιστηµιακό χώρο όσο
κι από πολλούς άλλους οργανισµούς συµπεριλαµβανοµένου
ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων, βιβλιοθηκών, µουσείων, εκδοτών, κυβερνητικών
υπηρεσιών, σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς επίσης και
διάφορων επιχειρήσεων [Cole and Harum, 1995].
1) Informedia Digital Video Library Project
Το Informedia Project, που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο
Carnegie Mellon, είχε σαν στόχο την ανάπτυξη «έξυπνων» και
αυτόµατων µηχανισµών για την ψηφιακή προσοµοίωση µιας
βιβλιοθήκης. Έτσι κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτής της ψηφιακής
βιβλιοθήκης είναι η αυτόµατη αναγνώριση φωνής, τεχνικές για το
συνδυασµό οµιλίας, εικόνας και φυσικής γλώσσας, µηχανισµός για
επεξεργασία και χαρακτηρισµό βίντεο καθώς και αναγνώριση
ανθρώπινων προσώπων και ο συσχετισµός τους µε ονόµατα. Τα
περιεχόµενα αυτής της βιβλιοθήκης είναι ψηφιακά βίντεο, ήχοι, εικόνες
και κείµενο και απευθύνονται κυρίως σε φοιτητές, διάφορες
πανεπιστηµιακές κοινότητες καθώς και µαθητές όλων των βαθµίδων
της εκπαίδευσης.
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2) Environmental Electronic Library Project
Η βιβλιοθήκη αυτή, που έγινε στο Πανεπιστήµιο Berkley της
Καλιφόρνια, είχε κατασκευαστεί για να υποστηρίζει πληροφορία
σχετική µε περιβαλλοντικά θέµατα και να δίνει πρόσβαση στην
γεωγραφική αυτή πληροφορία χρησιµοποιώντας προηγµένες
διεπαφές. Έτσι, κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτής της ψηφιακής
βιβλιοθήκης είναι η ανάλυση αρχείων εικόνας, η ανάλυση φυσικής
γλώσσας για την αποτελεσµατική ανάκτηση της πληροφορίας, νέα
πρότυπα διεπαφών και εργαλείων τροποποίησης για την εύκολη
πρόσβαση σε αρχεία πολυµέσων, βελτιωµένα πρωτόκολλα για την
αλληλεπίδραση µε τις αποθήκες πληροφορίας και τέλος συµµετοχή
των χρηστών µε την παροχή υπηρεσιών για τη συνεισφορά και εύρεση
σχετικής πληροφορίας.
3) University of Michigan Digital Library Project
Η µελέτη για την ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου του Michigan
(UMDL) είχε σαν στόχο την δηµιουργία και αξιολόγηση ενός
πειραµατικού συστήµατος για την υποστήριξη µιας ευρείας κλίµακας,
συνεχώς αναπτυσσόµενης ψηφιακής βιβλιοθήκης πολυµέσων. Το
βασικό µέρος της έρευνας αυτής είναι η κατασκευή ενός συστήµατος
που να δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης και
αναζήτησης της πληροφορίας καθώς και προσαρµογής του τρόπου
αναζήτησης µε βάση τις προτιµήσεις του κάθε χρήστη. Για να
ικανοποιηθούν οι διαφορετικές ανάγκες µιας ποικιλίας χρηστών, οι
συλλογές πληροφορίας που είναι αποθηκευµένες στη βιβλιοθήκη
δίνουν περισσότερο έµφαση στις επιστήµες που έχουν σχέση µε τη γη
και το διάστηµα. Παρόλο που τέτοιου είδους πληροφορία γινόταν
διαθέσιµη αρχικά µόνο από τους εκδότες, πλέον και οι απλοί χρήστες
µπορούν να καταχωρούν δικό τους υλικό στις συλλογές της
βιβλιοθήκης.
4) University of Illinois Digital Library Project
Η µελέτη για την ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου του Illinois
(VIVC) ήταν µια πολύπλευρη προσπάθεια για την κατασκευή ενός
µεγάλου πειραµατικού συστήµατος που θα περιείχε επιστηµονική και
µηχανολογική βιβλιογραφία. Το σύστηµα µε ονοµασία DeLIver
(Desktop Link to Virtual Engineering Resources) αξιολογήθηκε για την
αποτελεσµατικότητα της χρήσης του µε πολλές συλλογές πληροφορίας
και βελτιώθηκε ώστε να υποστηρίζει εµπλουτισµένες τεχνικές
αναζήτησης. Μόνο η κοινότητα του Πανεπιστήµιου, οι φοιτητές και το
προσωπικό έχουν πρόσβαση στο DeLIver, το οποίο περιλαµβάνει
άρθρα µε εικόνες, πίνακες, σχήµατα και άµεσες αναφορές στους
συγγραφείς τους.
5) Alexandria Digital Library Project (ADL)
Η µελέτη αυτή που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο της California,
Santa Barbara, αναφέρεται σε ένα σύστηµα που παρέχει εύκολη
πρόσβαση σε συλλογές από χάρτες, εικόνες από δορυφόρους,
ψηφιακές αεροφωτογραφίες, εξειδικευµένα κείµενα και τα σχετικά µε
αυτά µετα-δεδοµένα και όλα αυτά µε γεωγραφικές αναφορές [Smith,
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1996]. Απευθύνεται κυρίως σε µαθητές κατώτερων βαθµίδων της
εκπαίδευσης και ακαδηµαϊκούς ερευνητές αλλά κατ’ επέκταση και στο
ευρύ κοινό.
6) Stanford Integrated Digital Library Project
Η µελέτη αυτή είχε σαν στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών για µία
ολοκληρωµένη και καθολική «εικονική» βιβλιοθήκη που θα µπορεί να
παρέχει ενιαία πρόσβαση στο µεγάλο και συνεχώς αυξανόµενο αριθµό
πηγών πληροφορίας που υπάρχει στο δίκτυο [Cole and Harum, 1995].
Ο πρωτεύον στόχος αυτού του συστήµατος είναι η διαλειτουργικότητα,
η οποία είναι πολύ σηµαντική αφού οι προσπάθειες προτυποποίησης
υστερούν στον τοµέα της ανάπτυξης υπηρεσιών για ψηφιακές
βιβλιοθήκες. Τα περιεχόµενα της βιβλιοθήκης του Stanford είναι κυρίως
βιβλιογραφία σχετική µε την επιστήµη των υπολογιστών καθώς και
βιβλιογραφία του πανεπιστηµίου και απευθύνεται στην κοινότητα του
ίδιου αλλά και άλλων πανεπιστηµίων.
-

National Digital Library Program – NDLP
Το Πρόγραµµα Εθνικής Βιβλιοθήκης (National Digital Library Program –
NDLP) είχε σαν στόχο να συγκεντρώσει βιβλιογραφία, σχετική µε την
αµερικάνικη ιστορία και κουλτούρα, σε ψηφιακή µορφή χρησιµοποιώντας
τις πηγές της υπάρχουσας βιβλιοθήκης. Το επιθυµητό αποτέλεσµα της
µελέτης αυτής θα ήταν να παρέχει σε ψηφιακή µορφή χειρόγραφα,
χάρτες, σπάνια βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό καθώς και φωτογραφίες
στο ευρύ κοινό µέσω δικτύου.

-

American Heritage Virtual Archive Project
Παρόµοιους στόχους και περιεχόµενο µε το NDLP είχε και η µελέτη για το
«Εικονικό» Αρχείο της Αµερικάνικης Κληρονοµιάς (American Heritage
Virtual Archive Project). Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε από διάφορα
πανεπιστήµια των ΗΠΑ και έδωσε µεγαλύτερη βάση στην ανάπτυξη
εξελιγµένων µηχανισµών αναζήτησης στις διάφορες συλλογές
πληροφορίας.

-

Computer Science Technical Reports Project - CS-TR
Το Computer Science Technical Reports Project (CS-TR) ήταν µια µελέτη
µε περιεχόµενο βιβλιογραφία σχετική µε την επιστήµη των υπολογιστών
και βασικό στόχο την εκµετάλλευση των χαρακτηριστικών των δικτύων για
την ανάκτηση, αποθήκευση και αναζήτηση κατανεµηµένης πληροφορίας.

-

Saguaro Digital Library – SDL
Μία εξίσου σηµαντική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη µιας ψηφιακής
βιβλιοθήκης που θα υποστήριζε ένα µεγάλο εύρος υπηρεσιών ήταν η
Μελέτη για την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Saguaro (SDL). Ο απώτερος
στόχος αυτής της µελέτης ήταν ο διαχωρισµός του τελικού συστήµατος σε
ανεξάρτητα τµήµατα, έτσι ώστε καθένα από αυτά να µπορεί να
αναπτύσσεται ξεχωριστά και παρόλα αυτά να συνεχίζουν να επικοινωνούν
µεταξύ τους εύκολα και αποδοτικά.
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-

CiteSeer
Ένα ακόµη σύστηµα που αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α. είναι το CiteSeer, ένας
αυτόνοµος δικτυακός πράκτορας για αυτόµατη ανάκτηση και αναγνώριση
ενδιαφέροντων δηµοσιεύσεων. Το συγκεκριµένο σύστηµα, που στηρίζεται
στην τεχνολογία των πρακτόρων δικτύου, αναπτύχθηκε για την
εξυπηρέτηση των χρηστών στη διαδικασία αναζήτησης επιστηµονικής
βιβλιογραφίας. Με βάση ένα σύνολο από λέξεις-κλειδιά, το σύστηµα
εντοπίζει και παρουσιάζει στο χρήστη τις σχετικές δηµοσιεύσεις. Η κάθε
δηµοσίευση αναλύεται γραµµατικά έτσι ώστε να εξαχθούν γι’ αυτήν
πληροφορίες, όπως η περίληψη και οι βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες
αποθηκεύονται έπειτα σε µια SQL βάση δεδοµένων. Η διεπαφη του
συστήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον εντοπισµό δηµοσιεύσεων
είτε µέσω µιας µηχανής αναζήτησης είτε µέσω των βιβλιογραφικών
αναφορών από τη µια δηµοσίευση στην άλλη. Επιπλέον, προσφέρεται και
η δυνατότητα ανεύρεσης δηµοσιεύσεων που έχουν σχετικό περιεχόµενο
µε µια συγκεκριµένη δηµοσίευση που έχει εντοπίσει ο χρήστης [Bollacker
K., Lawrence S. & Giles C., 1998].

-

eLib Programme
Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 1995 από διάφορα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα της Μεγάλης Βρετανίας, εξαιτίας του αυξανόµενου αριθµού τόσο
των σπουδαστών όσο και της διαθέσιµης ακαδηµαϊκής πληροφορίας. Το
πρόγραµµα eLib αποτελείται από 60 µικρότερες µελέτες που
επικεντρώνονται σε διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος όπως η πρόσβαση
στο δίκτυο, η παρουσίαση των εγγράφων, η δηµοσίευση της πληροφορίας,
η µετατροπή των πηγών σε ψηφιακή µορφή, οι εικόνες, η «γκρίζα»
βιβλιογραφία και η εξασφάλιση της ποιότητας της πληροφορίας. Επιπλέον,
πολλές από αυτές τις µελέτες έχουν επικαλυπτόµενους τοµείς έρευνας και
κάποιες άλλες χρησιµοποιούνται και σε άλλες πρωτοβουλίες παγκοσµίως.
Το πρόγραµµα eLib είναι περισσότερο ένα αναπτυξιακό εγχείρηµα παρά
ένα απλό ερευνητικό πρόγραµµα και ο στόχος του είναι να παρέχει
ηλεκτρονικές πηγές πληροφορίας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της
Μεγάλης Βρετανίας µε επίκεντρο την άµεση πρακτική εφαρµογή των
αποτελεσµάτων της έρευνας.

-

British Library Research and Innovation Centre Project (BLRIC)
Η πρωτοβουλία αυτή µελετάει τον τρόπο µε τον οποίο η τεχνολογία των
δικτύων µπορεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες βιβλιοθήκης και παροχής
υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου και των δυσκολιών που αντιµετωπίζει
το προσωπικό των βιβλιοθηκών. Στην µελέτη αυτή αναµιγνύονται
πανεπιστήµια, βιβλιοθήκες και άλλοι ειδικοί του τοµέα, µε σκοπό τη
βελτίωση του τρόπου ανταλλαγής της πληροφορίας. Το τελικό σύστηµα θα
περιέχει ψηφιακή πληροφορία διαφόρων µορφών, εικόνες και ήχους που
θα είναι διαθέσιµες από και προς όλο τον κόσµο.

-

Scottish Cultural Resources Access Network – SCRAN
Το Σκοτσέζικο ∆ίκτυο για την Πρόσβαση σε Πολιτιστικές Πηγές
Πληροφορίας (SCRAN), µια εθνική κοινοπραξία µουσείων, βιβλιοθηκών
και αρχείων, είναι άλλο ένα παράδειγµα µελέτης µεγάλου εύρους, που
διατηρήθηκε δύο χρόνια επιπλέον µετά τη λήξη της χρηµατοδότησης της.

14

Σχετική έρευνα
Η ευελιξία που προσφέρει το σύστηµα της µελέτης αυτής στην
προσαρµογή των τεχνικών αιτήσεων της οµάδας χρηστών στην οποία
απευθύνεται σε συνδυασµό µε τη δυναµική προώθησή του, είχε σαν
αποτέλεσµα το SCRAN να χρησιµοποιείται σε κάθε δηµόσιο σχολείο της
Σκοτίας, σε αρκετά σχολεία της Αγγλίας και σε πάνω από 90 εκπαιδευτικά
ιδρύµατα παγκοσµίως [TERI, 2004].
-

Mediterranean Digital Library (MEDLIB)
Είναι µια προσπάθεια της UNESCO (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization) για τη δηµιουργία µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης
για την περιοχή της Μεσογείου µε τη συνεργασία πανεπιστηµίων και
άλλων φορέων χρήσιµων πληροφοριών της περιοχής. Οι προσπάθειες
µετατροπής της πληροφορίας σε ψηφιακή µορφή επικεντρώνονται στις
κατά τόπους εθνικές κληρονοµιές των περιοχών της Μεσογείου καθώς και
σε σύγχρονα θέµατα που απασχολούν τις περιοχές αυτές. Για την
καθιέρωση ενός «ανοιχτού» δικτύου, η πρωτοβουλία MEDLIB στοχεύει
στη δηµιουργία πολιτικών και µηχανισµών για τη συντονισµένη συλλογή
και διάθεση των πηγών πληροφορίας από τους συµµετέχοντες φορείς.

-

New Zealand Digital Library (NZDL)
Η µελέτη NZDL είναι ένα ερευνητικό πρόγραµµα µε κύριο σκοπό την
ανάπτυξη τεχνολογίας για την υλοποίηση µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα και σε άλλους οργανισµούς να
δηµιουργήσουν τις δικές τους ψηφιακές συλλογές πληροφοριών [Witten
I.H., 1996]. H NZDL έχει αναπτύξει αρκετά πρότυπα συστήµατα
ψηφιακών βιβλιοθηκών που είναι διαθέσιµα στον Παγκόσµιο Ιστό, για την
υποστήριξη αναφορών της επιστήµης των υπολογιστών, λογοτεχνίας και
συχνών ερωτήσεων (Frequently Asked Questions – FAQ) σχετικές µε το
διαδίκτυο. Ο απώτερος στόχος αυτής της µελέτης είναι να αναπτύξει
συστήµατα που θα µπορούν αυτόµατα να φτιάξουν µια ιεραρχία και ένα
πλαίσιο εργασίας από µη δοµηµένες και µη κατανεµηµένες αποθήκες
πηγών πληροφοριών.

-

Japanese Electronic Library Pilot (JELP) Project
Η µελέτη JELP προσφέρει πειραµατική ηλεκτρονική πρόσβαση σε ένα
µεγάλο αριθµό βιβλίων και άλλων πηγών πληροφορίας που προϋπήρχαν
σε βιβλιοθήκες και παράλληλα ασχολείται µε την έρευνα των τελευταίων
τάσεων στην επεξεργασία δεδοµένων και στις διαδικτυακές τεχνολογίες,
έτσι ώστε να καθιερώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη
των µελλοντικών ψηφιακών βιβλιοθηκών. Η JELP διεξήγε δύο έρευνες: η
πρώτη είχε σαν αντικείµενο µελέτης την πιστοποίηση µεθόδων για τον
εντοπισµό µελλοντικών εγγράφων µέσω δικτύων και διαδικασιών για την
αποδοτική λειτουργία του συστήµατος και η δεύτερη επικεντρώθηκε στην
µετατροπή σε ψηφιακή µορφή έντυπης πληροφορίας και την
συγκέντρωση της ψηφιακής πληροφορίας σε βάσεις δεδοµένων.

-

Korean Digital Library Pilot (KDLP) Project
Η µελέτη KDLP είναι µια από τις σηµαντικότερες της Κορέας,
χρηµατοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πληροφοριών και Επικοινωνιών και
σ’ αυτήν συµµετείχαν πέντε από τις µεγαλύτερες βιβλιοθήκες της χώρας.
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Αναπτύχθηκε για την υποστήριξη των χρηστών µε συστηµατικές
υπηρεσίες για πληροφορία σε µορφή κειµένου, χρήσιµη σε ακαδηµαϊκές
και ερευνητικές δραστηριότητες µέσω του ∆ιαδικτύου. Οι βασικοί στόχοι
της µελέτης ήταν η ανάπτυξη ενός κοινού συστήµατος λογισµικού για τις
συµµετέχουσες βιβλιοθήκες, η υλοποίηση βάσεων δεδοµένων µε πλήρη
κείµενα σύµφωνα πάντα µε τους περιορισµούς του νόµου περί
πνευµατικών δικαιωµάτων και η δηµιουργία ενός συστήµατος ψηφιακής
βιβλιοθήκης µε το οποίο οι χρήστες θα µπορούν να έχουν συνεχώς
πρόσβαση στις υπηρεσίες του.
-

Chinese Digital Library
Αναπτύχθηκε από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Κίνας, τη Βιβλιοθήκη της
Shanghai και από άλλες έξι µεγάλες δηµόσιες βιβλιοθήκες και είναι ένας
νέος δικτυακός τόπος που έγινε πλήρως λειτουργικός τον Ιούνιο του 2000.
Ο κύριος σκοπός αυτού του συστήµατος είναι να δηµοσιεύσει βασικές
έννοιες των ψηφιακών βιβλιοθηκών και να εξερευνήσει αναπτυξιακά
θέµατα στον τοµέα. Παρέχει λειτουργία αναζήτησης για ταξινοµηµένες
πηγές πληροφορίας πολυµέσων και αναµένεται να υποστηρίξει και
υπηρεσίες κέντρου πληροφόρησης, συστήµατος βιβλίων και άλλες.

-

Timely information for All, Relevant and Affordable (TiARA): Το σύστηµα
TiARA ήταν µια προσπάθεια διαφόρων κρατικών φορέων και βιβλιοθηκών
της Σιγκαπούρης. Παρέχει πρόσβαση σε καταλόγους βιβλιοθηκών, online
βάσεις δεδοµένων, πηγές πληροφορίας του διαδικτύου και σε ένα
ηµερολόγιο γεγονότων. Επιπλέον, το TiARA ειδοποιεί τους χρήστες του
για νέα άρθρα, βιβλία και περιοδικά του ενδιαφέροντος τους.

-

Canadian Initiative on Digital Libraries (CIDL): Η µελέτη CIDL, που
ξεκίνησε το 1997 από µια οµάδα Καναδικών βιβλιοθηκών, είναι µια
προσπάθεια για τον συντονισµό των ψηφιακών συλλογών που ήδη
υπάρχουν στον Καναδά έτσι ώστε να βελτιωθεί η µακροπρόθεσµη
πρόσβαση στις υπηρεσιών των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Οι στόχοι της
CIDL είναι να παρέχει στο ευρύ κοινό γνώση για θέµατα ψηφιακών
βιβλιοθηκών, να προωθήσει πρότυπα σχετικά µε τις ηλεκτρονικές
βιβλιοθήκες, να συντονίσει δραστηριότητες έτσι ώστε να αποφευχθούν τα
διπλότυπα στην ψηφιακή πληροφορία, να προσεγγίσει οργανισµούς που
µπορούν να παρέχουν χρήσιµη πληροφορία όπως µουσεία, εκδοτικούς
οίκους και κρατικές υπηρεσίες και τέλος, να ενισχύσει την επίγνωση για τις
προσπάθειες που γίνονται στον τοµέα των ψηφιακών βιβλιοθηκών στη
χώρα.

Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω µελετών και συστηµάτων, είναι
η έµφαση που δόθηκε στην ανάπτυξη προηγµένων ψηφιακών βιβλιοθηκών
όσον αφορά την τεχνολογία. Τα διάφορα συστήµατα που σχεδιάστηκαν και
αναπτύχθηκαν είχαν σαν επίκεντρο την εκµετάλλευση της τεχνολογικής
εξέλιξης για τη µετατροπή σε ψηφιακή µορφή της υπάρχουσας πληροφορίας,
την υλοποίηση σύγχρονων και γρήγορων µηχανισµών ανάκτησης δεδοµένων,
τη δηµιουργία προτύπων στον τοµέα των ψηφιακών βιβλιοθηκών και την
αξιοποίηση των τεχνολογιών δικτύου για τη µετάδοση και την ανταλλαγή της
πληροφορίας. Η τακτική αυτή που ακολουθήθηκε από τα υπάρχοντα
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συστήµατα δε φαίνεται να καλύπτει τις πραγµατικές ανάγκες των εκάστοτε
χρηστών για γνώση και όχι απλώς συλλογή πληροφορίας. Επιπλέον, οι
διάφορες ψηφιακές βιβλιοθήκες που αναφέρθηκαν, κατασκευάστηκαν για την
υποστήριξη συγκεκριµένων αναγκών και εφαρµόστηκαν σε συγκεκριµένους
τοµείς, χωρίς όµως να υπάρχει δυνατότητα για αξιοποίησή τους και σε άλλα
πεδία. Τέλος, ελάχιστες είναι οι αναφορές στην ποιότητα και εγκυρότητα των
αποθηκευµένων δεδοµένων σε µια ψηφιακή βιβλιοθήκη, αφού επίκεντρο των
περισσότερων συστηµάτων είναι παροχή όσο το δυνατόν περισσότερης
ψηφιακής πληροφορίας σε όσο το δυνατών περισσότερους χρήστες.

2.3 Ορισµός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας
και περιγραφή των χαρακτηριστικών της

2.3.1 Ορισµός του όρου «ψηφιακή βιβλιοθήκη»
Υπάρχουν πολλοί ορισµοί για τον όρο «ψηφιακή βιβλιοθήκη». Όροι όπως
«ηλεκτρονική βιβλιοθήκη», «εικονική βιβλιοθήκη» και «δικτυακή βιβλιοθήκη»
χρησιµοποιούνται ως συνώνυµοι. Ο ορισµός της ψηφιακής βιβλιοθήκης
κυµαίνεται από απλώς µια συλλογή ηλεκτρονικών εγγράφων προσβάσιµων
µέσω του ∆ιαδικτύου έως µια συλλογή όλων των ειδών ψηφιακής
πληροφορίας που περιλαµβάνει κείµενα, εικόνες, ήχους, βίντεο και
επιστηµονικά δεδοµένα και υποστηρίζεται από επιπρόσθετες υπηρεσίες
διαθέσιµες σε όλους τους πιθανούς χρήστες.
Ο Borgman [Borgman, 2000] αναγνωρίζει δύο «σχολές» που έχουν
διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις απέναντι στις ψηφιακές βιβλιοθήκες:
την ερευνητική κοινότητα και την κοινότητα των παραδοσιακών βιβλιοθηκών.
Η ερευνητική κοινότητα επικεντρώνεται στο περιεχόµενο της πληροφορίας
που συγκεντρώνεται και οργανώνεται µε σκοπό να καλύψει τις ανάγκες
συγκεκριµένων οµάδων χρηστών, ασχολείται δηλαδή µε τα ψηφιακά
αντικείµενα, µε την αρχιτεκτονική του συστήµατος και τη χρήση του. Σύµφωνα
λοιπόν µε αυτή τη «σχολή», οι ψηφιακές βιβλιοθήκες έχουν σαν στόχο τη
δηµιουργία και διαχείριση των πηγών πληροφορίας, τη διακίνηση της
πληροφορίας σε καθολικά δίκτυα και την αποτελεσµατική χρήση αυτής της
πληροφορίας από ένα µεγάλο αριθµό χρηστών.
Η κοινότητα των παραδοσιακών βιβλιοθηκών αντιµετωπίζει τα συστήµατα
ψηφιακών βιβλιοθηκών σαν θεσµούς ή οργανισµούς που προσφέρουν
πληροφοριακές υπηρεσίες σε ψηφιακή µορφή. Ασχολείται µε το πώς οι
υπάρχουσες δοµές θα µπορέσουν να προσαρµοστούν στις νέες τεχνολογικές
προκλήσεις. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή τη «σχολή», οι ψηφιακές βιβλιοθήκες
είναι οι οργανισµοί που παρέχουν τις πηγές πληροφορίας και περιλαµβάνουν
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και το εξειδικευµένο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την επιλογή και τη
δόµηση της πληροφορίας, για την παροχή πρόσβασης, για την κατανοµή, τη
διατήρηση της ακεραιότητας και τη διατήρηση στο χρόνο συλλογών ψηφιακής
πληροφορίας έτσι ώστε η πληροφορία να είναι διαθέσιµη σε µια συγκεκριµένη
κοινότητα ή σύνολο κοινοτήτων [Digital Library Federation, 2003].
Ο Fox [Fox, 1998] αναφέρει δέκα ορισµούς του όρου «ψηφιακή βιβλιοθήκη»
που συγκεντρώθηκαν από διάφορες πηγές. Αναφέρουµε εδώ τέσσερις από
αυτούς σε χρονολογική σειρά:
•

«Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι ένα κατανεµηµένο τεχνολογικό περιβάλλον
που µειώνει δραµατικά τους περιορισµούς για τη δηµιουργία, τη διάδοση,
την εκµετάλλευση, την αποθήκευση, την ολοκλήρωση και την
επαναχρησιµοποίηση της πληροφορίας από χρήστες ή οµάδες χρηστών.»
[Fox, 1993]

•

«Είναι το περιληπτικό όνοµα για ενοποιηµένες δοµές που παρέχουν στους
ανθρώπους λεκτική και φυσική πρόσβαση στα µεγάλα και συνεχώς
αυξανόµενα δίκτυα πληροφορίας, κωδικοποιηµένης σε πολυµεσικές
ψηφιακές µορφές.» [Birmingham, Drabenstott, Frost, Warner & Willis,
1994]

•

«Συστήµατα που παρέχουν σε µια κοινότητα χρηστών συνεχή πρόσβαση
σε µια µεγάλη και οργανωµένη αποθήκη πληροφορίας και γνώσης. Αυτή η
οργάνωση της πληροφορίας χαρακτηρίζεται από την απουσία
λεπτοµερούς προηγούµενης γνώσης της χρήσης της πληροφορίας. Η
δυνατότητα του χρήστη να έχει πρόσβαση, να οργανώνει και να
χρησιµοποιεί αυτή την αποθήκη εµπλουτίζεται από τα πλεονεκτήµατα της
ψηφιακής τεχνολογίας.» [Lynch & Garcia-Molina, 1995]

•

«Είναι µια οργανωµένη βάση δεδοµένων µε αντικείµενα ψηφιακής
πληροφορίας σε διάφορες µορφές που διατηρούνται για να παρέχουν
άµεση πρόσβαση σε µια κοινότητα χρηστών, µε τα εξής χαρακτηριστικά:
- ένα γενικό εργαλείο πρόσβασης (π.χ. ένας κατάλογος) που παρέχει
δυνατότητες αναζήτησης και ανάκτησης σε όλη τη βάση δεδοµένων,
- οργανωµένες τεχνικές διαδικασίες µέσω των οποίων, οι διαχειριστές
της βιβλιοθήκης µπορούν να προσθέσουν αντικείµενα στη βάση
δεδοµένων και να τα αφαιρέσουν σύµφωνα µε συγκεκριµένη πολιτική.»
[Graham, 1995]

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι ο όρος «ψηφιακή βιβλιοθήκη» είναι
αρκετά ευρύς και γενικός για να περικλείει ένα πολύ µεγάλο σύνολο ψηφιακών
συστηµάτων. Ήδη ο ίδιος ο Παγκόσµιος Ιστός µπορεί να θεωρηθεί σαν µια
ψηφιακή βιβλιοθήκη γενικής φύσεως. Είναι λοιπόν συνετό για τους σκοπούς
αυτής της εργασίας να περιορίσουµε την έννοια του όρου «σύστηµα ψηφιακής
βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας». Ορίζουµε λοιπόν την ψηφιακή βιβλιοθήκη
σαν ένα σύστηµα που λειτουργεί σε δικτυακό περιβάλλον όπου ξεχωριστά
τµήµατα αλληλεπιδρούν µεταξύ τους για να δώσουν στους χρήστες τη
δυνατότητα να καταθέτουν και να λαµβάνουν πληροφορία από τα ψηφιακά
περιεχόµενα του συστήµατος. Με τον όρο «ψηφιακά περιεχόµενα»
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αναφερόµαστε σε ψηφιακές πηγές πληροφορίας διαφόρων ειδών (π.χ.
ηλεκτρονικά κείµενα, εικόνες, δηµοσιεύσεις, δικτυακοί τόποι, µελέτες,
γεγονότα) που είναι αποθηκευµένες στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Ως χρήστες
του συστήµατος θεωρούµε άτοµα που αναζητούν πληροφορία ή άτοµα που
παρέχουν πληροφορία ή και τα δύο. Τα άτοµα που αναζητούν πληροφορία
είναι εκείνοι που έχουν πρόσβαση και αποκτούν την πληροφορία από την
ψηφιακή βιβλιοθήκη, ενώ τα άτοµα που παρέχουν πληροφορία είναι εκείνοι
που εφοδιάζουν τη βιβλιοθήκη µε πηγές πληροφοριών. Τέτοιες πηγές
πληροφοριών είναι είτε δεδοµένα που δεν έχουν υποστεί καµία επεξεργασία
είτε πληροφορία που έχει ψηφιοποιηθεί.
Κατά συνέπεια, µια ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι στην ουσία ένα ολοκληρωµένο
σύνολο τµηµάτων λογισµικού, υλικού και πρωτοκόλλων που όλα µαζί
παρέχουν ένα µέσο αποθήκευσης, διαχείρισης και πρόσβασης πηγών
πληροφορίας σε ψηφιακή µορφή. Συστήµατα τέτοιου είδους είναι λογικό να
παρουσιάζουν οµοιότητες σε κάποιο βαθµό όσον αφορά τη λειτουργικότητά
τους. Παρόλ’ αυτά διαφέρουν αρκετά στον τοµέα που θα εφαρµοστούν και θα
χρησιµοποιηθούν, στο ποια χαρακτηριστικά τους θεωρούνται πιο σηµαντικά
και προβάλλονται περισσότερο από το ίδιο το σύστηµα και τέλος, στον τρόπο
υλοποίησής τους.

2.3.2 Γενικό σχήµα ενός συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης
Οι Fuhr, Hansen, Mabe, Micsik και Solvberg [Fuhr, Hansen, Mabe, Micsik,
Solvberg, 2001] χρησιµοποιούν ένα γενικό σχήµα για την θεωρητική
περιγραφή ενός συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης (Εικόνα 1). Η ψηφιακή
βιβλιοθήκη αναπαριστάται από τους µικρούς κύκλους που περιέχονται στον
κεντρικό κύκλο µε όνοµα “Πεδίο Ψηφιακής Βιβλιοθήκης”. Το µοντέλο
αποτελείται από τρία µη ορθογώνια µεταξύ τους τµήµατα: τους χρήστες, τα
δεδοµένα ή συλλογές δεδοµένων και την τεχνολογία που χρησιµοποιείται στο
σύστηµα. Ο ορισµός του συνόλου των χρηστών προκαθορίζει το κατάλληλο
εύρος και περιεχόµενο των συλλογών (φαρδύ κόκκινο βέλος που συνδέει
τους «χρήστες» µε τα «δεδοµένα»). Η φύση της συλλογής προκαθορίζει το
εύρος των κατάλληλων τεχνολογιών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
(φαρδύ κόκκινο βέλος που συνδέει τα «δεδοµένα» µε την «τεχνολογία»).
Τέλος, η απήχηση που έχουν οι συλλογές δεδοµένων στο χρήστη και η
ευκολία χρήσης των τεχνολογιών καθορίζουν το βαθµό χρήσης της
βιβλιοθήκης (τα λεπτά κόκκινα βέλη δείχνουν την αλληλεπίδραση µεταξύ των
«χρηστών» και του «συστήµατος» ενώ τα κόκκινα βέλη µε διακεκοµµένες
γραµµές δείχνουν τη συλλογική συνεισφορά του «χρήστη», των «δεδοµένων»
και της «τεχνολογίας» στη συνολική «χρήση» του συστήµατος).
Με αυτό το σηµείο εκκίνησης και πάντα σύµφωνα µε τους συγγραφείς της
ίδιας βιβλιογραφικής αναφοράς, είναι δυνατό να προχωρήσουµε προς τα
έξω, στην περιοχή των ερευνητών (εξωτερικός κύκλος – Πεδίο έρευνας) των
ψηφιακών βιβλιοθηκών και να χρησιµοποιήσουµε τις µη ορθογώνιες σχέσεις
µεταξύ των βασικών τµηµάτων µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης («χρήστες»,
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«χρήση», «δεδοµένα» και «τεχνολογία») ώστε να δηµιουργήσουµε ένα
σύνολο ερευνητικών απαιτήσεων για την κατασκευή ενός συστήµατος
ψηφιακής βιβλιοθήκης.

Ευρύ κοινό,
Ερευνητές,
Επαγγελµατίες

ΠΕ∆ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΕ∆ΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Χρήστες

HCI,
Βιβλιοθηκάριοι,
Ερευνητές
Συστήµατος

Χρήση

∆εδοµένα/
Συλλογές

Σύστηµα/
Τεχνολογία

Ερευνητές
συστηµάτων και
τεχνολογιών

Βιβλιοθηκάριοι,
Ερευνητές,
∆ιαχειριστές

Εικόνα 1. Γενικό σχήµα ψηφιακής βιβλιοθήκης
Οι τέσσερις βασικές οντότητες που συνιστούν το σύστηµα της ψηφιακής
βιβλιοθήκης (τέσσερα σχήµατα στο «Πεδίο Ψηφιακής Βιβλιοθήκης»)
αναλύονται παρακάτω:
-

Οντότητες «Χρήστες» και «Χρήση»
Οι χρήσεις και οι χρήστες συνδέονται άµεσα µε τέσσερις βασικές
ερωτήσεις: ποιοι είναι οι χρήστες, ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους, πώς
και γιατί χρησιµοποιούν το σύστηµα.
Το ερώτηµα «ποιοι» είναι οι χρήστες έχει να κάνει µε δηµογραφικά
στοιχεία και τη θέση τους στην ιεραρχία της πληροφόρησης. Στην
περίπτωση των εξωτερικών χρηστών, αντιστοιχούν σε διαφορετικά
επίπεδα πληροφόρησης: Το ευρύ κοινό σε πρώτο επίπεδο και στα
επόµενα επίπεδα το εκπαιδευτικό κοινό, τους επαγγελµατίες και τους
ερευνητές. Ένα τέτοιο σύστηµα βέβαια εκτός από µεµονωµένους χρήστες
µπορεί να απευθύνεται και σε κοινότητες χρηστών. Ως κοινότητα χρηστών
ορίζουµε µια οµάδα ανθρώπων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα ή κοινά
χαρακτηριστικά.
Το ερώτηµα «ποια» είναι τα ενδιαφέροντά τους έχει να κάνει µε τον τοµέα
στον οποίο χρησιµοποιείται το σύστηµα ψηφιακής βιβλιοθήκης.
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Το τρίτο ερώτηµα σχετίζεται µε τον τρόπο µε τον οποίο οι χρήστες
αναζητούν την πληροφορία που τους ενδιαφέρει. Οι χρήστες υιοθετούν
συνήθως δύο στρατηγικές. Η πρώτη είναι η αναζήτηση, η χρήση δηλαδή
εξεζητηµένων εργαλείων (π.χ. µηχανών αναζήτησης) για τον εντοπισµό
συγκεκριµένης πληροφορίας που τους ενδιαφέρει. Η δεύτερη στρατηγική
είναι η περιήγηση, η χρήση δηλαδή κάποιας κατηγοριοποίησης που
παρέχεται από το σύστηµα έτσι ώστε να περιοριστεί το εύρος της
παρεχόµενης πληροφορίας σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα του χρήστη, µε
σκοπό να εντοπίσει το είδος πληροφορίας που αναζητά. Εναλλακτικά, η
µέθοδος αυτή µπορεί απλά να σηµαίνει τυχαία περιήγηση στις θεµατικές
κατηγορίες µε σκοπό την εξερεύνηση του πληροφοριακού χώρου που
τους ενδιαφέρει και των περιεχοµένων του. Οι δύο αυτές στρατηγικές θα
αναλυθούν περισσότερο στην ενότητα 2.3.4.
Τέλος, ο σκοπός του χρήστη κατά την αναζήτηση της πληροφορίας
απαντά στο ερώτηµα «γιατί». Κάποιοι χρήστες έχουν σαν στόχο απλά να
συλλέξουν πληροφορία για ευχαρίστηση ή από γενικό ενδιαφέρον. Για
κάποιους άλλους η πληροφορία µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο
ανάλυσης για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς ή σκοπούς αξιολόγησης και
κριτικής.
-

Οντότητα «∆εδοµένα και συλλογές δεδοµένων»
Οι συλλογές και οι πηγές πληροφορίας σε µια ψηφιακή βιβλιοθήκη
µπορούν να περιγραφούν από διάφορες οπτικές γωνίες: µε βάση το
περιεχόµενο, την ποιότητα, την αξιοπιστία τους ή τον τρόπο διαχείρισης
και πρόσβασης σε αυτές.
Η συλλογή σε µια ψηφιακή βιβλιοθήκη περιέχει πηγές πληροφορίας που
έχουν συλλεχθεί µε βάση κάποιους κανόνες ή ιδέες σε σχέση µε ένα ή
περισσότερα χαρακτηριστικά. Μπορεί να είναι µια θεµατική συλλογή
έργων ενός συγκριµένου συγγραφέα, µια συλλογή µε βάση τη θεµατική
κατηγορία (π.χ. µαθηµατικά, ιστορία), µια συλλογή µε βάση τον τύπο ή τη
µορφή της πηγής πληροφορίας (π.χ. άρθρα, αρχεία πολυµέσων) ή τέλος,
µια συλλογή µε βάση τη χρονολογία εισαγωγής της πηγής πληροφορίας
στο σύστηµα. Η περιγραφή της ποιότητας µιας πηγής πληροφορίας είναι
δύσκολα εφικτή αλλά µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την αξιολόγηση και
κριτική της από άτοµα που είναι γνώστες του αντικειµένου µε το οποίο
σχετίζεται. Η παρουσίαση τέτοιων κριτικών µπορεί να δώσει στο χρήστη
µια εικόνα της ποιότητας του περιεχοµένου της πηγής πληροφορίας που
τον ενδιαφέρει.
Επιπλέον, µια συλλογή χρειάζεται συντήρηση. Περιττές πηγές
πληροφορίας πρέπει να αφαιρούνται, τα λάθη θα πρέπει να διορθώνονται
και η επέκταση της συλλογής πρέπει να εξασφαλίζεται.
Προκειµένου να οργανωθεί η πληροφορία που είναι αποθηκευµένη σε ένα
σύστηµα ψηφιακής βιβλιοθήκης σε συλλογές και να είναι προσβάσιµη για
χρήση, αξιολόγηση ή τροποποίηση, εκτός από το περιεχόµενό της θα
πρέπει το σύστηµα να διαθέτει και δεδοµένα για την ίδια την πληροφορία
και τα χαρακτηριστικά της. Τέτοιου είδους δεδοµένα ονοµάζονται µεταδεδοµένα και θα αναφερθούµε αναλυτικά σε αυτά παρακάτω.
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-

Οντότητα «Τεχνολογία/Σύστηµα»
Τα τεχνολογικά θέµατα µπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις κατηγορίες:
τεχνολογία ως προς τους χρήστες, πρόσβαση στην πληροφορία, δοµή
του συστήµατος και τεχνολογία ως προς τις πηγές πληροφορίας.
Η τεχνολογία σε σχέση µε τους χρήστες έχει να κάνει µε τις λειτουργίες
που παρέχονται από το σύστηµα. Αυτές οι βασικές λειτουργίες θα πρέπει
να παρέχονται από µια κατάλληλη διεπαφή. Οι πηγές πληροφορίας θα
πρέπει να µπορούν εύκολα να εντοπιστούν είτε µε περιήγηση είτε µε
αναζήτηση. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται µια λειτουργία
ενηµέρωσης του χρήστη για τη εισαγωγή νέων αντικειµένων στην
ψηφιακή βιβλιοθήκη. Τέλος, λειτουργίες όπως η εκτύπωση εγγράφων, η
διαµόρφωση οµάδων χρηστών και η δηµιουργία νέων πηγών
πληροφορίας είναι εξίσου σηµαντικές.
Για την πρόσβαση στην πληροφορία, ένα σύστηµα ψηφιακής βιβλιοθήκης
θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες αναζήτησης και περιήγησης,
συσχέτισης µεταξύ πηγών πληροφοριών και φιλτραρίσµατος της
πληροφορίας µε βάση κάποιο προσωπικό προφίλ.
Η δοµή του συστήµατος έχει να κάνει µε την τεχνολογία που
χρησιµοποιείται στην αρχιτεκτονική των λειτουργικών τµηµάτων µιας
ψηφιακής βιβλιοθήκης και της επικοινωνίας µεταξύ τους.
Η τεχνολογία σε σχέση µε τις πηγές πληροφορίας έχει σχέση µε το θέµα
του τρόπου παρουσίασης της πληροφορίας στο χρήστη.

2.3.3 Μετα-δεδοµένα
Με τον όρο «µετα-δεδοµένα» αναφερόµαστε στην περιληπτική πληροφορία
για το περιεχόµενο, την οργάνωση ή το σκοπό των δεδοµένων. Ο
πρωταρχικός σκοπός της χρήσης µετα-δεδοµένων είναι να δώσει στους
χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης σε συσχετιζόµενη πληροφορία. Παρόλ’
αυτά, επειδή η οργάνωση και η χρήση µετα-δεδοµένων βασίζεται αρκετά στην
ανθρώπινη κρίση, στη γνώση του πεδίου εφαρµογής, στην προβλεπόµενη
χρήση του συστήµατος και στην τακτική ταξινόµησης που ακολουθείται,
διαφορετικές πηγές πληροφορίας µπορεί να χρησιµοποιούν διαφορετικές
µορφές και πρότυπα µετα-δεδοµένων [Ram, Park & Lee, 1999]. Για
παράδειγµα, τα µετα-δεδοµένα µπορεί να είναι η περιγραφή της δοµής του
περιεχοµένου των δεδοµένων (π.χ. δηµιουργός, ηµεροµηνία δηµιουργίας,
τρόπος ταξινόµησης, περίληψη και λέξεις–κλειδιά) ή η περιγραφή της φυσικής
υπόστασης των δεδοµένων (π.χ. τύπος, µορφή, µέγεθος και τοποθεσία
δεδοµένων). Εξαιτίας λοιπόν αυτών των διαφορών στο περιεχόµενο και τη
µορφή των µετα-δεδοµένων, ο συνδυασµός και η χρήση µετα-δεδοµένων από
διαφορετικές πηγές πληροφορίας δηµιουργεί προβλήµατα.
Τα µετα-δεδοµένα έχουν περιγραφεί από διάφορους συγγραφείς ως
«δεδοµένα για τα δεδοµένα» [TERI, 2004], «εξωτερική πληροφορία» [Huang,
Ke & Yang, 2004] και «πληροφορία καταλόγου» [Pasquinelli, 2002]. Τα µεταδεδοµένα είναι η πληροφορία καταλόγου που έχει κατασκευαστεί για µια
ψηφιακή πηγή πληροφορίας, είναι δηλαδή κάτι σαν την πληροφορία που
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περιέχονταν στην κάρτα του καταλόγου µιας παραδοσιακής βιβλιοθήκης και
χρησίµευε για την κατηγοριοποίηση και τον εντοπισµό ενός συγκεκριµένου
βιβλίου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µετα-δεδοµένων για την ενίσχυση της
προτυποποίησης και της διαλειτουργικότητας είναι κρίσιµης σηµασίας για τον
εντοπισµό και τη συνεργασία µε ψηφιακές πηγές πληροφορίας που
περιέχονται σε ένα µεµονωµένο ή δικτυακό σύστηµα ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Σύµφωνα µε τους Ram, Park και Lee [Ram, Park & Lee, 1999], εφόσον τα
περιεχόµενα των µετα-δεδοµένων επηρεάζουν σηµαντικά την περιήγηση, την
αναζήτηση, την ταξινόµηση και την καταχώρηση της πληροφορίας, είναι
απαραίτητο να καθιερωθεί ένα καλά ορισµένο πρότυπο µετα-δεδοµένων.
Υπάρχουν αρκετά τέτοια πρότυπα και παρακάτω αναφέρουµε τα πιο
σηµαντικά από αυτά:
-

-

Το US Machine Readable Cataloging (US MARC) Standard
(http://www.tlcdelivers.com/tlc/crs/gen0001.htm), το οποίο χρησιµοποιείται
για την αναπαράσταση και ανταλλαγή βιβλιογραφικής πληροφορίας σε
µορφή αναγνώσιµη από υπολογιστή.
Το Federal Geographic Data Committee (FGDC) Standard
(http://www.fgdc.gov/index.html), το οποίο περιγράφει διαφορετικούς
τύπους γεωγραφικών προτύπων.
Το Dublin Core (http://purl.org/dc/), που είναι ένα µοντέλο περιγραφής
περιεχοµένου για πηγές πληροφορίας σε µορφή κειµένου.

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας (ADL) χρησιµοποιεί έναν κατάλογο
µε τµήµατα από τα πρότυπα US MARC και FGDC, που είναι και τα δύο
χρήσιµα για την αναπαράσταση µετα-δεδοµένων. Το FGDC είναι ένα
πρότυπο που χρησιµοποιείται από το 1995 για το διαµοιρασµό γεωγραφικών
µετα-δεδοµένων. Τα κύρια προνόµιά του είναι ότι πληροφορεί τους χρήστες
για το ποια δεδοµένα είναι διαθέσιµα, αν πληρούν ή όχι τα κριτήριά τους, πού
βρίσκονται τα δεδοµένα αυτά και πώς µπορούν να τα ανακτήσουν. Από την
άλλη, το πρότυπο US MARC είναι ένα σύνολο κωδικών και λειτουργιών για
την κωδικοποίηση ψηφιακών εγγραφών, όπου κάθε εγγραφή αποτελείται από
µια δοµή της εγγραφής, µια περιγραφή του περιεχοµένου της και τα δεδοµένα
που αποτελούν αυτό το περιεχόµενο.
Το Beethoven Project, ένα µέρος της UMDL (Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστηµίου του Michigan), χρησιµοποιεί µετα-δεδοµένα που παράγονται
από US MARC εγγραφές σχετικές µε τον Μπετόβεν. Στη συνέχεια, αυτά τα
παραγόµενα µετα-δεδοµένα αντιστοιχίζονται σε µια οντολογία. Εκτός από τη
διαµόρφωση οντολογιών, τα συγκεκριµένα µετα-δεδοµένα χρησιµοποιούνται
επίσης για online αρχεία κειµένων, εικόνων και πολυµέσων, που
ανανεώνονται και αλλάζουν σε συνδυασµό µε τις αλλαγές στην οντολογία.
Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Saguaro (Saguaro Digital Library - SDL),
χρησιµοποιείται ένα σηµασιολογικό µοντέλο δεδοµένων για την περιγραφή
των διαφόρων αντικειµένων που περιέχονται σε κάθε συλλογή δεδοµένων
καθώς και της σχέσης µεταξύ τους. Αυτό το µοντέλο δεδοµένων είναι ένα
συστατικό µέρος των µετα-δεδοµένων της SDL. Περιγράφει έννοιες µε µορφή
κατανοητή από τους χρήστες. Κατά συνέπεια, τα µετα-δεδοµένα σε
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συνδυασµό µε την οντολογία παίζουν σηµαντικό ρόλο στην υποστήριξη της
διαλειτουργικότητας που είναι ένας από τους βασικούς στόχους της
συγκεκριµένης µελέτης όπως έχει προαναφερθεί.
Για την αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος προτυποποίησης και
διαλειτουργικότητας, έχει δηµιουργηθεί και το πρότυπο Dublin Core που
οµαδοποιεί δεκαπέντε συγκεκριµένες κατηγορίες ή πεδία και χρησιµοποιείται
ευρέως σαν πρότυπο για τη µορφή των µετα-δεδοµένων [Brownfield & Oliver,
2003, Calado, 2003, Pasquinelli, 2002 & TERI, 2004]. Τα πεδία που προτείνει
το πρότυπο Dublin Core είναι τα εξής: τίτλος, δηµιουργός, λέξεις-κλειδιά,
περιγραφή, εκδότης, συντελεστές, ηµεροµηνία, τύπος πηγής πληροφορίας,
µορφή, αναγνωριστικό της πηγής πληροφορίας, πηγή προέλευσης, γλώσσα,
σχέση µε άλλες πηγές, κάλυψη και διαχείριση δικαιωµάτων. Ενώ το Dublin
Core ήταν ένα από τα πρώτα πρότυπα µετα-δεδοµένων για την κατάταξη των
πηγών πληροφορίας, υπήρχαν αρκετά άλλα πιο πριν όπως το IEEE Learning
Object Metadata [Brownfield & Oliver, 2003] που περιλαµβάνει 65
συγκεκριµένα πεδία.
Όπως γίνεται σαφές από τα παραπάνω, δεν έχει καθιερωθεί µέχρι σήµερα
ένα καθολικό πρότυπο µετα-δεδοµένων που να χρησιµοποιείται από όλα τα
συστήµατα ψηφιακών βιβλιοθηκών. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τοµέα
εφαρµογής, του είδους της πληροφορίας και του κοινού στο οποίο
απευθύνεται το κάθε σύστηµα, η υιοθέτηση ενός ενιαίου προτύπου είναι ένα
ζήτηµα µεγάλου ερευνητικού ενδιαφέροντος εξαιτίας της δυσκολίας που
παρουσιάζει. Εφόσον, η διαλειτουργικότητα και η προσαρµοσιµότητα είναι
βασικοί στόχοι σχεδόν όλων των ψηφιακών βιβλιοθηκών, η προτυποποίηση
των µετα-δεδοµένων θα αποτελούσε σηµαντικό βήµα ανάπτυξης και
προόδου στους τοµείς αυτούς. Προς το παρόν όµως δεν υφίσταται κάτι τέτοιο
και τα περισσότερα συστήµατα χρησιµοποιούν δικές τους µεθόδους
κωδικοποίησης των µετα-δεδοµένων ανάλογα µε τον τρόπο υλοποίησης των
µηχανισµών και αποθήκευσης των πηγών πληροφορίας που διαθέτουν.

2.3.4 Τεχνικές αναζήτησης και περιήγησης
Υπάρχουν δύο βασικά πρότυπα για τον εντοπισµό των πηγών πληροφορίας
που χρησιµοποιούνται ευρέως αυτή τη στιγµή το διαδίκτυο: η ταξινόµηση και
η περιήγηση σε κατηγορίες (browsing) και η αναζήτηση (searching) [Olston,
Chi, 2003]. Με την έκφραση ταξινόµηση σε κατηγορίες αναφερόµαστε στην
διαδικασία καθορισµού του τρόπου µε τον οποίο τα δεδοµένα συσχετίζονται
µεταξύ τους και η διαδικασία αυτή γίνεται συνήθως οργανώνοντας την
πληροφορία σε κάποιου είδους ιεραρχία. Η περιήγηση σε κατηγορίες είναι η
αντίστοιχη δραστηριότητα διερεύνησης της ταξινόµησης και των
περιεχοµένων ενός χώρου πηγών πληροφορίας. Η αναζήτηση είναι µια
διαδικασία όπου ο χρήστης παρέχει κάποια περιγραφή των πηγών
πληροφορίας που αναζητά και κατόπιν το σύστηµα εντοπίζει και παρουσιάζει
την πληροφορία που ταιριάζει µε την περιγραφή αυτή. Παρακάτω αναλύουµε
τα δυνατά σηµεία και τις αδυναµίες του κάθε προτύπου.
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2.3.4.1 Ταξινόµηση και Περιήγηση σε κατηγορίες

∆ιάφοροι ερευνητές έχουν κατά καιρούς ορίσει την έννοια της περιήγησης
(browsing) σε δικτυακά περιβάλλοντα. Σύµφωνα µε τον Marchionini
[Marchionini, 1987], η περιήγηση είναι µια στρατηγική διερευνητικής
αναζήτησης της πληροφορίας και είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την
εξερεύνηση άγνωστων προς το χρήστη τοµέων. Η περιήγηση χαρακτηρίζεται
από την απουσία σχεδιασµού και συχνά χρησιµοποιείται σαν εναλλακτική
µέθοδος αντί της πιο πολύπλοκης στρατηγικής αναζήτησης µε βάση λέξειςκλειδιά. Στην ουσία η περιήγηση ερευνά τόσο την οργάνωση ή τη δοµή του
χώρου πληροφοριών όσο και τα περιεχόµενά του.
Επειδή η περιήγηση χρησιµοποιείται συχνά σε νέους ή σχετικά άγνωστους
χώρους πληροφοριών, οι χρήστες βασίζονται σε προϋπάρχοντα νοητικά
µοντέλα της οργάνωσης της πληροφορίας. Τα νοητικά µοντέλα ορίζονται ως
«γνωστικές αναπαραστάσεις ενός προβλήµατος ή ενός συστήµατος
πληροφοριών» [Marchionini & Schneiderman, 1988]. Βοηθούν το χρήστη να
αναπαραστήσει το περιεχόµενο, τη δοµή και τη συσχέτιση της πληροφορίας
σε έναν χώρο πληροφοριών. Αυτό βοηθάει το χρήστη να κατανοήσει την
οργάνωση του χώρου, να καταλήγει σε συµπεράσµατα και να αντιδρά σε
καταστάσεις που προκύπτουν κατά την πλοήγηση. Για παράδειγµα, όταν οι
χρήστες ξεφυλλίζουν ένα νέο βιβλίο ή περιοδικό συνήθως κοιτάζουν τον
πίνακα περιεχοµένων για να σχηµατίσουν µια συνολική εικόνα για το
αντικείµενο που πραγµατεύεται το βιβλίο ή το περιοδικό και τα θέµατα που
καλύπτει. Όταν περιηγούνται σε ένα βιβλιοπωλείο ή σε ένα κατάστηµα µε
βίντεο, οι χρήστες συνήθως κοιτάνε τις ενδείξεις στους διαδρόµους που τους
ενδιαφέρουν (π.χ. µυστήριο, επιστηµονική φαντασία, δράση) ή αναζητούν
έργα των αγαπηµένων τους συγγραφέων ή ηθοποιών. Παρόµοια
συµπεριφορά των χρηστών παρουσιάζεται και όταν αναζητούν σε online
ευρετήρια περιοδικών νέα άρθρα που τους ενδιαφέρουν. Τα πιο κοινά νοητικά
µοντέλα που χρησιµοποιούνται είναι είτε αλφαβητικά ευρετήρια ή ιεραρχίες
θεµατικών κατηγοριών µε βάση τον συγκεκριµένο κάθε φορά τοµέα.
Η κύρια αδυναµία της ταξινόµησης της πληροφορίας σε ιεραρχίες κατηγοριών
είναι ότι γίνεται συνήθως από κάποιους στην αρχή και δεν είναι εύκολο να
αλλαχτεί στη συνέχεια. Το χαρακτηριστικό αυτό της κατηγοριοποίησης όµως
αποτελεί και το κύριο προτέρηµά της. Αυτό ισχύει γιατί οι χρήστες που δεν
αναζητούν κάποια συγκεκριµένη πηγή πληροφορίας προτιµούν µια
προκαθορισµένη ιεραρχία κατηγοριών που να µπορεί να τους κατευθύνει
ακόµα κι αν αυτή δεν είναι η πιο αποδοτική [Bowman, 1994].
Η περιήγηση στις προκαθορισµένες από το σύστηµα κατηγορίες έχει το ίδιο
µειονέκτηµα µε την ταξινόµηση των κατηγοριών αυτών γιατί εξαρτάται άµεσα
από την ποιότητα και τη σχετικότητα των οργανωµένων κατηγοριών. Η
διατήρηση µιας µεγάλης ποσότητας δεδοµένων σε καλή οργάνωση είναι
δύσκολο έργο. Για την ακρίβεια, η έννοια της «καλής οργάνωσης» είναι
ιδιαίτερα υποκειµενικό θέµα και εξαρτάται καθαρά από την κρίση του καθενός.
Μια δοµή µπορεί να είναι σαφής και εύκολη στην περιήγηση για έναν χρήστη
αλλά ταυτόχρονα να είναι δύσκολη και αποπροσανατολιστική για έναν άλλον
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µε διαφορετική εµπειρία ή γνώσεις. Επιπλέον, η περιήγηση µπορεί να
οδηγήσει σε προβλήµατα πλοήγησης και οι χρήστες µπορεί να
αποπροσανατολιστούν [Conklin 1987, Halasz 1988]. Το πρόβληµα αυτό
µπορεί να ξεπεραστεί ως ένα βαθµό από συστήµατα που υποστηρίζουν
πολλαπλούς τρόπους οργάνωσης της πληροφορίας [Comer 1986, Neuman
1992]. Από την άλλη, µια τέτοια λύση µπορεί τελικά να ενισχύσει το αρχικό
πρόβληµα, καθώς οι χρήστες θα πρέπει επιπλέον να εντοπίσουν τον τρόπο
κατηγοριοποίησης που τους βολεύει γεγονός που τελικά τους
αποπροσανατολίζει περισσότερο παρά τους βοηθά. Επιπλέον, λόγω του ότι
δεν υπάρχουν όρια στη δηµοσίευση πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο, υπάρχουν
πολλά δεδοµένα που είναι χρήσιµα σε ένα πολύ µικρό σύνολο χρηστών και
συχνά για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Για τους υπόλοιπους χρήστες αυτή η
πληροφορία απλά στέκεται εµπόδιο στην αναζήτηση των χρήσιµων γι’ αυτούς
πηγών πληροφορίας, δυσκολεύοντας έτσι την περιήγησή τους.

2.3.4.2 Αναζήτηση

Καθώς οι υπηρεσίες του διαδικτύου γίνονται όλο και πιο δηµοφιλείς, η
υπερφόρτωση της πληροφορίας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές.
Για το λόγο αυτό η περιήγηση στην πληροφορία δεν είναι επαρκής και
απαιτούνται ανεπτυγµένες τεχνικές αναζήτησης που να βασίζονται στο
περιεχόµενου του χώρου πληροφοριών. Η αναζήτηση χαρακτηρίζεται ως µια
διαδικασία στην οποία ο χρήστης περιγράφει ένα αίτηµα µέσω µιας
επερώτησης και το σύστηµα θα πρέπει να εντοπίσει την πληροφορία που
ταιριάζει ή ικανοποιεί το αίτηµα. Η επερώτηση του χρήστη είναι ένας
συνδυασµός κάποιον λέξεων σχετικών µε την πληροφορία που τον ενδιαφέρει
(«λέξεις-κλειδιά») και προαιρετικά κάποιων περιοριστικών κριτηρίων [Chen,
Houston, Sewell & Schatz, 1998]. Πολλοί ερευνητές θεωρούν την αναζήτηση
ως το πιο σηµαντικό ερευνητικό θέµα µε τις µεγαλύτερες προκλήσεις και
ανταµοιβές στον τοµέα των εφαρµογών πληροφόρησης.
Η αναζήτηση είναι πολύ πιο ευέλικτη και γενική από την περιήγηση σε
προκαθορισµένες κατηγορίες αλλά είναι και πιο δύσκολη για το χρήστη. Η
διαµόρφωση των σωστών επερωτήσεων µπορεί να είναι µια δύσκολη
εργασία, ειδικά σε έναν χώρο πληροφοριών µε τον οποίο δεν είναι
εξοικειωµένος ο κάθε χρήστης. Από την άλλη µεριά, µε τη χρήση της
αναζήτησης
οι
χρήστες
έχουν
µικρότερες
πιθανότητες
να
αποπροσανατολιστούν, οι αλλαγές στο πρότυπο της αναζήτησης δεν έχουν
τις ίδιες επιπτώσεις όπως στην ταξινόµηση της πληροφορίας σε κατηγορίες
και διαφορετικές υπηρεσίες µπορούν να συνδεθούν πιο εύκολα µέσω της
αναζήτησης παρά δηµιουργώντας πολλούς εναλλακτικούς τρόπους
κατηγοριοποίησης.
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2.3.4.3 Σύγκριση των δύο τεχνικών και συµπεράσµατα

Σύµφωνα µε τους Olston και Chi [Olston & Chi, 2003] και οι δύο τεχνικές είναι
προβληµατικές. Γενικά, η περιήγηση δεν είναι µια αποδοτική µέθοδος για τον
εντοπισµό συγκεκριµένης πληροφορίας γιατί οι χρήστες πρέπει µε κόπο να
καθοδηγούνται µόνοι τους µεταξύ των ‘στοιχείων’ της περιήγησης, δηλαδή
λεκτικών ή γραφικών ενδείξεων του περιεχοµένου στο οποίο οδηγεί κάποια
κατηγορία. Από την άλλη, η αναζήτηση επιστρέφει συχνά άτοπα
αποτελέσµατα και χάνει το ευρύτερο πλαίσιο του περιεχοµένου των πηγών
πληροφορίας στις οποίες οδηγούν τα αποτελέσµατα της αναζήτησης.
Παρόλο που τόσο η περιήγηση όσο και η αναζήτηση από µόνες τους έχουν
µειονεκτήµατα, χρησιµοποιούνται ευρέως εξαιτίας των συµπληρωµατικών
πλεονεκτηµάτων τους [Manber, 1997]. Η αναζήτηση είναι δηµοφιλής γιατί
µπορεί να εντοπίσει µε ταχύτητα πηγές πληροφορίας που έχουν σχετικά
αποτελέσµατα και κάθε αναζήτηση είναι προσαρµοσµένη στις συγκεκριµένες
ανάγκες του χρήστη για την ανεύρεση πληροφορίας. Από την άλλη, η
περιήγηση είναι χρήσιµη στην περίπτωση που οι κατάλληλες λέξεις-κλειδιά
για αναζήτηση δεν υπάρχουν ή δεν είναι διαθέσιµες στο χρήστη για
διάφορους λόγους.
Πρώτον, κατά τη διάρκεια της περιήγησης ο χρήστης µπορεί να µην είναι
σίγουρος για το τι ακριβώς ψάχνει µέχρι να του παρουσιαστούν οι διάφορες
επιλογές. Επιπλέον, κάποιες φορές ο χρήστης µπορεί να ξεκινήσει µια
περιήγηση χωρίς να ξέρει ακόµη συγκεκριµένα στοιχεία για την πληροφορία
που ψάχνει αλλά τα κριτήρια να γίνουν πιο ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια της
περιήγησης. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι χρήστες αλλάζουν τα αρχικά
κριτήριά τους κατά τη διάρκεια της περιήγησης καθώς νέα πληροφορία τους
γίνεται διαθέσιµη. ∆εύτερον, κάποια κριτήρια µπορεί να µην προσφέρονται για
αναζήτηση µε λέξεις-κλειδιά, οπότε η περιήγηση είναι πιο κατάλληλη. Τρίτον,
υπάρχει περίπτωση να µην είναι γνωστή στο χρήστη η ακριβής ορολογία που
χρησιµοποιείται σε µια θεµατική κατηγορία οπότε η αναζήτηση µε λέξειςκλειδιά θα οδηγούσε σε λάθος αποτελέσµατα. Τέλος, η περιήγηση είναι
κατάλληλη στις περιπτώσεις που ένα µεγάλο µέρος της πληροφορίας
αποκτάται και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιήγησης και όχι µόνο στα τελικά
αποτελέσµατα.
Από τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η περιήγηση είναι πιο
κατάλληλη σε κάποιες περιπτώσεις ενώ η αναζήτηση σε κάποιες άλλες. Οι
σύνθετοι στόχοι για την ανεύρεση πληροφορίας αποτελούνται από κριτήρια,
καθένα από τα οποία είναι πιο κατάλληλο για µία από τις δύο µεθόδους.
Παρόλο που είναι επιθυµητό, είναι δύσκολο να αξιοποιήσουµε ταυτόχρονα τα
πλεονεκτήµατα τόσο της περιήγησης όσο και της αναζήτησης. Από τη µία
πλευρά, αν ο χρήστης ξεκινήσει µε µια αναζήτηση είναι δύσκολο να
αποκοµίσει οποιαδήποτε πληροφορία από τα ‘συµφραζόµενα’ που θα
συναντήσει στο µονοπάτι που θα τον οδηγήσει στο τελικό αποτέλεσµα. Από
την άλλη, αν ξεκινήσει µε µια περιήγηση είναι δύσκολο να εκτελέσει µια
αναζήτηση που εκµεταλλεύεται τη διορατικότητα σχετικά µε το ευρύτερο
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φάσµα της πληροφορίας που αναζητά, η οποία αποκτάται στα πρώτα βήµατα
της διαδικασίας ανεύρεσης πληροφορίας.
Το συµπέρασµα που εξάγεται από όλα τα παραπάνω είναι ότι υπάρχει ένας
πολύ µεγάλος αριθµός συστηµάτων ψηφιακών βιβλιοθηκών αλλά και
ερευνητικών µελετών για διάφορα θέµατα του τοµέα που ασχολείται µε την
ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων. Κοινός στόχος όλων είναι η οργάνωση και η
διάθεση του µεγάλου όγκου υπάρχουσας, ψηφιακής ή όχι πληροφορίας, µε
όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικό τρόπο από τεχνολογική άποψη στη
συγκεκριµένη οµάδα χρηστών στην οποία απευθύνεται το κάθε σύστηµα.
∆ιάφοροι ερευνητές και επιστήµονες έχουν δώσει διαφορετικούς ορισµούς για
τις ψηφιακές βιβλιοθήκες ενώ έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και µελέτες για
τη δηµιουργία προτύπων στον τοµέα των ψηφιακών βιβλιοθηκών για την
υποστήριξη της διαλειτουργικότητας µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων αλλά
και της διαθεσιµότητας οποιασδήποτε µορφής δεδοµένων και µεταδεδοµένων. Τέλος, µεγάλη έµφαση, από τα υπάρχοντα συστήµατα αλλά και
από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, έχει δοθεί στη δοµή και την οργάνωση που
θα πρέπει να διαθέτει µια ψηφιακή βιβλιοθήκη, αλλά και στις λειτουργίες που
θα πρέπει να υποστηρίζει, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ελεύθερη αναζήτηση
(searching) πηγών πληροφορίας και την περιήγηση (browsing) σε µια
κατηγοριοποίηση των πηγών αυτών.
Μετά την παρουσίαση της παρούσας κατάστασης και των σχετικών τάσεων
στον τοµέα της ανάπτυξης συστηµάτων ψηφιακών βιβλιοθηκών, στην ενότητα
που ακολουθεί θα προχωρήσουµε στην περιγραφή της διαδικασίας σχεδίασης
και ανάπτυξης της διεπαφής του συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών
πληροφορίας. Έτσι, θα αναλύσουµε αρχικά τη µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε
κατά τη διαδικασία αυτή και στη συνέχεια θα περιγράψουµε λεπτοµερώς τα
επιµέρους στάδια αυτής της µεθόδου.
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Κεφάλαιο 3. Σχεδίαση και ανάπτυξη της
διεπαφής του συστήµατος

3.1 Περιγραφή της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε κατά τη
διαδικασία σχεδίασης
Ένα από τα πιο σηµαντικά λειτουργικά µέρη ενός συστήµατος ψηφιακής
βιβλιοθήκης είναι µια εύχρηστη διεπαφή. Η διεπαφή για τις ψηφιακές
βιβλιοθήκες πρέπει να παρέχει οµοιοµορφία και ευχρηστία για να υποστηρίξει
την αλληλεπίδραση µεταξύ των χρηστών διαφόρων επιπέδων και των πηγών
πληροφορίας που βρίσκονται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Για το λόγο αυτό η
σχεδίαση µιας τέτοιας διεπαφής δεν αποτελεί µια στατική κατάσταση αλλά µια
επαναληπτική διαδικασία µε σκοπό τη δηµιουργία µιας εύχρηστης διεπαφής
που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τους στόχους των χρηστών
στους οποίους απευθύνεται. Η διαδικασία σχεδίασης είναι ριζικά
µετασχηµατιστική αφού µπορεί περιλαµβάνει την ανάπτυξη τµηµατικών και
προσωρινών λύσεων που µπορεί τελικά να µη συµµετέχουν στην τελική
σχεδίαση αλλά παρόλ’ αυτά να συνεισφέρουν στην εξαγωγή του σωστού
αποτελέσµατος µε τη συνεχή ανακάλυψη νέων στόχων. Γενικά, σκοπός µιας
ολοκληρωµένης διαδικασίας σχεδίασης είναι να παρέχει αξιόπιστες τεχνικές
για την επαναλαµβανόµενη σχεδίαση επιτυχηµένων και εύχρηστων
διαδραστικών συστηµάτων.
Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά τη
διαδικασία σχεδίασης. Η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου εξαρτάται τόσο
από τη µορφή και τα χαρακτηριστικά του τελικού συστήµατος όσο και από
τους πόρους που είναι διαθέσιµοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σχεδίασης. Στη διαδικασία σχεδίασης το παρόντος συστήµατος επιλέχθηκε η
ανθρωποκεντρική σχεδίαση (User Centered Design) [Vredenburg, Isensee &
Righi, 2002, Garrett, 2002].
Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση είναι µια επαναληπτική διαδικασία που έχει σαν
στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη εύχρηστων συστηµάτων. Αυτό επιτυγχάνεται
µε την ανάµιξη µελλοντικών χρηστών του συστήµατος σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας σχεδίασης. Με τη συµµετοχή των χρηστών είναι εφικτή η
βελτίωση της ευχρηστίας των συστηµάτων και της ασφάλειας κατά την χρήση
τους. Έτσι σχεδιάζονται συστήµατα που ενισχύουν και υποστηρίζουν τους
29

Κεφάλαιο 3
χρήστες κατά την εκµάθηση και διερεύνηση τους και µειώνεται η πιθανότητα
λαθών και δυσλειτουργιών που αποπροσανατολίζουν το χρήστη. Επιπλέον,
µε τη χρήση αυτής της µεθόδου, υπάρχει η δυνατότητα να ελέγχεται σε ποιο
βαθµό η διαδικασία σχεδίασης θα περιλαµβάνει ανθρωποκεντρικές
δραστηριότητες και τεχνικές, αξιολογώντας το κέρδος όσον αφορά την
ασφάλεια, τις νοµοθετικές απαιτήσεις καθώς και τις αιτήσεις της αγοράς. Η
ανθρωποκεντρική σχεδίαση χαρακτηρίζεται από α) κατάλληλο καταµερισµό
των λειτουργιών µεταξύ του χρήστη και του συστήµατος, β) επανάληψη
σχεδιαστικών λύσεων, γ) ενεργή συµµετοχή των χρηστών και δ) οµάδες
πολλαπλών αρµοδιοτήτων.
Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου που οδήγησαν και στην επιλογή της για τη
σχεδίαση του παρόντος συστήµατος είναι τα εξής:
•

•
•

•

Μειωµένο κόστος παραγωγής: το συνολικό οικονοµικό και χρονικό
κόστος ανάπτυξης µπορεί να µειωθεί αποφεύγοντας και µειώνοντας
αλλαγές κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της σχεδίασης και όχι
µόνο στα τελευταία στάδια.
Μειωµένο κόστος υποστήριξης: τα συστήµατα που είναι εύκολα στη
χρήση τους απαιτούν λιγότερη εκπαίδευση και υποστήριξη των
χρηστών τους καθώς και λιγότερη συντήρηση.
Βελτιωµένη ποιότητα του τελικού προϊόντος: η ανθρωποκεντρική
σχεδίαση δηµιουργεί προϊόντα που έχουν υψηλή ποιότητα χρήσης και
είναι πιο ανταγωνιστικά σε µια αγορά απαιτητική σε εύχρηστα
συστήµατα.
Μειωµένο κόστος κατά τη χρήση: Τα συστήµατα που καλύπτουν τις
απαιτήσεις των χρηστών βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την
ποιότητα των κινήσεων και των αποφάσεων των χρηστών. Επιπλέον,
τα εύχρηστα συστήµατα µειώνουν το άγχος και υποστηρίζουν
αποτελεσµατικά τους χρήστες σε ένα µεγάλο εύρος εργασιών.

Όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα προκύπτουν υπολογίζοντας το κόστος του
προϊόντος σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σχεδίασης και ανάπτυξης
συµπεριλαµβανοµένης της σύλληψης της ιδέας για το προϊόν, της σχεδίασης,
της ανάπτυξης, της υποστήριξης, της χρήσης και της συντήρησής του.
Σύµφωνα λοιπόν µε την ανθρωποκεντρική σχεδίαση, κατά τη διαδικασία
σχεδίασης πρέπει να πραγµατοποιηθούν τέσσερις βασικές δραστηριότητες
(Εικόνα 2):
1. Κατανόηση και προδιαγραφή του περιβάλλοντος χρήσης του συστήµατος.
Η δραστηριότητα αυτή περιλαµβάνει τον καθορισµό του τύπου των
τελικών χρηστών του συστήµατος, των στόχων και των εργασιών που
θέλουν να εκτελέσουν µε το σύστηµα καθώς επίσης και του περιβάλλοντος
στο οποίο θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα.
2. Καθορισµός των απαιτήσεων των χρηστών και του οργανισµού σε σχέση
µε την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα και την ικανοποίηση µε το
τελικό σύστηµα και καταµερισµός των λειτουργιών µεταξύ του χρήστη και
του συστήµατος.
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3. Παραγωγή σχεδίων και πρωτοτύπων µε εµφανείς λύσεις που µπορούν να
εφαρµοστούν.
4. ∆ιεξαγωγή αξιολόγησης που βασίζεται στους χρήστες.

1. Κατανόηση και προδιαγραφή
του περιβάλλοντος χρήσης

4. ∆ιεξαγωγή αξιολόγησης που
βασίζεται στους χρήστες

2. Καθορισµός των απαιτήσεων των
χρηστών και του οργανισµού

3. Παραγωγή σχεδίων και
πρωτοτύπων

Εικόνα 2. ∆ραστηριότητες της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης
Η διαδικασία περιλαµβάνει συνεχείς επαναλήψεις µέχρι να ικανοποιηθούν οι
στόχοι που έχουν τεθεί για το σύστηµα. Η σειρά εκτέλεσης των
δραστηριοτήτων και ο βαθµός προσπάθειας και λεπτοµέρειας που απαιτείται
ποικίλει ανάλογα µε το περιβάλλον σχεδίασης και το στάδιο της διαδικασίας
σχεδίασης.
Όσο αφορά τη δική µας σχεδίαση, η συγκεκριµένη διαδικασία που
ακολουθήθηκε περιλάµβανε τα εξής βήµατα:
1. Κατανόηση και προδιαγραφή του περιβάλλοντος χρήσης (Ενότητα 3.2).
Στην αρχική αυτή φάση της διαδικασίας έγινε µία έρευνα στη βιβλιογραφία
σχετικά µε συστήµατα ψηφιακών βιβλιοθηκών, ποιες λειτουργίες και
µορφές πληροφορίας υποστηρίζουν,
σε ποιες οµάδες χρηστών
απευθύνονται και ποια βασικά χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν (Κεφάλαιο
2). Μέσα από την αυτή την έρευνα σκιαγραφήθηκαν και καταγράφηκαν οι
προδιαγραφές του περιβάλλοντος χρήσης του συστήµατος της παρούσας
εργασίας. Προσδιορίστηκαν οι τελικοί χρήστες, τα χαρακτηριστικά τους, οι
στόχοι τους ως προς τη χρήση της εφαρµογής και οι εργασίες που θα
µπορούν να εκτελέσουν σε αυτή. Επίσης περιγράφηκε το φυσικό και
τεχνικό περιβάλλον χρήσης του συστήµατος και καθορίστηκαν όλες οι
διαστάσεις που θα είχαν σηµαντική επίπτωση στη σχεδίαση. Το τελικό
αποτέλεσµα ήταν ένα κείµενο µε όλα τα παραπάνω στοιχεία που
αξιολογήθηκε, διατηρήθηκε, επεκτάθηκε και ανανεώθηκε σε όλη τη
διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης.
2. Καθορισµός των απαιτήσεων των χρηστών και του οργανισµού (Ενότητα
3.3).
Στην επόµενη φάση ορίστηκαν και καταγράφηκαν οι απαιτήσεις και των
δύο οµάδων χρηστών που ορίστηκαν στο πρώτο βήµα, από τις οποίες η
πρώτη είναι οι απλοί χρήστες που χρησιµοποιούν το σύστηµα για την
εύρεση πηγών πληροφορίας που τους ενδιαφέρουν και η δεύτερη είναι οι
διαχειριστές του συστήµατος που είναι υπεύθυνοι για την εισαγωγή,
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αξιολόγηση και συντήρηση της πληροφορίας. Ο καθορισµός των
απαιτήσεων των χρηστών έγινε µε δύο τρόπους.
Ο ένας τρόπος βασίστηκε στα αποτελέσµατα της έρευνας DELOS [Cataru,
2004]. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν δύο online
ερωτηµατολόγια, ένα για τους διαχειριστές των συστηµάτων ψηφιακών
βιβλιοθηκών και ένα για τους τελικούς χρήστες τους. Τα δυο
ερωτηµατολόγια σχεδιάστηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξάγουν κυρίως
ποιοτικά αλλά ποσοτικά αποτελέσµατα. Με τη συµµετοχή των χρηστών
στην έρευνα αυτή συγκεντρώθηκαν οι απαιτήσεις τους όσον αφορά τη
µορφή και τους στόχους που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µε τη
χρήση ενός συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης καθώς επίσης και τα
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες που θα πρέπει να
υποστηρίζει το τελικό σύστηµα ώστε να µπορούν να το χρησιµοποιούν µε
ευκολία, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα.
Εκτός από τα αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας, που κυµαίνονταν
κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο, για τον καθορισµό των απαιτήσεων ήταν
απαραίτητη και µια διαδικασία άµεσης επαφής µε την οµάδα στόχου. Για
το σκοπό αυτό, ακολούθησε συζήτηση µε εκπροσώπους του οργανισµού
που θα χρησιµοποιούσε το τελικό σύστηµα. Το αποτέλεσµα των
συζητήσεων ήταν ένα κείµενο, του οποίου το περιεχόµενο αφορούσε τις
απαιτήσεις των τελικών οµάδων χρηστών όσον αφορά τους στόχους, τα
χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες και το περιεχόµενο του τελικού
συστήµατος.
3. Παραγωγή σχεδίων και πρωτοτύπων (Ενότητα 3.4).
Με σηµείο αναφοράς το σύνολο των απαιτήσεων που προέκυψαν από την
ανάλυση της προηγούµενης φάσης της διαδικασίας σχεδίασης,
καταγράφηκαν οι προδιαγραφές του τελικού συστήµατος. Με βάση τις
προδιαγραφές αυτές και σε συνδυασµό µε τις αρχές σχεδίασης δικτυακών
εφαρµογών και εργαλείων δηµιουργήθηκαν και υλοποιήθηκαν πρωτότυπα
της διεπαφής του συστήµατος προκειµένου να αποκτηθεί γνώση για τα
προβλήµατα και τους περιορισµούς υλοποίησης που τυχόν θα
προέκυπταν. Και σε αυτή τη φάση υπήρχε συµµετοχή των χρηστών, οι
οποίοι αξιολόγησαν τα πρωτότυπα και εντόπισαν προβλήµατα και τυχόν
δυσκολίες που µπορεί να παρουσιαζόταν κατά τη χρήση του τελικού
συστήµατος. Πιο αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής:
• Με βάση τις απαιτήσεις που καταγράφηκαν στην προηγούµενη
δραστηριότητα της διαδικασίας σχεδίασης, σχεδιάστηκαν σε Power
Point όλες οι εικόνες της διεπαφής του συστήµατος. Η στρατηγική που
ακολουθήθηκε ήταν η σχεδίαση «πρωτοτύπων µε βάση τις εργασίες»
έτσι ώστε να σχηµατιστεί στους χρήστες µια καθολική εικόνα του
συστήµατος και της λειτουργικότητάς του. Η οργάνωση των
πρωτοτύπων έγινε µε βάση τις εργασίες που θα µπορούν να εκτελούν
οι χρήστες µε το σύστηµα ελέγχοντας έτσι την αποτελεσµατικότητα και
την απόδοσή τους.
• Έπειτα, τα πρωτότυπα παραδόθηκαν σε εκπροσώπους της κοινότητας
των τελικών χρηστών και αξιολογήθηκαν ως προς τα προβλήµατα που
µπορεί να παρουσίαζαν και ως προς τη δυνατότητα επίτευξης των
στόχων των χρηστών, αν ακολουθούσαν την προτεινόµενη διαδικασία
για την πραγµατοποίηση της αντίστοιχης εργασίας (Ενότητα 5.1).
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•

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης καταγράφηκαν, µελετήθηκαν και
εφαρµόστηκαν στα πρωτότυπα.
Η όλη διαδικασία επαναλήφθηκε αλλάζοντας τη µορφή των πρωτοτύπων
µέχρι να ικανοποιηθούν οι στόχοι ευχρηστίας της σχεδίασης. Η τελική
έκδοση των πρωτοτύπων χρησιµοποιήθηκε σαν σηµείο αναφοράς για την
ανάπτυξη του τελικού συστήµατος (Κεφάλαιο 4.2.1).
4. ∆ιεξαγωγή αξιολόγησης.
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης έγινε χρήση και έλεγχος της εφαρµογής
µε τη βοήθεια των τελικών χρηστών, µέσω δύο σεναρίων ώστε να
διαπιστωθούν τυχόν προβλήµατα ευχρηστίας, αλλά και κατά πόσο το
σύστηµα είναι εύκολα προσβάσιµο και κατανοητό για τους χρήστες. Μέσω
της διαδικασίας αυτής, βγήκαν κάποια συµπεράσµατα και έτσι οι αρχικές
αποφάσεις της σχεδίασης επιβεβαιώθηκαν ή απορρίφθηκαν, ενώ νέες
απαιτήσεις και πιθανά προβλήµατα στην αλληλεπίδραση αποκαλύφθηκαν και
διορθώθηκαν (Ενότητα 5.2).
Όπως προαναφέρθηκε η µέθοδος που επιλέχθηκε είναι επαναληπτική, ώστε
να επιτρέπει τη διόρθωση τυχόν λαθών, την αλλαγή της οπτικής γωνίας
αντιµετώπισης του προβλήµατος και γενικότερα την εφαρµογή
εποικοδοµητικών αλλαγών που συνεισφέρουν στη βελτίωση του τελικού
συστήµατος. Το αποτέλεσµα της διαδικασίας είναι ένα σύστηµα που πληροί
τις αρχικές προδιαγραφές και απαιτήσεις και διέπεται από τις αρχές της
ευχρηστίας, είναι δηλαδή αποδοτικό, αποτελεσµατικό και ικανοποιεί τους
χρήστες. Στις σύγχρονες στρατηγικές της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Μηχανής διαχωρίζεται η ανάπτυξη της διεπαφής από αυτήν του λογισµικού
του συστήµατος. Παρόλο το διαχωρισµό, η ανάπτυξή τους γίνεται παράλληλα
για να επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία µεταξύ τους και η πλήρης
εκµετάλλευση του διαθέσιµου χρόνου. Κάτι τέτοιο έγινε και στην παρούσα
εργασία χρησιµοποιώντας την υπάρχουσα αρχιτεκτονική που θα
περιγράψουµε στην ενότητα 4.3 και τη διαδικασία σχεδίασης που
περιγράφηκε σ’ αυτήν την ενότητα.

3.2 Κατανόηση και προδιαγραφή του περιβάλλοντος χρήσης.
Βασική προϋπόθεση για να διεξαχθεί σωστά και αποτελεσµατικά η διαδικασία
καταγραφής των απαιτήσεων των χρηστών για ένα σύστηµα βιβλιοθήκης
πηγών πληροφορίας είναι, όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, ο
ορισµός και η περιγραφή του περιβάλλοντος χρήσης του µελλοντικού
συστήµατος (context of use).
Πιο αναλυτικά, πριν την ανάλυση των
απαιτήσεων των χρηστών είναι απαραίτητο να αναλυθεί ποιοι είναι οι
χρήστες, ποιοι είναι οι στόχοι τους κατά τη χρήση του συστήµατος, ποια είναι
τα χαρακτηριστικά τους και ποιες εργασίες ή δραστηριότητες επιθυµούν να
εκτελέσουν. Επιπλέον, θα πρέπει να καταγραφούν και τα χαρακτηριστικά του
φυσικού και τεχνικού περιβάλλοντος στο οποίο θα γίνεται η χρήση του
συστήµατος γιατί σαφώς επηρεάζουν τις απαιτήσεις από αυτό.
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3.2.1 Οµάδες χρηστών
Οι τελικοί χρήστες του συστήµατος της βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας,
διαχωρίζονται σε δύο οµάδες ανάλογα µε τις αρµοδιότητες και τους στόχους
τους όσον αφορά τη χρήση του συστήµατος. Οι οµάδες αυτές είναι οι απλοί
χρήστες και οι διαχειριστές του συστήµατος:
•

Απλοί χρήστες
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει χρήστες που είναι µέλη της κοινότητας στην
οποία χρησιµοποιείται το σύστηµα. Έτσι, ως απλούς χρήστες θεωρούµε
διάφορους ερευνητές που ασχολούνται µε ερευνητικά θέµατα σχετικά µε
τον τοµέα εφαρµογής στον οποίο δραστηριοποιείται η συγκεκριµένη
κοινότητα, επιστήµονες, εκπαιδευτές ή εκπαιδευόµενους, βιοµηχανίες ή
οργανισµούς του ίδιου τοµέα αλλά και γενικότερα οποιονδήποτε χρήστη
που ανήκει στο ευρύ κοινό και διαθέτει ενδιαφέροντα που κινούνται στη
θεµατολογία που πραγµατεύεται η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Γενικά, τα µέλη
αυτής της οµάδας χρηστών είναι αυτοί που «καταναλώνουν» τη γνώση
που περιέχεται στη βιβλιοθήκη.
Πρωτεύοντας στόχος όλων αυτών των χρηστών είναι ο εντοπισµός και η
ανάκτηση πληροφορίας σχετικής µε τα ενδιαφέροντά τους. Η πληροφορία
αυτή µπορεί να είναι είτε µια συγκεκριµένη πηγή πληροφορίας που
επιθυµούν να αξιοποιήσουν για κάποιο σκοπό είτε διάφορες πηγές
πληροφορίας σχετικές µε µία ή περισσότερες περιοχές ενδιαφέροντός
τους. Ένας εξίσου σηµαντικός στόχος της οµάδας αυτής είναι η
αξιολόγηση της ποιότητας και χρησιµότητας των πηγών πληροφορίας που
περιέχονται στο σύστηµα.
Η εκπαίδευση και οι γνώσεις των χρηστών της οµάδας αυτής κυµαίνεται σε
διάφορα επίπεδα, από πιο χαµηλές βαθµίδες (µέλη του ευρέος κοινού)
µέχρι πολύ υψηλές (µέλη της επιστηµονικής κοινότητας, ερευνητές,
εκπαιδευτές). Στα ίδια πλαίσια κυµαίνεται και η εµπειρία τους στη χρήση
του ίδιου ή παρόµοιων συστηµάτων καθώς και η γενικότερη εξοικείωσή
τους µε την τεχνολογία – οι χρήστες µπορεί να είναι είτε εντελώς αρχάριοι
είτε αρκετά έµπειροι στη χρήση µηχανισµών για τον εντοπισµό
πληροφορίας. Τέλος, θεωρούµε ότι είναι ενήλικες διαφόρων ηλικιών,
µιλάνε οποιαδήποτε γλώσσα και µπορεί να διαθέτουν οποιοδήποτε φυσικό
γνώρισµα και πιθανόν κάποια σωµατική αναπηρία.

•

∆ιαχειριστές
Η οµάδα αυτοί περιλαµβάνει χρήστες που έχουν κριθεί αρµόδιοι για τη
διαχείριση των περιεχοµένων του συστήµατος της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Έτσι, ως διαχειριστές θεωρούµε άτοµα που είναι γνώστες του τοµέα
εφαρµογής, των ενδιαφερόντων της κοινότητας στην οποία
χρησιµοποιείται το σύστηµα αλλά και της πληροφορίας που είναι
διαθέσιµη και εντάσσεται στη θεµατολογία που πραγµατεύεται η
συγκεκριµένη κοινότητα. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, τέτοιοι χρήστες είναι
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επιστήµονες και ερευνητές του τοµέα εφαρµογής. Γενικά, τα µέλη αυτής
της οµάδας χρηστών είναι αυτοί που «παράγουν» τη γνώση που
περιέχεται στη βιβλιοθήκη.
Ένας από τους βασικούς στόχους των διαχειριστών του συστήµατος είναι
η προσθήκη αλλά και η δυνατότητα συντήρησης (ανανέωσης ή διαγραφής)
των πηγών πληροφορίας που περιέχονται στη βιβλιοθήκη. Εξίσου
σηµαντικός στόχος αποτελεί και η αξιολόγηση της ποιότητας των
περιεχοµένων του συστήµατος είτε από τους ίδιους είτε από άλλους
χρήστες του συστήµατος που διαθέτουν τις γνώσεις και την εµπειρία για
να αξιολογήσουν έγκυρα και αποτελεσµατικά κάποια πηγή πληροφορίας.
Η εκπαίδευση και οι γνώσεις των χρηστών της οµάδας αυτής κυµαίνεται σε
µια ικανοποιητική βαθµίδα ώστε να εξασφαλίζει την σωστή και επαρκή
διαχείριση της γνώσης. Η εµπειρία τους στη χρήση του ίδιου ή παρόµοιων
συστηµάτων όµως καθώς και η γενικότερη εξοικείωσή τους µε την
τεχνολογία ποικίλει – οι χρήστες µπορεί να είναι είτε εντελώς αρχάριοι είτε
αρκετά έµπειροι στη χρήση µηχανισµών για τη διαχείριση πηγών
πληροφορίας. Τέλος, θεωρούµε ότι είναι ενήλικες διαφόρων ηλικιών,
µιλάνε οποιαδήποτε γλώσσα και µπορεί να διαθέτουν οποιοδήποτε φυσικό
γνώρισµα και πιθανόν κάποια σωµατική αναπηρία.
Οι συγκεκριµένες δραστηριότητες που επιθυµούν να εκτελέσουν οι δύο
οµάδες χρηστών κατά τη χρήση του συστήµατος συνοψίζονται στον Πίνακας 1
και θα αναλυθούν λεπτοµερώς στην ενότητα 3.3.1.2.
∆ραστηριότητες διαχειριστή

∆ραστηριότητες απλού χρήστη

Παράγουν
Συλλέγουν, δηµιουργούν, παράγουν
και εισάγουν τις διαθέσιµες πηγές
πληροφορίας στην ψηφιακή
βιβλιοθήκη
∆ηµοσιεύουν/∆ιαθέτουν
Επιτρέπουν στους απλούς χρήστες
της ψηφιακής βιβλιοθήκης να
εξερευνήσουν και να κρίνουν τις
διαθέσιµες πηγές πληροφορίας
Αξιολογούν
Ελέγχουν τα στατιστικά στοιχεία
χρήσης σχετικά µε τις διαθέσιµες
πηγές πληροφορίας, επανεξετάζουν
το σκοπό και την ποιότητα του υλικού
µε βάση τις στατιστικές, την
προσωπική γνώση και την εµπειρία
∆ιατηρούν
Αρχειοθετούν το διαθέσιµο
περιεχόµενο της ψηφιακής
βιβλιοθήκης διατηρώντας τις χρήσιµες
πηγές πληροφορίας και διαγράφοντας

Εντοπίζουν
Αναζητούν και βρίσκουν την
κατάλληλη ψηφιακή βιβλιοθήκη µε τα
θέµατα που τους ενδιαφέρουν
Έχουν πρόσβαση
Αποκτούν πρόσβαση στην ψηφιακή
βιβλιοθήκη δηλώνοντας τις
προσωπικές πληροφορίες και
προτιµήσεις τους
Χρησιµοποιούν
Αναζητούν ή περιηγούνται στο
διαθέσιµο υλικό της ψηφιακής
βιβλιοθήκης σχετικά µε τα προσωπικά
τους ενδιαφέροντα και
εκµεταλλεύονται τις κατάλληλες πηγές
πληροφορίας
Κρίνουν/Σχολιάζουν
Επικοινωνούν µε τους άλλους
χρήστες ή τους διαχειριστές της
ψηφιακής βιβλιοθήκης για θέµατα
σχετικά µε την αξία των διαθέσιµων
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τις ξεπερασµένες ή ακατάλληλες
πηγές
Ανανεώνουν
Συνεχώς εισάγουν ανανεωµένη
πληροφορία σχετική µε τις θεµατικές
ενότητες της ψηφιακής βιβλιοθήκης

πηγών πληροφορίας
Προσωποποιούν
Προσωποποιούν τη χρήση της
ψηφιακής βιβλιοθήκης
δηµιουργώντας ένα κατάλληλο πλάνο
χρήσης που εξυπηρετεί τους σκοπούς
τους

Πίνακας 1. ∆ραστηριότητες των οµάδων χρηστών

3.2.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά και φυσικό περιβάλλον χρήσης του
συστήµατος
Στα πλαίσια της προδιαγραφής του περιβάλλοντος χρήσης του µελλοντικού
συστήµατος, εκτός από τον ορισµό και την περιγραφή των οµάδων των
ατόµων που θα χρησιµοποιήσουν το σύστηµα, είναι απαραίτητη και η
περιγραφή των τεχνικών και φυσικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος
στο οποίο θα γίνεται η χρήση του συστήµατος. Όσον αφορά τα τεχνικά
χαρακτηριστικά, το σύστηµα θα είναι µια δικτυακή εφαρµογή, που θα είναι
διαθέσιµη σαν ένα τµήµα (Component) ή εργαλείο (Tool) µιας ∆ικτυακής
Πύλης (Portal). Η πρόσβαση στο σύστηµα θα γίνεται µέσω διάφορων
πλοηγών και σε διάφορα λειτουργικά συστήµατα προσωπικών υπολογιστών.
Το φυσικό περιβάλλον χρήσης του συστήµατος θεωρούµε ότι είναι
οποιοσδήποτε χώρος όπου µπορεί να βρίσκεται ένας προσωπικός
υπολογιστής.

3.3 Καθορισµός των απαιτήσεων των χρηστών
Μετά την κατανόηση και περιγραφή του περιβάλλοντος χρήσης του
µελλοντικού συστήµατος, σύµφωνα πάντα µε τη µέθοδο της
ανθρωποκεντρικής σχεδίασης που ακολουθήσαµε, το επόµενο βήµα στη
διαδικασία σχεδίασης ήταν ο καθορισµός των απαιτήσεων που θα πρέπει να
ικανοποιεί το τελικό σύστηµα. Η ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών
καθορίζει τι επιθυµούν οι µελλοντικοί χρήστες από το σύστηµα, περιγράφει
την επιθυµητή λειτουργικότητα και συµπεριφορά του τελικού συστήµατος και
αποτελεί σηµείο αναφοράς για τη λήψη αποφάσεων στην αρχιτεκτονική του
συστήµατος αλλά και για τον έλεγχο της εγκυρότητας αυτής της
αρχιτεκτονικής. Αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να είναι εφικτές ώστε να
ελέγχονται και λαµβάνονται υπόψιν και στα επόµενα στάδια της σχεδίασης.
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Γενικά οι απαιτήσεις διαχωρίζονται σε λειτουργικές και µη λειτουργικές
απαιτήσεις. Οι λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν τι πρέπει να κάνει ένα
σύστηµα, δηλαδή ποιες λειτουργίες πρέπει να εκτελεί. Σχετίζονται µε
συγκεκριµένες λειτουργίες, εργασίες και συµπεριφορές που πρέπει να
υποστηρίζονται από το σύστηµα ενώ οι µη λειτουργικές απαιτήσεις αποτελούν
περιορισµούς σε διάφορα χαρακτηριστικά αυτών των λειτουργιών ή εργασιών.
Με άλλα λόγια, οι λειτουργικές απαιτήσεις διευκρινίζουν την απαιτούµενη
λειτουργικότητα από το σύστηµα για την αποτελεσµατική υποστήριξη των
δραστηριοτήτων των χρηστών, ενώ οι µη λειτουργικές απαιτήσεις
προδιαγράφουν την απαιτούµενη συµπεριφορά του συστήµατος ώστε να
υποστηρίξει αποδοτικά και ικανοποιητικά τους στόχους των χρηστών. Στην
ουσία οι µη λειτουργικές απαιτήσεις χαρακτηρίζουν τον τρόπο µε τον οποίο
ικανοποιούνται οι λειτουργικές, π.χ. πόσο γρήγορα, πόσο αποδοτικά ή µε
πόση ασφάλεια (µη λειτουργική απαίτηση) διεξάγεται µια συγκεκριµένη
εργασία (λειτουργική απαίτηση) στο σύστηµα.
Η συγκέντρωση των απαιτήσεων τόσο των λειτουργικών όσο και των µη
λειτουργικών έγινε σε δύο στάδια. Σε πρώτη φάση και σε πιο γενικό επίπεδο,
χρησιµοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα της έρευνας DELOS [Cataru, 2004]. Η
έρευνα περιελάµβανε δύο ερωτηµατολόγια, ένα για κάθε οµάδα χρηστών
(Απλοί χρήστες και διαχειριστές). Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής ήταν
ένα σύνολο απαιτήσεων, που καθορίστηκαν από τους ίδιους τους χρήστες
που συµµετείχαν στην έρευνα. Σε δεύτερη φάση, ακολούθησε συνάντηση και
συζήτηση µε αντιπροσώπους και των δύο οµάδων χρηστών, µέλη του
∆ικτύου EDeAN, όπου θα γινόταν και η πρώτη συγκεκριµένη εφαρµογή του
συστήµατος βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας (Ενότητα 4.1). Έτσι δόθηκε η
ευκαιρία µέσω πολλαπλών συζητήσεων στους ίδιους τους τελικούς χρήστες
να καταθέσουν τις απαιτήσεις τους για τις λειτουργίες και τον τρόπο
εφαρµογής τους στο τελικό σύστηµα. Το σύνολο των λειτουργικών και µη
λειτουργικών απαιτήσεων που προέκυψαν σε αυτές τις δύο φάσεις,
απαριθµούνται και καταγράφονται στις παρακάτω ενότητες.

3.3.1 Λειτουργικές απαιτήσεις

3.3.1.1 Περιγραφή της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε

Για την καταγραφή των λειτουργιών, που θα πρέπει να υποστηρίζονται από
το σύστηµα έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν αποτελεσµατικά οι στόχοι των
οµάδων χρηστών, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ανάλυσης εργασιών (Task
Analysis). Η µέθοδος αυτή παρέχει ένα κοινό σηµείο αναφοράς µεταξύ των
σχεδιαστών και των τελικών χρηστών του συστήµατος έτσι ώστε από τη µία,
οι σχεδιαστές να κατανοήσουν τους στόχους και τις δραστηριότητες που
επιθυµούν να εκτελέσουν οι χρήστες και από την άλλη, οι χρήστες να
κατανοήσουν και να µπορέσουν τελικά να χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά
το έργο των σχεδιαστών του συστήµατος [Johnson, 1997]. H ανάλυση
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εργασιών είναι η διαδικασία, κατά την οποία αναλύεται ο τρόπος που οι
χρήστες εκτελούν τις εργασίες τους στο σύστηµα [Johnson, 1992]. Το
αποτέλεσµα της µεθόδου αυτής είναι η αποσύνθεση της κάθε εργασίας σε
επιµέρους βήµατα και η αλληλουχία των βηµάτων αυτών ώστε να επιτευχθεί ο
στόχος της εργασίας. Η ορολογία που χρησιµοποιείται στη µέθοδο είναι η
εξής:
•
•
•

Ένας στόχος είναι µια κατάσταση ενός συστήµατος που ο χρήστης
επιθυµεί να επιτύχει.
Μια εργασία είναι ένα δοµηµένο σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται,
που χρειάζονται ή πιστεύεται ότι χρειάζονται για να επιτευχθεί ένας στόχος
χρησιµοποιώντας µια συγκεκριµένη λειτουργία του συστήµατος.
Ένα πλάνο (σχέδιο) αποτελείται από ένα πλήθος εργασιών ή ενεργειών
που συνδέονται σε µια αλληλουχία.

Για την πραγµατοποίηση της ανάλυσης εργασιών υπάρχουν διάφορες
τεχνικές. Η τεχνική που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι η
Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών (Hierarchical Task Analysis). Σύµφωνα µε την
τεχνική αυτή, αρχικά αναγνωρίζεται ένας στόχος που πρέπει να επιτευχθεί
από τον χρήστη και έπειτα γίνεται περιγραφή του στόχου αυτού µε εργασίες
και πλάνα που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του. Στην ιεραρχική ανάλυση,
γίνεται συνεχής διάσπαση κάθε εργασίας σε βήµατα µέχρι να φτάσουµε σε
κάποιο τελικό σηµείο [Johnson, 1992]. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά
στην Εικόνα 3.

Συνολικός στόχος

Αποσύνθεση σε
(υπο)εργασίες

∆ιατύπωση
πλάνου

Για κάθε
(υπο)εργασία

Επιλογή της επόµενης
(υπο)εργασίας

Ναι

Χρειάζεται
περαιτέρω
ανάλυση η
(υπο)εργασία;

Ναι

Παραµένουν
(υπο)εργασίες
που δεν έχουν
εξεταστεί;

Όχι

Όχι

Η ανάλυση
εργασιών είναι
πλήρης

Εικόνα 3. Ιεραρχική Ανάλυση εργασιών – ∆ιαδικασία
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3.3.1.2 Ανάλυση εργασιών

Οι εργασίες που επιθυµεί και έχει την αρµοδιότητα να εκτελέσει ο κάθε
χρήστης στο σύστηµα της βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας εξαρτώνται
άµεσα από την οµάδα χρηστών στην οποία ανήκει. Αυτό ισχύει διότι κάθε
οµάδα χρηστών, όπως περιγράφηκε παραπάνω, έχει διαφορετικούς στόχους
όσον αφορά τη χρήση του συστήµατος.
Κατά συνέπεια, οι εργασίες που επιθυµούν να εκτελέσουν οι απλοί χρήστες
που αναζητούν πληροφορία είναι:
-

Τ1. Αναζήτηση µιας πηγής πληροφορίας: Στόχος του χρήστη είναι ο
εντοπισµός µιας πηγής πληροφορίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου
ο χρήστης χρησιµοποιεί κάποιο µηχανισµό αναζήτησης όπου εισάγει
πληροφορία (π.χ. λέξεις-κλειδιά) σχετική µε µια συγκεκριµένη πηγή
πληροφορίας. Το αποτέλεσµα αυτής της εργασίας είναι η εµφάνιση µιας
λίστας από πηγές πληροφορίας σχετικές µε το αίτηµα του χρήστη από την
οποία µπορεί να επιλέξει και να δει λεπτοµέρειες για οποιαδήποτε πηγή
επιθυµεί.

-

Τ2. Εξερεύνηση των περιεχοµένων της βιβλιοθήκης µε περιήγηση σε
προκαθορισµένες κατηγορίες: Στόχος του χρήστη είναι να περιηγηθεί στα
περιεχόµενα και τη δοµή της βιβλιοθήκης µέσω µιας προκαθορισµένης
από το σύστηµα κατηγοριοποίησης. Το αποτέλεσµα αυτής της εργασίας
είναι µια λίστα από πηγές πληροφορίας που ανήκουν στην κατηγορία που
επέλεξε ο χρήστης από την οποία µπορεί να επιλέξει και να δει
λεπτοµέρειες για οποιαδήποτε πηγή επιθυµεί.

-

Τ3. Αξιολόγηση κάποιας πηγής πληροφορίας: Στόχος του χρήστη είναι να
αξιολογήσει µια πηγή πληροφορίας µε βάση κάποια κριτήρια που
παρέχονται από το σύστηµα. Η ανάθεση της αξιολόγησης πηγής
πληροφορίας σε κάποιο χρήστη γίνεται από τους διαχειριστές του
συστήµατος. Το αποτέλεσµα αυτής της εργασίας είναι µια λίστα κριτικών
διάφορων χρηστών για µια συγκεκριµένη πηγή πληροφορίας από την
οποία ο χρήστης µπορεί να επιλέξει και να δει τις λεπτοµέρειες της κάθε
κριτικής.

-

Τ4. Ενηµέρωση για τις νέες πηγές πληροφορίας: Στόχος του χρήστη είναι
να δει τις πηγές πληροφορίας που προστέθηκαν πρόσφατα στο σύστηµα.
Αποτέλεσµα αυτής της εργασίας είναι µια λίστα από νέες πηγές
πληροφορίας από την οποία µπορεί να επιλέξει και να δει λεπτοµέρειες
για οποιαδήποτε πηγή επιθυµεί.

-

Τ5. Επιλογή προσωπικών προτιµήσεων για τον εντοπισµό πηγών
πληροφορίας: Στόχος του χρήστη είναι να περιορίσει τα αποτελέσµατα
των εργασιών που τον βοηθάνε στον εντοπισµό µιας πηγής πληροφορίας.
Ο περιορισµός αυτός γίνεται µε την επιλογή προσωπικών ενδιαφερόντων
του χρήστη και έχει σαν αποτέλεσµα οι λίστες των πηγών πληροφορίας
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των εργασιών Τ1, Τ2 και Τ4 να περιλαµβάνουν αποτελέσµατα σχετικά
µόνο µε τα προεπιλεγµένα ενδιαφέροντα του χρήστη.
Οι εργασίες που επιθυµούν να εκτελέσουν οι διαχειριστές του συστήµατος
είναι:
-

Τ6. Εισαγωγή µιας νέας πηγής πληροφορίας: Στόχος του χρήστη είναι να
εισάγει µια νέα πηγή πληροφορίας στο σύστηµα. Αυτό επιτυγχάνεται µε
την εισαγωγή των σχετικών µε την πηγή πληροφορίας δεδοµένων και
µετα-δεδοµένων µέσω µιας ακολουθίας διακριτών βηµάτων. Το
αποτέλεσµα της εργασίας είναι η προσθήκη της νέας πηγής στη
βιβλιοθήκη και η έκθεσή της στη λίστα µε τις νέες πηγές πληροφορίας.

-

Τ7. Τροποποίηση των στοιχείων µιας πηγής πληροφορίας: Στόχος του
χρήστη είναι να τροποποιήσει και να ανανεώσει τα δεδοµένα και µεταδεδοµένα που σχετίζονται µε µια πηγή πληροφορίας. Προϋπόθεση για
την επίτευξη αυτού του στόχου είναι ο χρήστης να έχει εντοπίσει την πηγή
πληροφορίας που θέλει να τροποποιήσει και αυτό γίνεται µέσω των
εργασιών Τ1, Τ2 ή Τ4 που περιγράφηκαν παραπάνω. Η εργασία
διεξάγεται µέσω µιας ακολουθίας διακριτών βηµάτων και έχει σαν
αποτέλεσµα την ανανέωση των στοιχείων της πηγής πληροφορίας

-

Τ8. Ανάθεση αξιολόγησης της πηγής πληροφορίας σε χρήστες: Στόχος
του χρήστη είναι να επιλέξει κάποιους χρήστες – µέλη της κοινότητας που
χρησιµοποιεί το σύστηµα για να αξιολογήσουν µια συγκεκριµένη πηγή
πληροφορίας. Προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι ο
χρήστης να έχει εντοπίσει την πηγή πληροφορίας που θέλει να
αξιολογηθεί και αυτό γίνεται µέσω των εργασιών Τ1, Τ2 ή Τ4 που
περιγράφηκαν παραπάνω. Αποτέλεσµα της εργασίας είναι µια λίστα
χρηστών που θα αξιολογήσουν την πηγή πληροφορίας και η αυτόµατη
από το σύστηµα ειδοποίησή τους.

-

Τ9. ∆ιαγραφή µιας πηγής πληροφορίας: Στόχος του χρήστη είναι να
αφαιρέσει µια πηγή πληροφορίας από τη βιβλιοθήκη. Προϋπόθεση για
την επίτευξη αυτού του στόχου είναι ο χρήστης να έχει εντοπίσει την πηγή
πληροφορίας που θέλει να διαγραφεί και αυτό γίνεται µέσω των εργασιών
Τ1, Τ2 ή Τ4 που περιγράφηκαν παραπάνω. Αποτέλεσµα της εργασίας
είναι η διαγραφή µιας πηγής πληροφορίας από το σύστηµα.

Η ιεραρχική ανάλυση των βηµάτων των παραπάνω εργασιών φαίνεται στις
Εικόνα 4-Εικόνα 12.
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Εικόνα 4. Εργασία Τ1. Αναζήτηση µιας πηγής πληροφορίας

41

Κεφάλαιο 3

Εικόνα 5. Εργασία Τ2.Εξερεύνηση των περιεχοµένων της βιβλιοθήκης µε περιήγηση σε προκαθορισµένες κατηγορίες
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Εικόνα 6. Εργασία Τ3. Αξιολόγηση µιας πηγής πληροφορίας
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Εικόνα 7. Εργασία Τ4. Ενηµέρωση για τις νέες πηγές πληροφορίας
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Εικόνα 8. Εργασία Τ5. Επιλογή προσωπικών προτιµήσεων για τον εντοπισµό πηγών πληροφορίας
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Εικόνα 9. Εργασία Τ6. Εισαγωγή µιας νέας πηγής πληροφορίας
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Εικόνα 10. Εργασία Τ7. Τροποποίηση των στοιχείων µιας πηγής πληροφορίας
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Εικόνα 11. Εργασία Τ8. Ανάθεση αξιολόγησης της πηγής πληροφορίας σε χρήστες
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Εικόνα 12. Εργασία Τ9. ∆ιαγραφή µιας πηγής πληροφορίας

49

Κεφάλαιο 3
3.3.1.3 Καταγραφή απαιτήσεων

Μέσα από την ανάλυση των εργασιών που επιθυµούν να εκτελέσουν οι
χρήστες των δύο οµάδων που προαναφέρθηκαν ώστε να πραγµατοποιούν
τους στόχους τους κατά τη χρήση του συστήµατος, προέκυψαν οι αντίστοιχες
λειτουργίες που θα πρέπει να υποστηρίζει το σύστηµα. Οι λειτουργικές αυτές
απαιτήσεις για κάθε µία από τις εργασίες που περιγράφηκαν στην
προηγούµενη ενότητα καταγράφονται παρακάτω:
o Ελεύθερη αναζήτηση µιας πηγής πληροφορίας
Μια από τις πιο βασικές λειτουργίες που θα πρέπει να υποστηρίζει το
σύστηµα είναι η αναζήτηση πηγών πληροφοριών. Η αναζήτηση είναι είτε
απλή για τους πιο άπειρους ή βιαστικούς χρήστες είτε πιο σύνθετη για πιο
εξοικειωµένους χρήστες ή γι’ αυτούς που αναζητούν πιο συγκεκριµένη
πληροφορία.
 Απλή αναζήτηση: Η αναζήτηση πηγών πληροφοριών γίνεται βάσει
ελεύθερου κειµένου ή λέξεων που δίνονται από το χρήστη.
 Σύνθετη αναζήτηση: Και σ’ αυτή την περίπτωση η αναζήτηση
βασίζεται σε εισαγωγή κειµένου από το χρήστη αλλά επιπλέον
προσφέρεται στο χρήστη η επιλογή διάφορων παραµέτρων για
φιλτράρισµα των αποτελεσµάτων. Έτσι η αναζήτηση κατευθύνεται
σε πιο συγκεκριµένο σύνολο αποτελεσµάτων και διευκολύνει το
χρήστη στην ανεύρεση της συγκεκριµένης πληροφορίας που
αναζητά. Τέτοια κριτήρια φιλτραρίσµατος των αποτελεσµάτων της
αναζήτησης θα µπορούσαν να είναι:
Æ Ο τίτλος, το όνοµα του συγγραφέα, το θέµα ή η περιγραφή των
περιεχοµένων της πηγής πληροφορίας.
Æ Η γλώσσα στην οποία είναι γραµµένη η πληροφορία.
Æ Η ηµεροµηνία έκδοσης, εισαγωγής στο σύστηµα ή τελευταίας
τροποποίησης της πηγής πληροφορίας.
Æ Η µορφή ή ο τύπος του αρχείου στο οποίο είναι αποθηκευµένη η
πληροφορία.
Æ Ο τύπος της πηγής πληροφορίας (π.χ. βιβλίο, άρθρο, αναφορά,
δικτυακός τόπος, οργανισµός, project κτλ).
Εκτός από τις παραπάνω επιλογές που θα διευκολύνουν τους χρήστες
στην αναζήτηση της πληροφορίας, το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει
επιπλέον επιλογές όσον αφορά τον τρόπο παρουσίασης των
αποτελεσµάτων της αναζήτησης. Ενδεικτικά, ο χρήστης θα πρέπει να
µπορεί να επιλέξει αν η λίστα των αποτελεσµάτων θα είναι λεπτοµερής ή
αν θα πρέπει να παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα επιγραµµατικά, θα
µπορεί να επιλέγει τον τρόπο ταξινόµησης ή των αριθµό των πηγών
πληροφοριών που θα περιέχονται σε κάθε σελίδα αποτελεσµάτων.
o Επιλογή των πηγών πληροφορίας από προκαθορισµένη λίστα κατηγοριών
Εκτός από τους χρήστες που αναζητούν συγκεκριµένη πληροφορία, το
σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει και επιπλέον λειτουργίες για τους χρήστες
που αναζητούν πληροφορία βάση των ενδιαφερόντων τους. Για το λόγο
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αυτό το σύστηµα εκτός από την ελεύθερη αναζήτηση της πληροφορίας θα
πρέπει να υποστηρίζει και την ιεραρχική οµαδοποίηση (κατηγοριοποίηση)
της πληροφορίας για τη διευκόλυνση των χρηστών. Μια τέτοια
κατηγοριοποίηση θα µπορούσε να γίνει:
 Με βάση τη θεµατική περιοχή στην οποία ανήκει η πηγή της
πληροφορίας. Οι θεµατικές περιοχές στις οποίες οµαδοποιείται η
πληροφορία καθορίζονται κάθε φορά µε βάση το πεδίο εφαρµογής
στο οποίο χρησιµοποιείται το σύστηµα.
 Με βάση τον τύπο των πηγών πληροφοριών (π.χ. βιβλίο, άρθρο,
αναφορά, δικτυακός τόπος, οργανισµός, project κτλ).
 Με βάση την ηµεροµηνία εισαγωγής τους στο σύστηµα.
o Άσκηση κριτικής για κάποια πηγή πληροφορίας
Οι χρήστες που επισκέπτονται συχνά το σύστηµα και διαθέτουν
εξοικείωση τόσο µε τα περιεχόµενα της βιβλιοθήκης όσο και µε το
αντικείµενο του πεδίου εφαρµογής στο οποίο χρησιµοποιείται, επιθυµούν
να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν το περιεχόµενο των πηγών
πληροφορίας που είναι διαθέσιµες. Έτσι το σύστηµα θα πρέπει να τους
παρέχει τη δυνατότητα να καταθέτουν την άποψή τους µέσω µιας
προκαθορισµένης λίστας ποιοτικών κριτηρίων. Τέτοια κριτήρια θα
µπορούσαν να είναι:
 Αν είναι ενδιαφέρον το περιεχόµενο της πηγής πληροφορίας για
τους χρήστες της κοινότητας του συγκεκριµένου πεδίου εφαρµογής
που χρησιµοποιείται το σύστηµα.
 Αν είναι σχετικό το θέµα το οποίο πραγµατεύεται η πηγή
πληροφορίας µε τη θεµατολογία του πεδίου εφαρµογής.
 Αν το περιεχόµενο της πηγής πληροφορίας είναι ακριβές.
 Αν το περιεχόµενο της πηγής πληροφορίας είναι αξιόπιστο.
 Αν το περιεχόµενο της πηγής πληροφορίας είναι έγκυρο.
Η άσκηση κριτικής σε κάποια πηγή πληροφορίας θα πρέπει φυσικά να
γίνεται από χρήστες που είναι σχετικοί µε το περιεχόµενό της και έχουν
την εµπειρία και τις γνώσεις για την έγκυρη αξιολόγηση του περιεχοµένου
αυτού. Η επιλογή των χρηστών που θα αξιολογήσουν µια πηγή
πληροφορίας όπως προαναφέρθηκε θα πρέπει να γίνεται από τους
διαχειριστές του συστήµατος οι οποίοι γνωρίζουν τα στοιχεία, την ιδιότητα
και τα προσόντα των χρηστών-µελών της κοινότητας που χρησιµοποιεί το
σύστηµα. Συνεπώς, θα πρέπει να παρέχεται σ’ αυτή την οµάδα χρηστών
η αντίστοιχη λειτουργία επιλογής των ατόµων που θα εκτελέσουν την
αξιολόγηση µιας πηγής πληροφορίας.
o Παρουσίαση των πηγών πληροφορίας που προστέθηκαν πρόσφατα στη
βιβλιοθήκη
Κάθε χρήστης που ανήκει σε µια κοινότητα κοινών ενδιαφερόντων
επιθυµεί να ενηµερώνεται για νέες προσεγγίσεις και πληροφορία σχετική
µε τα ενδιαφέροντά του. Για το λόγο αυτό το σύστηµα θα πρέπει να
διαθέτει και να παρουσιάζει στο χρήστη µια λίστα µε πηγές πληροφορίας
που είναι πρόσφατες στη βιβλιοθήκη. Για ακόµη καλύτερη εξυπηρέτηση
των χρηστών θα ήταν επιθυµητός και ένας διαχωρισµός των νέων πηγών
πληροφορίας ανάλογα µε την ηµεροµηνία εισαγωγής τους στο σύστηµα,
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όπως για παράδειγµα πηγές που προστέθηκαν την τελευταία εβδοµάδα ή
τον τελευταίο µήνα. Ο τρόπος παρουσίασης των αποτελεσµάτων µιας
τέτοιας επιλογής θα πρέπει να είναι παρόµοιος µε τον τρόπο παρουσίασης
των αποτελεσµάτων της αναζήτησης ή της περιήγησης ώστε να
διατηρείται η συνέπεια και η οµοιοµορφία στο σύστηµα.
o ∆υνατότητα προσωποποίησης της παρουσίασης των αποτελεσµάτων
κατά την αναζήτηση ή την περιήγηση
Κάθε χρήστης ανάλογα µε την ιδιότητα ή το πεδίο των γνώσεών του ανήκει
σε µια κατηγορία χρηστών µε κοινά ενδιαφέροντα. Τέτοιες κατηγορίες είναι
οι ερευνητές, οι επιστήµονες ενός συγκεκριµένου τοµέα, οι επαγγελµατίες
σε κάποιο αντικείµενο, οι εκπαιδευτές, οι σπουδαστές ή οι µαθητές. Όλες
αυτές οι οµάδες µοιράζονται συνήθως κοινά ενδιαφέροντα και αναζητούν
πληροφορία σχετική µε την ιδιότητά τους. Για το λόγο αυτό το σύστηµα θα
πρέπει να παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα επιλογής του τοµέα στον
οποίο ανήκει ώστε να περιορίζονται τα αποτελέσµατα και οι πηγές
πληροφορίας, που του παρουσιάζονται, στα άµεσα ενδιαφέροντά του.
Είναι επίσης απαραίτητο το σύστηµα να µπορεί να θυµάται τις
προσωπικές επιλογές του χρήστη ώστε να εξυπηρετεί και τους συχνούς
χρήστες του.
o Προσθήκη νέων πηγών πληροφορίας στο σύστηµα
Τα περιεχόµενα µιας ∆ικτυακής βιβλιοθήκης δεν πρέπει να είναι σε καµία
περίπτωση στατικά. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να παρέχεται από το
σύστηµα η δυνατότητα εισαγωγής νέων πηγών πληροφορίας σε χρήστες
που έχουν την αρµοδιότητα, την εµπειρία αλλά και την απαραίτητη γνώση
για µια τέτοιου είδους διαχειριστική εργασία. Λόγω του ότι για την πλήρη
περιγραφή µιας πηγής πληροφορίας και του περιεχοµένου της είναι
απαραίτητο ένα µεγάλο εύρος δεδοµένων και µετα-δεδοµένων, η
διαδικασία εισαγωγής θα πρέπει να γίνεται µέσω διαδοχικών και διακριτών
βηµάτων. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται διαφοροποίηση στο είδος της
πληροφορίας που θα εισάγει ο χρήστης ανάµεσα στα διάφορα είδη πηγών
πληροφορίας διότι κάθε είδος διαθέτει ένα σύνολο συγκεκριµένων
χαρακτηριστικών διαφορετικών από τα άλλα. Επιπλέον, η σύνδεση της
νέας πηγής πληροφορίας µε άλλες που υπάρχουν ήδη στη βιβλιοθήκη και
διαθέτουν παρόµοιο περιεχόµενο θα βοηθούσε ιδιαίτερα τους χρήστες
που αναζητούν διαθέσιµη πληροφορία σχετική µε µια συγκεκριµένη
θεµατολογία. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, το σύστηµα θα πρέπει να
αποτρέπει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους χρήστες από τυχόν λάθη
και σε περίπτωση που συµβεί κάποιο λάθος να υπάρχει δυνατότητα
ανάκαµψης ή αναίρεσής του.
o Τροποποίηση των περιεχοµένων του συστήµατος
Εφόσον το σύστηµα θα παρέχει µηχανισµό για την εισαγωγή
πληροφορίας, θα πρέπει να παρέχει µηχανισµό και για τη διαγραφή ή
ανανέωση της πληροφορίας αυτής. Έτσι είναι απαραίτητη η παροχή
λειτουργιών τροποποίησης των περιεχοµένων της βιβλιοθήκης στους
διαχειριστές του συστήµατος. Αυτό ισχύει από τη µία γιατί σε πολλές
περιπτώσεις και σε αρκετούς τύπους πηγών πληροφορίας το περιεχόµενο
ή τα χαρακτηριστικά της πηγής µπορεί να αλλάξουν, να βελτιωθούν ή να
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αυξηθούν (π.χ. σε κάποιο project ή σε κάποιο event) µε το πέρασµα του
χρόνου, ή από την άλλη κάποια πηγή πληροφορίας µπορεί να θεωρηθεί
µη έγκυρη ή να έχει συγκεντρώσει µεγάλο αριθµό αρνητικών κριτικών και
να πρέπει να διαγραφεί από το σύστηµα.

3.3.2 Μη λειτουργικές απαιτήσεις
Ο καθορισµός των µη λειτουργικών απαιτήσεων ολοκληρώνει το στάδιο αυτό
της διαδικασίας σχεδίασης. Εκτός από τις λειτουργικές απαιτήσεις, που
καθορίζουν ποιες πρέπει να είναι οι λειτουργίες που θα υποστηρίζει το τελικό
σύστηµα ώστε να εξυπηρετεί πλήρως τους στόχους των χρηστών, εξίσου
σηµαντική είναι και η καταγραφή των µη λειτουργικών απαιτήσεων. Οι
απαιτήσεις αυτές είναι στην ουσία περιορισµοί του χώρου σχεδίασης κατά τη
σχεδίαση των λειτουργικών απαιτήσεων [Fransson, 2003]. Καθορίζουν
δηλαδή τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να υλοποιηθούν οι λειτουργίες από
το σύστηµα. Το σύνολο των µη λειτουργικών απαιτήσεων προκύπτει
λαµβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε οµάδας χρηστών
και πώς αυτά επηρεάζουν την εκτέλεση των επιµέρους βηµάτων των
λειτουργιών που θα υποστηρίζονται από το σύστηµα.
Η οργάνωση των µη λειτουργικών απαιτήσεων που ακολουθούν έγινε µε
βάση τις οµάδες χρηστών που ορίστηκαν στην Ενότητα 3.2.1.
•

Απλοί χρήστες
Οι απαιτήσεις αυτής της οµάδας χρηστών από το τελικό σύστηµα είναι:

√

Οι λειτουργίες του συστήµατος θα πρέπει να ακολουθούν
αποτελεσµατικά τον τρόπο λειτουργίας των παραδοσιακών
βιβλιοθηκών. Η πλειοψηφία των χρηστών αυτής της οµάδας έχει
χρησιµοποιήσει τουλάχιστον µια φορά τις υπηρεσίες που προσφέρει
µια παραδοσιακή βιβλιοθήκη. Κατά συνέπεια, το τελικό σύστηµα θα
πρέπει ως ένα βαθµό να είναι συµβατό µε τις καθιερωµένες αυτές
λειτουργίες συνεισφέροντας στην απόδοση και την αποτελεσµατικότητα
των εργασιών των χρηστών.

√

Το σύστηµα θα πρέπει να είναι απλό, αυτο-επεξηγηµατικό και
διαισθητικό ώστε να καθοδηγεί τους αρχάριους χρήστες. Τα
απαιτούµενα βήµατα για την διεκπεραίωση των διαφόρων εργασιών θα
πρέπει να καθοδηγούν αποτελεσµατικά χρήστες που δεν έχουν
εµπειρία και γνώση στη χρήση του ίδιου ή παρόµοιων συστηµάτων.
Γενικά, το σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει ξεκάθαρη και λογική δοµή
ώστε η λειτουργικότητά του να είναι εύκολη στην κατανόηση και την
εκµάθηση.
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•

√

Από την άλλη, το σύστηµα θα πρέπει να είναι συµβατό µε τα
καθιερωµένα πρότυπα και να µη διαφέρει ριζικά από άλλα παρόµοια
συστήµατα ώστε να υποστηρίζει αποτελεσµατικά και τους χρήστες µε
µεγαλύτερη γνώση και εµπειρία στο ίδιο ή σε παρόµοια συστήµατα.

√

Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει όσο το δυνατόν περισσότερες
γλώσσες και να διαθέτει απλή ορολογία ώστε να καλύπτει και τους µη
εξοικειωµένους χρήστες. Αυτό ισχύει γιατί η γλωσσική ικανότητα των
απλών χρηστών ποικίλει ανάλογα µε τη γεωγραφική τους περιοχή
αλλά και µε την εξοικείωσή τους µε την τεχνική ορολογία.

√

Το σύστηµα θα πρέπει να είναι εύκολο στην κατανόηση και στην
αλληλεπίδραση µε τους χρήστες ώστε να νιώθουν άνετα κατά τη χρήση
του.

√

Η διεπαφή θα πρέπει να είναι ελκυστική ώστε να προσελκύει και τους
πιο αδιάφορους ή απαιτητικούς χρήστες χωρίς όµως να γίνεται
κουραστική και να επιβαρύνει τη λειτουργικότητα του συστήµατος.

√

Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει µε απλό και επεξηγηµατικό
τρόπο τα καθήκοντα που επιθυµούν να εκτελέσουν οι χρήστες αλλά να
διαθέτει και επιπλέον υποστήριξη για τη διευκόλυνση των πιο
προχωρηµένων χρηστών.

√

Το σύστηµα πρέπει να χρησιµοποιεί κατανοητούς και καθοδηγητικούς
διαλόγους που να µπορεί ο χρήστης εύκολα να µάθει και αλλά και να
θυµάται ώστε να διευκολύνεται κατά τη συχνή χρήση του συστήµατος.

∆ιαχειριστές
Για τους χρήστες της οµάδας αυτής ισχύουν επίσης όλες οι παραπάνω µη
λειτουργικές απαιτήσεις διότι για να εκτελέσουν τις λειτουργίες που
αφορούν κάποια συγκεκριµένη πηγή πληροφορίας (ανανέωση, διαγραφή,
αξιολόγηση) πρέπει πρώτα να την εντοπίσουν χρησιµοποιώντας τις
λειτουργίες που είναι διαθέσιµες και στους απλούς χρήστες (π.χ.
αναζήτηση, περιήγηση). Επιπλέον, θεωρούµε ότι στα άτοµα και αυτής της
οµάδας η εµπειρία τους όσον αφορά τη χρήση του ίδιου ή παρόµοιων
συστηµάτων κυµαίνεται από µηδαµινή µέχρι αρκετά αυξηµένη. Εφόσον
λοιπόν έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά και χρησιµοποιούν τις ίδιες
λειτουργίες µε τους απλούς χρήστες είναι αναµενόµενο να έχουν και τις
ίδιες απαιτήσεις από το σύστηµα. Για τις λειτουργίες διαχείρισης της
πληροφορίας όµως, οι διαχειριστές έχουν και κάποιες επιπλέον
απαιτήσεις:

√

Οι διάφορες λειτουργίες διαχείρισης της πληροφορίας θα πρέπει να
είναι άµεσα προσβάσιµες και εµφανείς ώστε να µπορούν οι χρήστες να
εισάγουν, να αλλάζουν και να διαγράφουν γρήγορα και εύκολα τα
στοιχεία που θέλουν.
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√

Λόγω της συχνής χρήσης του συστήµατος από τα άτοµα της οµάδας
αυτής, η διεξαγωγή των λειτουργιών δε θα πρέπει να κουράζει ή να
δυσκολεύει το χρήστη.

√

Θα πρέπει να δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα να επιβεβαιώνει τις
ενέργειες που έκανε, ιδιαίτερα σε κρίσιµες περιπτώσεις όπως η
διαγραφή κάποιας πηγής πληροφορίας.

√

Το σύστηµα θα πρέπει να αποτρέπει το χρήστη από ανεπιθύµητες, µη
έγκυρες ή λανθασµένες ενέργειες και σε περίπτωση που µια τέτοια
κατάσταση έχει προκύψει θα πρέπει να είναι εύκολη η ανάκαµψη και η
αναίρεσή της. Για παράδειγµα, το σύστηµα θα πρέπει να ελέγχει και να
καθοδηγεί το χρήστη κατά την εισαγωγή δεδοµένων ή να του δίνει τη
δυνατότητα αναίρεσης µιας λανθασµένης διαγραφής µιας πηγής
πληροφορίας.

√

Το σύστηµα θα πρέπει να ενηµερώνει άµεσα το χρήστη σε περίπτωση
που έχει κάνει κάποιο λάθος και τα µηνύµατα ενηµέρωσης του χρήστη
σε µια τέτοια περίπτωση να είναι κατανοητά και διευκρινιστικά.

3.4 Σχεδίαση της διεπαφής του συστήµατος µέσω
πρωτοτύπων

3.4.1 Προδιαγραφές του τελικού συστήµατος
Μετά τη συλλογή και καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών όσον αφορά
τη λειτουργικότητα του τελικού συστήµατος, δηµιουργήθηκε µια πιο ξεκάθαρη
εικόνα για τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του. Έτσι, το σύστηµα
βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας θα αποτελεί ένα υψηλής αλληλεπίδρασης
εργαλείο για την ανάκτηση, αποθήκευση και διαχείριση πηγών πληροφορίας.
Θα είναι µια αποθήκη πληροφοριών πλήρως προσβάσιµη µέσω του
διαδικτύου µε κύριο στόχο την ανταλλαγή και το διαµοιρασµό γνώσης µεταξύ
των χρηστών του συστήµατος καθώς επίσης και τη σωστή καθοδήγηση και
υποστήριξη του χρήστη για την εύστοχη ανεύρεση της ζητούµενης
πληροφορίας. Επιπλέον, το σύστηµα θα είναι υπεύθυνο για την ποιότητα της
αποθηκευµένης πληροφορίας και την εγκυρότητα των δεδοµένων έτσι ώστε η
επαναχρησιµοποίηση και η ανταλλαγή της γνώσης που διαθέτει να εξυπηρετεί
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του χρήστη.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος για την υποστήριξη των
παραπάνω στόχων είναι η κατηγοριοποίηση των πηγών πληροφοριών µε
άξονα πάντα το πεδίο εφαρµογής που υποστηρίζει το σύστηµα. Όλη η
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αποθηκευµένη πληροφορία οµαδοποιείται και ταξινοµείται σε θέµατα (topics)
τα οποία καθορίζονται δυναµικά ανάλογα µε τον τοµέα στον οποίο
χρησιµοποιείται το σύστηµα. Με αυτό τον τρόπο θα παρουσιάζεται στο
χρήστη µια οργανωµένη δοµή της πληροφορίας αλλά και του πεδίου
εφαρµογής ενώ παράλληλα θα ενισχύεται και η καθοδήγησή του στην
ανεύρεση κάποιας συγκεκριµένης πηγής πληροφορίας. Ένα επιπλέον
χαρακτηριστικό του συστήµατος που λειτουργεί σε συνδυασµό µε την
κατηγοριοποίηση των δεδοµένων, είναι η αναζήτηση µιας πηγής πληροφορίας
µε βάση ένα ευρύ φάσµα κριτηρίων κατ’ επιλογή του χρήστη.
Κατά συνέπεια, το τελικό σύστηµα θα αποτελείται από:
1. Μια διεπαφή για τους απλούς χρήστες που θα περιλαµβάνει λειτουργίες
για την ανεύρεση πηγών πληροφορίας (αναζήτηση, περιήγηση σε
κατηγορίες, λίστα νέων πηγών πληροφορίας), κριτήρια για την
προσωποποίηση των αποτελεσµάτων που του παρουσιάζονται κατά τη
διαδικασία εντοπισµού της επιθυµητής πηγής καθώς επίσης και
δυνατότητα αξιολόγησης των πηγών πληροφορίας.
2. Μια διεπαφή για τους διαχειριστές του συστήµατος που θα περιλαµβάνει
τις ίδιες λειτουργίες εντοπισµού µε τους απλούς χρήστες και επιπλέον
λειτουργίες εισαγωγής, τροποποίησης και διαγραφής του περιεχοµένου
της βιβλιοθήκης αλλά και δυνατότητα ανάθεσης της αξιολόγησης των
πηγών πληροφορίας σε χρήστες του συστήµατος µε επαρκή προσόντα για
να εκτελέσουν µια τέτοια εργασία.
3. Μια ολοκληρωµένη και λειτουργική βάση δεδοµένων για την υποστήριξη
των παραπάνω λειτουργιών και την αποθήκευση της πληροφορίας.
4. Μηχανισµούς αντίστοιχους των βασικών λειτουργιών.

3.4.2 Αρχές σχεδίασης που εφαρµόστηκαν
Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης τόσο των πρωτοτύπων όσο και των
διεπαφών χρήστη του τελικού συστήµατος ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην
εφαρµογή κανόνων και αρχών που ισχύουν στη σχεδίαση διεπαφών
δικτυακών εφαρµογών. Ο λόγος που υιοθετήθηκε αυτή η τακτική ήταν η
δηµιουργία µιας διεπαφής πλήρως λειτουργικής, εύχρηστης και συµβατής µε
τις καθιερωµένες αρχές, όπως άλλωστε προδιαγράφηκε και στο στάδιο της
καταγραφής των απαιτήσεων. Η καλή σχεδίαση είναι αποτέλεσµα όχι µόνο
της γνώσης και της εµπειρίας του σχεδιαστή αλλά και του τρόπου µε τον
οποίο οι σχεδιαστές εφαρµόζουν πραγµατικά αυτή τη γνώση. Οι αρχές
σχεδίασης βοηθάνε σ’ αυτό παρέχοντας ένα γενικό πλαίσιο εργασίας που
καθοδηγεί τους σχεδιαστές στη λήψη σωστών σχεδιαστικών αποφάσεων.
Ιδιαίτερη έµφαση κατά τη σχεδίαση της διεπαφής δόθηκε στην υιοθέτηση
επιπλέον αρχών σχεδίασης, ώστε το σύστηµα να είναι προσβάσιµο και σε
χρήστες µε αναπηρίες. Όπως αναφέρθηκε και στην καταγραφή των οµάδων
χρηστών και των χαρακτηριστικών τους, το σύστηµα θα πρέπει να
απευθύνεται και σε άτοµα που χρησιµοποιούν εναλλακτικούς τρόπους
αλληλεπίδρασης µε τη διεπαφή του συστήµατος λόγο της αναπηρίας τους. Για
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παράδειγµα, πρόσβαση στο σύστηµα και τις λειτουργίες του θα πρέπει να
έχουν και άτοµα που χρησιµοποιούν αναγνώστες οθόνης ή µόνο το
πληκτρολόγιο και όχι το ποντίκι. Για την υποστήριξη και αυτής της κατηγορίας
χρηστών, η διεπαφή του συστήµατος θα πρέπει να διαµορφωθεί έτσι ώστε να
είναι πλήρως προσβάσιµη σύµφωνα µε τις αρχές προσβασιµότητας που έχει
καθορίσει ο οργανισµός W3C [WAI of W3C] για τη σχεδίαση προσβάσιµων
δικτυακών τόπων.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, κάποιες βασικές αρχές [Lynch, 2002, WAI of
W3C] που λήφθηκαν υπόψιν κατά τη σχεδίαση του παρόντος συστήµατος
συνοψίζονται παρακάτω:
Α) Γενικά
 Η διεπαφή θα πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οποιονδήποτε
πλοηγό (Web Browser) χωρίς να επηρεάζεται ο τρόπος παρουσίασης
της πληροφορίας.
 Η διεπαφή θα πρέπει να διαθέτει απλό φόντο.
 Το µέγεθος της σελίδας δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 800x600 pixels
µιας οθόνης προσωπικού υπολογιστή.
Β) Παρουσίαση της διεπαφής
 Όλη η διαθέσιµη πληροφορία θα πρέπει να µπορεί να παρουσιαστεί
ανεξάρτητα από τον πλοηγό, την οθόνη του υπολογιστή ή το
λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιείται. Η χρήση ετικετών της HTML
(HTML tags) που αναγνωρίζονται µόνο από συγκεκριµένους πλοηγούς
πρέπει να αποφεύγεται.
 Θα πρέπει να γίνεται εκτενής χρήση των φύλλων διαµόρφωσης (style
sheets) ώστε να είναι δυνατή η δυναµική διαµόρφωση και προσαρµογή
της διεπαφής.
 Η χρήση µαύρης γραµµατοσειράς σε άσπρο φόντο καθιστά πιο
ευανάγνωστες τις σελίδες.
 Η χρήση ενεργών γραφικών πρέπει να αποφεύγεται.
 Η χρήση υπογραµµισµένης γραµµατοσειράς µπλε χρώµατος µόνο για
τους συνδέσµους είναι συµβατή µε άλλες διαθέσιµες ιστοσελίδες και
ταυτόχρονα ευανάγνωστη από το χρήστη.
Γ) Πλοήγηση
 Η δοµή της πλοήγησης και του περιεχοµένου πρέπει να χαρακτηρίζεται
από συνοχή σε όλα τα µέρη της διεπαφής για καλύτερη διευκόλυνση
των χρηστών.
 Οι σύνδεσµοι που χρησιµοποιούνται για πλοήγηση πρέπει να
τοποθετούνται στην πάνω αριστερή πλευρά της σελίδας όπως
συµβαίνει σε όλες τις διαθέσιµες ιστοσελίδες για λόγους συµβατότητας.
 Ένας σύνδεσµος στην αρχική σελίδα πρέπει να υπάρχει σε όλες τις
σελίδες της διεπαφής.
 Οι σύνδεσµοι και τα αντικείµενα σε όλες τις σελίδες της διεπαφής
πρέπει να είναι οργανωµένα µε συνέπεια και συνοχή.
 Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει στους χρήστες την πληροφορία που
επιθυµούν σε όσο το δυνατόν µικρότερο αριθµό βηµάτων και λιγότερο
χρόνο.
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∆) ∆ιάταξη του περιεχοµένου
 Το περιεχόµενο της κάθε σελίδας θα πρέπει να διαχωρίζεται ξεκάθαρα
από τα οργανωτικά της στοιχεία.
 Για όλες τις διαθέσιµες πηγές πληροφορίας, µόνο ένα µικρό µέρος της
διαθέσιµης πληροφορίας θα πρέπει να παρουσιάζεται στο περιεχόµενο
της κάθε σελίδας έτσι ώστε αυτό να παραµένει απλό, ακριβές και
κατανοητό για το χρήστη.
Ε) Προσβασιµότητα
 Η διεπαφή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιτή σε εικόνες και
γραφικά, διατηρώντας µόνο αυτά που είναι απολύτως απαραίτητα για
την υποστήριξη του περιεχοµένου.
 Εναλλακτικό περιγραφικό κείµενο θα πρέπει να παρέχεται για όλες τις
εικόνες και τα γραφικά.
 Η χρήση πινάκων για διάταξη των στοιχείων µιας σελίδας θα πρέπει να
αποφεύγεται.
 Πίνακες θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για την παρουσίαση
συγκεκριµένων δεδοµένων και σε περίπτωση που συµβεί κάτι τέτοιο
θα πρέπει να συνοδεύονται από µια σύντοµη περιγραφή των
περιεχοµένων τους σε ειδική ετικέτα της HTML (summary tag).
 Στην περίπτωση εισαγωγής δεδοµένων, θα πρέπει να υπάρχει αρχικό
διευκρινιστικό κείµενο σε όλα τα πεδία εισαγωγής κειµένου (text boxes)
καθώς και αρχική προκαθορισµένη τιµή σε όλες τις πτυσσόµενες λίστες
(drop-down lists).
 Θα πρέπει στο κείµενο που προηγείται των πεδίων εισαγωγής
δεδοµένων και αναφέρεται σε αυτά, να υπάρχει διευκρινιστική ετικέτα
της HTML που να επεξηγεί σε ποιο ακριβώς πεδίο αντιστοιχεί το
κείµενο.
 Όλα τα πεδία εισαγωγής κειµένου θα πρέπει να έχουν κάποιο µοναδικό
αναγνωριστικό (id).

3.4.3 Πρωτότυπα
Τα πρωτότυπα αποτελούν µία χειροπιαστή αναπαράσταση ενός µέρους ή
ολόκληρου του συστήµατος αλληλεπίδρασης βοηθώντας έτσι τους σχεδιαστές
να αποκτήσουν µια γενική εικόνα του τελικού συστήµατος και να επιλέξουν και
να εφαρµόσουν τις καλύτερες λύσεις όσον αφορά τυχόν προβλήµατα
σχεδίασης.
Επιπλέον, η ύπαρξη µιας πρώιµης εικόνας του τελικού
συστήµατος µέσω των πρωτοτύπων καθιστά δυνατή την αξιολόγησή τους
από τους τελικούς χρήστες του συστήµατος για τον εντοπισµό τυχόν
προβληµάτων και ελλείψεων, γεγονός που είναι συµβατό και µε την κεντρική
ιδέα της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης. Βασικά χαρακτηριστικά των
πρωτοτύπων που ταυτόχρονα αποτελούν και πλεονεκτήµατά τους είναι:
- Η υποστήριξη της δηµιουργικότητας τόσο των σχεδιαστών όσο και των
χρηστών
- Η ενίσχυση της επικοινωνίας των σχεδιαστών τόσο µεταξύ τους όσο και
µε τους τελικούς χρήστες του συστήµατος.
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-

Η δυνατότητα πρόωρης αξιολόγησης του συστήµατος.

Έτσι, στην τρίτη φάση της διαδικασίας σχεδίασης, σύµφωνα µε τη µέθοδο της
ανθρωποκεντρικής σχεδίασης που ακολουθήθηκε, έγινε η κατασκευή των
πρωτοτύπων της διεπαφής του συστήµατος. Η σχεδίαση βασίστηκε στις
απαιτήσεις που περιγράφηκαν στην προηγούµενη φάση της σχεδίασης, στις
προδιαγραφές του συστήµατος που καταγράφηκαν στην παράγραφο 3.4.1 και
στις αρχές σχεδίασης που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 3.4.2. Η
στρατηγική που ακολουθήθηκε ήταν η κατασκευή πρωτοτύπων µε βάση τις
εργασίες (Task-Oriented Prototypes). Σύµφωνα µε τη στρατηγική αυτή, τα
πρωτότυπα οργανώνονται σαν µια σειρά εργασιών και βηµάτων δίνοντας τη
δυνατότητα ανεξάρτητου και συστηµατικού ελέγχου της λειτουργικότητας των
διαφόρων εργασιών. Αυτός ήταν και ο λόγος επιλογής της συγκεκριµένης
στρατηγικής σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα αξιοποίησης της, ήδη
υπάρχουσας από την
προηγούµενη φάση της σχεδίασης, ιεραρχίας
εργασιών και βηµάτων (Ενότητα 3.3.1.2).
Υπάρχουν διάφορα εργαλεία για την κατασκευή πρωτοτύπων όπως
παρουσιάζονται στην Εικόνα 13 [Bonisch, 2003].

Εικόνα 13. Μέθοδοι και εργαλεία κατασκευής πρωτοτύπων [Bonisch,
2003]
Για την κατασκευή των πρωτοτύπων του παρόντος συστήµατος
χρησιµοποιήθηκε ένα εργαλείο που ανήκει στην κατηγορία των εργαλείων
κατασκευής «προσόψεων» (facade tools) και είναι µέτριας πιστότητας. Τα
εργαλεία κατασκευής προσόψεων επιτρέπουν στο σχεδιαστή να
προδιαγράψει και τη συµπεριφορά εισόδου δεδοµένων µαζί µε τα σχήµατα και
το κείµενο, κάτι που δεν είναι εφικτό µε τα πρωτότυπα µε χαρτί και µολύβι. Τα
πρωτότυπα που κατασκευάζονται µε αυτόν τον τρόπο µοιάζουν µε τη
διεπαφή του τελικού συστήµατος, λειτουργούν µε ένα σύνολο τεχνητών, µη
υπαρκτών δεδοµένων και µπορούν αποτελεσµατικά να δείξουν στους
χρήστες το αποτέλεσµα των ενεργειών τους. Το συγκεκριµένο εργαλείο που
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χρησιµοποιήθηκε λοιπόν ήταν το Microsoft Power Point 2003. Επιλέχθηκε
γιατί είναι πολύ διαδεδοµένο εργαλείο, οι χρήστες είναι αρκετά εξοικειωµένοι
µε τη χρήση του και επιπλέον οι αλλαγές µπορούν να εφαρµόζονται γρήγορα
και µε µεγάλη ακρίβεια.
Η όλη διαδικασία κατασκευής των πρωτοτύπων ήταν επαναλαµβανόµενη µε
την ενεργή συµµετοχή των χρηστών όσον αφορά την αξιολόγηση. Η
διαδικασία της αξιολόγησης των πρωτοτύπων από τους χρήστες
περιγράφεται αναλυτικά στην Ενότητα 5.1. Στο υπόλοιπο µέρος αυτής της
ενότητας παραθέτουµε τα πρωτότυπα της διεπαφής του συστήµατος όπως
διαµορφώθηκαν µετά την αξιολόγηση. Η παρουσίασή τους γίνεται µε βάση
την ιεραρχία των εργασιών και των βηµάτων που αναλύθηκαν σε
προηγούµενη παράγραφο.

3.4.3.1 Κεντρική σελίδα της βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας

Στην Εικόνα 14 φαίνεται η διάταξη της κεντρικής σελίδας του συστήµατος.
Στην αριστερή πλευρά υπάρχουν οι επιλογές για τις διάφορες λειτουργίες που
υποστηρίζει το σύστηµα. Η πρώτη επιλογή οδηγεί στη µηχανή αναζήτησης για
πηγές πληροφορίας. Η δεύτερη επιλογή είναι για την περιήγηση σε
προκαθορισµένες κατηγορίες είτε ανάλογα µε το θέµα της πηγής
πληροφορίας είτε ανάλογα µε τον τύπο της. Η τρίτη επιλογή οδηγεί στη λίστα
µε τις πηγές πληροφορίας που προστέθηκαν πρόσφατα στο σύστηµα ενώ η
επιλογή «Select user groups» οδηγεί σε µια λίστα οµάδων χρηστών από την
οποία ο χρήστης µπορεί να επιλέξει σε ποια ανήκει έτσι ώστε να εντοπίζει
πηγές πληροφορίας σχετικές µόνο µε τα ενδιαφέροντά του. Τέλος, η επιλογή
«Add new resource» είναι εµφανής µόνο στους διαχειριστές του συστήµατος
και οδηγεί στη διαδικασία εισαγωγής πληροφορίας στο σύστηµα.
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Εικόνα 15
Εικόνα 25
Εικόνα 28

Περιοχή περιεχοµένου
(Αλλάζει ανάλογα µε την
επιλογή του χρήστη)

Εικόνα 29
Εικόνα 31

Εικόνα 14. Κεντρική σελίδα του συστήµατος
Οι παραπάνω επιλογές είναι µέρος του αριστερού µενού πλοήγησης και κατά
συνέπεια είναι πάντα προσβάσιµες και διαθέσιµες στο χρήστη. Το
περιεχόµενο στο δεξί µέρος της σελίδας αλλάζει κάθε φορά ανάλογα µε την
επιλογή του χρήστη. Το περιεχόµενο της αρχικής σελίδας της βιβλιοθήκης
πηγών πληροφορίας περιλαµβάνει ένα εισαγωγικό κείµενο και µια ακριβή
περιγραφή της λειτουργικότητας και του σκοπού του συστήµατος.
Αναφέρουµε τέλος ότι στο αριστερό µενού πλοήγησης και κάτω από όλες τις
διαθέσιµες επιλογές υπάρχει ένα πλαίσιο που δηλώνει στο χρήστη ποιες
οµάδες χρηστών έχει ενεργοποιήσει ή όχι κάθε φορά.

3.4.1.2 Αναζήτηση πηγής πληροφορίας

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένας τρόπος για να εντοπίσει ο χρήστης την
πηγή πληροφορίας που τον ενδιαφέρει είναι η ελεύθερη αναζήτηση µε λέξειςκλειδιά. Σ’ αυτήν την περίπτωση, οι χρήστες έχουν δύο επιλογές: την απλή
αναζήτηση µε βάση µόνο τις λέξεις-κλειδιά (Εικόνα 15) και µια πιο σύνθετη
αναζήτηση µε βάση τις λέξεις-κλειδιά αλλά και κάποια πρόσθετα κριτήρια που
περιορίζουν τα αποτελέσµατα της αναζήτησης (Εικόνα 16).
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Εικόνα 15. Απλή αναζήτηση πηγής πληροφορίας
Εκτός από τις τρεις επιλογές για το αν τα αποτελέσµατα της αναζήτησης θα
πρέπει να περιέχουν την ακριβή φράση ή όλες ή οποιαδήποτε από τις λέξειςκλειδιά που έχει εισάγει ο χρήστης (επιλογές που είναι διαθέσιµες και στην
απλή αναζήτηση), η σύνθετη έκδοση της επιλογής αναζήτησης περιλαµβάνει
και κάποια επιπλέον συγκεκριµένα και περιοριστικά κριτήρια. Η επιλογή των
κριτηρίων έγινε µε βάση τα χαρακτηριστικά και την κατηγοριοποίηση µιας
πηγής πληροφορίας. Στην Εικόνα 16 παρουσιάζεται η επιλογή της πιο
σύνθετης αναζήτησης που περιλαµβάνει τα εξής κριτήρια:
 Αναζήτηση των λέξεων-κλειδιά µόνο σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά
της πηγής πληροφορίας.
 Αναζήτηση για συγκεκριµένους τύπους πληροφορίας.
 Αναζήτηση για πηγές πληροφορίας µιας συγκεκριµένης θεµατικής
ενότητας.
 Αναζήτηση για πηγές πληροφορίας µιας συγκεκριµένης γλώσσας.
 Αναζήτηση για πηγές πληροφορίας που προστέθηκαν ή ανανεώθηκαν
πριν ή µετά από µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία.

62

Σχεδίαση και ανάπτυξη της διεπαφής

Εικόνα 16. Σύνθετη αναζήτηση πηγής πληροφορίας
Ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει τα κριτήρια αναζήτησης επιλέγοντας το
σύνδεσµο «Edit list» (Επεξεργασία λίστας). Με την επιλογή του
συγκεκριµένου συνδέσµου εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές
(Εικόνα 17) ανάλογα µε το αντίστοιχο κριτήριο, από την οποία ο χρήστης
µπορεί να επιλέξει ένα ή περισσότερα πεδία και να επιβεβαιώσει την επιλογή
του. Οι ηµεροµηνίες µπορούν είτε να πληκτρολογηθούν από το χρήστη είτε να
εισαχθούν αυτόµατα επιλέγοντας το ηµερολόγιο δίπλα στο πεδίο εισαγωγής
κειµένου. Κατόπιν, τα αποτελέσµατα της αναζήτησης προσαρµόζονται και
περιορίζονται µε βάση τις προτιµήσεις του χρήστη.
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Εικόνα 17. Επιλογές για τα διάφορα κριτήρια της σύνθετης αναζήτησης
Ένα παράδειγµα της σύνθετης αναζήτησης µε επιλογές του χρήστη για
καθένα από τα παραπάνω κριτήρια φαίνεται στην Εικόνα 18. Σε αυτό το
παράδειγµα, υποθέτουµε ότι ο χρήστης επιθυµεί να αναζητήσει τις λέξειςκλειδιά µόνο στον τίτλο και το συγγραφέα της πηγής πληροφορίας, να βρει
µόνο βιβλία, άρθρα, δικτυακούς τόπους και εικόνες που ανήκουν στις
θεµατικές κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5 και στην υποκατηγορία 5.4 και είναι στην
αγγλική γλώσσα. Έχει επίσης καθοριστεί και το χρονικό διάστηµα προσθήκης
των πηγών πληροφορίας στο σύστηµα.
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Εικόνα 18. Παράδειγµα σύνθετης αναζήτησης µε επιλεγµένα κριτήρια
Το επόµενο βήµα της ανεύρεσης πηγών πληροφορίας χρησιµοποιώντας τη
λειτουργία της αναζήτησης είναι η παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Η
παρουσίαση της λίστας των πηγών πληροφορίας που ταιριάζουν µε το αίτηµα
του χρήστη γίνεται µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: Περίληψη, Σύντοµη και
Λεπτοµερής προβολή. Εξ ορισµού παρουσιάζεται από το σύστηµα η
περίληψη των αποτελεσµάτων ενώ οι άλλες επιλογές προβολής βρίσκονται µε
µορφή «καρτέλας» (tabs) ώστε να µπορεί ο χρήστης ανά πάσα στιγµή να
αλλάξει την προκαθορισµένη επιλογή. Η Εικόνα 19 παρουσιάζει τα
αποτελέσµατα της αναζήτησης, όπου οι πηγές πληροφορίας είναι
οµαδοποιηµένες µε βάση τον τύπο τους. Κάθε όνοµα τύπου είναι ένας
σύνδεσµος που οδηγεί στη Σύντοµη προβολή των πηγών πληροφορίας του
επιλεγµένου τύπου και ακολουθείται από τον αριθµό των αποτελεσµάτων του
αντίστοιχου τύπου.
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Εικόνα 19. Περιληπτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων της
αναζήτησης
Μια άλλη επιλογή για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων είναι η Σύντοµη
προβολή (Εικόνα 20). Σε αυτήν την προβολή είναι διαθέσιµοι µόνο ο τύπος
και ο τίτλος της πηγής πληροφορίας έτσι ώστε ο χρήστης να µπορεί να
σαρώσει γρήγορα τη λίστα των αποτελεσµάτων και επιλέγοντας τον τίτλο µιας
πηγής πληροφορίας (που είναι σύνδεσµος) να δει λεπτοµέρειες για τη
συγκεκριµένη πηγή. Για την οµαδοποίηση και εύκολη πλοήγηση των
αποτελεσµάτων χρησιµοποιείται ένας µηχανισµός σελιδοποίησης όταν ο
αριθµός των πηγών πληροφορίας υπερβαίνει ένα προκαθορισµένο όριο (δέκα
πηγές πληροφορίας ανά σελίδα).
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Εικόνα 20. Σύντοµη προβολή των αποτελεσµάτων της αναζήτησης
Η τελευταία επιλογή παρουσίασης των αποτελεσµάτων της αναζήτησης είναι
η Λεπτοµερής προβολή (Εικόνα 21). Η λειτουργικότητά της είναι ίδια µε αυτή
της Σύντοµης προβολής µε µόνη διαφορά την προβολή περισσότερων
λεπτοµερειών για κάθε πηγή πληροφορίας (Συγγραφέας, Θεµατική κατηγορία
κλπ.).

Εικόνα 21. Λεπτοµερής προβολή των αποτελεσµάτων της αναζήτησης
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Το τελικό βήµα της εργασίας αναζήτησης είναι η παρουσίαση των
λεπτοµερειών µιας επιλεγµένης πηγής πληροφορίας (Εικόνα 22). Η προβολή
των λεπτοµερειών διαχωρίζεται σε τρεις διακριτές περιοχές για την καλύτερη
οργάνωση της πληροφορίας ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης: Η πάνω
αριστερή περιοχή είναι η ίδια για όλους τους τύπους πηγών πληροφορίας και
περιέχει γενικά µετα-δεδοµένα για την πηγή (Τίτλος, Περιγραφή, Τύπος κτλ.).
Η πάνω δεξιά περιοχή είναι επίσης ίδια για όλους του τύπους πηγών
πληροφορίας και περιέχει δυνατές επιλογές του χρήστη για διαχείριση των
περιεχοµένων. Οι επιλογές που είναι διαθέσιµες κάθε φορά εξαρτώνται από
την οµάδα χρηστών και τα δικαιώµατα που έχει ο κάθε χρήστης (π.χ. οι
λειτουργίες ανανέωσης και διαγραφής είναι διαθέσιµες µόνο στους
διαχειριστές). Η περιοχή που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης έχει την
ίδια δοµή µε «καρτέλες» για όλους τους τύπους πηγών πληροφορίας και
αλλάζει µόνο το περιεχόµενό της ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
τύπου.
Η Εικόνα 22 παρουσιάζει τη δοµή των λεπτοµερειών της πηγής πληροφορίας
µε προεπιλεγµένη την καρτέλα «Λεπτοµέρειες Περιεχοµένου» (Content
Details). Τα γενικά χαρακτηριστικά για κάθε τύπο πηγής πληροφορίας είναι:
Τίτλος, Περιγραφή, Τύπος, Συγγραφέας, Θεµατική κατηγορία και Επίπεδο
Προσβασιµότητας. Τα περιεχόµενα καθώς και το πλήθος των καρτελών
διαφέρει ανάλογα µε τον τύπο της πηγής εκτός από τις καρτέλες «Ιστορία» ,
«Σχετικές Πηγές» και «Κριτικές» που είναι οι ίδιες για κάθε τύπο. Η
πληροφορία παρουσιάζεται µε τη µορφή «όνοµα χαρακτηριστικού: τιµή
χαρακτηριστικού».

Εικόνα 22: Παρουσίαση λεπτοµερειών πηγής πληροφορίας –
Λεπτοµέρειες Περιεχοµένου
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Λεπτοµέρειες σχετικές µε το ιστορικό µιας πηγής πληροφορίας στο σύστηµα
παρουσιάζονται στη δεύτερη καρτέλα της Εικόνα 23 α). Η πληροφορία της
καρτέλας αυτής αφορά το πότε και από ποιον έγινε εισαγωγή της πηγής
πληροφορίας στο σύστηµα ή ανανεώθηκε το περιεχόµενό της. Στην Εικόνα 23
φαίνεται η καρτέλα µε τη λίστα των πηγών πληροφορίας που έχουν σχετικό
περιεχόµενο µε την επιλεγµένη. Αυτή η λίστα ακολουθεί τη µορφή των
αποτελεσµάτων της αναζήτησης (Εικόνα 20, Εικόνα 21)

Εικόνα 23. α) Παρουσίαση λεπτοµερειών πηγής πληροφορίας –
Ιστορικό, β) Παρουσίαση λεπτοµερειών πηγής πληροφορίας – Σχετικές
πηγές
Η τελευταία καρτέλα στην παρουσίαση των λεπτοµερειών για µια πηγή
πληροφορίας περιλαµβάνει τη λίστα µε τις κριτικές που έχουν γίνει από
διάφορους χρήστες για την ποιότητα της επιλεγµένης πηγής (Εικόνα 24). Η
λίστα αυτή περιλαµβάνει σελιδοποιηµένες σύντοµες πληροφορίες για κάθε
κριτική (από ποιον και πότε έγινε, σχόλια). Ο τίτλος κάθε κριτικής αποτελεί
σύνδεσµο που οδηγεί σε περισσότερες λεπτοµέρειες.

Εικόνα 24. Παρουσίαση λεπτοµερειών πηγής πληροφορίας – Κριτικές
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3.4.1.3 Περιήγηση σε προκαθορισµένες κατηγορίες

Εκτός από τη χρήση της λειτουργίας αναζήτησης για τον εντοπισµό πηγών
πληροφορίας, ο χρήστης µπορεί να βρει πληροφορία που τον ενδιαφέρει
ανατρέχοντας σε προκαθορισµένες από το σύστηµα κατηγορίες (browsing).
Στο παρόν σύστηµα η κατηγοριοποίηση έγινε µε δύο τρόπους: είτε µε βάση τη
θεµατική κατηγορία είτε µε βάση τον τύπο της πηγής πληροφορίας (Εικόνα
25). Η επιλογή των δύο τρόπων έγινε για διευκόλυνση και καθοδήγηση
χρηστών που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωµένοι µε το αντικείµενο του τοµέα
εφαρµογής του συστήµατος ή για χρήστες που δεν αναζητούν κάποια
συγκεκριµένη πηγή πληροφορίας. Επιλέχθηκαν µόνο δύο τρόποι
κατηγοριοποίησης γιατί θεωρήθηκε ότι περισσότερες επιλογές θα
αποπροσανατόλιζαν περισσότερο παρά θα βοηθούσαν.

Εικόνα 25. Περιήγηση σε κατηγορίες
Και οι δύο επιλογές περιήγησης ακολουθούν την ίδια µορφή: παρουσιάζεται
µια ιεραρχία κατηγοριών πολλών επιπέδων, όπου το όνοµα κάθε κατηγορίας
είναι ένας σύνδεσµος στη λίστα πηγών πληροφορίας που ανήκουν σ’ αυτήν
ακολουθούµενος από τον αριθµό των πηγών πληροφορίας της κατηγορίας. Η
επιλογή οποιουδήποτε συνδέσµου οδηγεί σε µια λίστα αποτελεσµάτων ίδιας
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µορφής µε αυτήν της λειτουργίας της αναζήτησης και κατά συνέπεια από εκεί
και πέρα η ακολουθία των βηµάτων είναι η ίδια (Εικόνα 20 - Εικόνα 24).

3.4.1.4 Αξιολόγηση µιας πηγής πληροφορίας

Όπως περιγράφηκε σε προηγούµενες ενότητες η ανάθεση της αξιολόγησης
µιας συγκεκριµένης πηγής πληροφορίας γίνεται από τους διαχειριστές του
συστήµατος σε µια οµάδα χρηστών της επιλογής τους. Ο κάθε ένας από τους
χρήστες που καλούνται να αξιολογήσουν την πηγή ενηµερώνεται από το
σύστηµα και µπορεί να επιλέξει να την αξιολογήσει από τις επιλογές που του
δίνονται στην οθόνη προβολής των λεπτοµερειών µιας πηγής πληροφορίας
(Εικόνα 26).

Εικόνα 26. Αξιολόγηση µιας πηγής πληροφορίας
Έτσι αφού ενηµερωθεί για το περιεχόµενο της πηγής πληροφορίας µπορεί να
επιλέξει το σύνδεσµο «Αποστολή κριτικής» (Post Review) και να οδηγηθεί στη
φόρµα µε τα κριτήρια της αξιολόγησης (Εικόνα 27). Αφού συµπληρώσει την
απαραίτητη πληροφορία καθώς και κάποια προσωπικά του σχόλια σχετικά µε
την ποιότητα της πηγής πληροφορίας αποστέλλει την πληροφορία η οποία
καταχωρείται στο σύστηµα και εµφανίζεται πλέον στη λίστα µε τις κριτικές της
συγκεκριµένης πηγής (Εικόνα 24).
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Εικόνα 27. Κριτήρια αξιολόγησης µιας πηγής πληροφορίας

3.4.1.5 Ενηµέρωση για τις νέες πηγές πληροφορίας

Μια άλλη διαθέσιµη επιλογή για όλους τους χρήστες είναι η λίστα µε τις πηγές
πληροφορίας που εισάχθηκαν πρόσφατα στη βιβλιοθήκη. Όπως φαίνεται
στην Εικόνα 28, η µορφή της λίστας αυτής είναι όµοια µε τη λίστα των
αποτελεσµάτων αναζήτησης και περιήγησης διατηρώντας έτσι τη συνέπεια
και την οµοιοµορφία των διεπαφών του συστήµατος. Για τη διευκόλυνση του
χρήστη παρέχονται και τρεις επιλογές του χρονικού διαστήµατος στο οποίο
εισάχθηκαν οι πηγές πληροφορίας: Σήµερα, Τελευταία Εβδοµάδα, Τελευταίος
Μήνας.

Εικόνα 28. Λίστα νέων πηγών πληροφορίας
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3.4.1.6 Επιλογή οµάδας χρήστη

Η τελευταία λειτουργία που είναι διαθέσιµη στους απλούς χρήστες είναι η
επιλογή της οµάδας χρηστών στην οποία ανήκουν. Στην οθόνη που
παρουσιάζεται στην Εικόνα 29 ο κάθε χρήστης µπορεί να ενεργοποιήσει µια ή
περισσότερες οµάδες χρηστών στις οποίες ανήκει ή να απενεργοποιήσει
αυτές που έχει ήδη επιλέξει. Με τον τρόπο αυτό γίνεται περιορισµός στα
αποτελέσµατα που του παρουσιάζονται κατά την αναζήτηση πηγών
πληροφορίας αφού πλέον φαίνονται µόνο οι πηγές που απευθύνονται στις
οµάδες χρηστών που έχει επιλέξει.

Εικόνα 29. Ενεργοποίηση οµάδων χρηστών
Οι οµάδες χρηστών που έχει ενεργοποιήσει ο χρήστης εµφανίζονται πάντα
στο αριστερό µενού πλοήγησης έτσι ώστε να γνωρίζει κάθε στιγµή τις
επιλογές του (Εικόνα 30). Επίσης, οι επιλογές αυτές διατηρούνται στο
προσωπικό προφίλ του χρήστη και παραµένουν ενεργοποιηµένες κάθε φορά
που ο χρήστης χρησιµοποιεί το σύστηµα.

Εικόνα 30. Ενεργοποιηµένες οµάδες χρηστών
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3.4.1.7 Προσθήκη νέας πηγής πληροφορίας

Από τις πιο βασικές λειτουργίες των διαχειριστών του συστήµατος είναι η
εισαγωγή νέων πηγών πληροφορίας στο σύστηµα. Η διαδικασία εισαγωγής
ολοκληρώνεται σε τρία διαφορετικά διαδοχικά βήµατα ανάλογα µε το είδος
των χαρακτηριστικών της πηγής πληροφορίας που εισάγονται σε κάθε βήµα.
Το πρώτο βήµα (Εικόνα 31) αναφέρεται στην εισαγωγή γενικής πληροφορίας
για τη νέα πηγή και είναι το ίδιο για όλους τους τύπους πηγών πληροφορίας.
Τα γενικά αυτά χαρακτηριστικά είναι:
-

-

Ο τύπος της πηγής πληροφορίας (µελέτη, γεγονός, δηµοσίευση,
οργανισµός κτλ.).
Ένας πιο συγκεκριµένος τύπος πηγής πληροφορίας µόνο για τους τύπους
που έχουν και υποκατηγορίες (γεγονότα: συνέδρια, συναντήσεις, εκθέσεις
κλπ., δηµοσιεύσεις: άρθρα, βιβλία, διατριβές κτλ.).
Ο τίτλος της πηγής πληροφορίας.
Μια σύντοµη περιγραφή ή περίληψη του περιεχοµένου της νέας πηγής.
Η θεµατική ενότητα µε την οποία σχετίζεται η νέα πηγή πληροφορίας, η
οποία µπορεί να επιλεχθεί από προκαθορισµένη λίστα.
Ένα σύνολο λέξεων-κλειδιά σχετικό µε το περιεχόµενο και τη θεµατική
ενότητα που ορίστηκε στο προηγούµενο πεδίο της πηγής πληροφορίας.
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα είτε να επιλέξει τις λέξεις-κλειδιά από µια
προκαθορισµένη λίστα είτε να εισάγει νέες δικές του.
Η γλώσσα της πηγής πληροφορίας.
Το επίπεδο προσβασιµότητας της πηγής πληροφορίας όπως ορίζεται
από το πρότυπο WAI-WCAG 1.0 του οργανισµού W3C [WAI of W3C].
Οι οµάδες χρηστών στις οποίες απευθύνεται οι πηγή πληροφορίας. Και σ’
αυτήν την περίπτωση ο χρήστης µπορεί να είτε επιλέξει από µια λίστα
προκαθορισµένων οµάδων είτε να προσθέσει νέες δικές του. Από το
πεδίο αυτό καθορίζεται και το ποιες πηγές πληροφορίας θα εµφανίζονται
κατά την αναζήτηση όταν ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει κάποιες οµάδες
χρηστών (Ενότητα 3.4.1.6).
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Εικόνα 31. Προσθήκη πηγής πληροφορίας – Βήµα 1
Το προσχέδιο του δεύτερου βήµατος της διαδικασίας εισαγωγής νέας πηγής
πληροφορίας φαίνεται στην Εικόνα 32. Τα πεδία εισαγωγής πληροφορίας που
περιλαµβάνονται σ’ αυτό το βήµα διαφέρουν ανάλογα µε τον τύπο της νέας
πηγής. Κάθε διαφορετικός τύπος έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά σχετικά
µε το περιεχόµενο, που απαιτούνται για την πλήρη περιγραφή της νέας πηγής
πληροφορίας. Η Εικόνα 32 είναι µια ενδεικτική προβολή του δεύτερου
βήµατος της διαδικασίας και παρουσιάζει κάποια από τα πιο κοινά πεδία,
όπως είναι το όνοµα του συγγραφέα ή του δηµιουργού της πηγής
πληροφορίας, σχόλια του δηµιουργού, επισύναψη αρχείων ή συνδέσµων και
µια περιγραφή ενός ατόµου ή ενός φορέα σχετικού µε την πηγή. Η
λειτουργικότητα της εισαγωγής δεδοµένων για τα δύο τελευταία
χαρακτηριστικά (Links, Contacts) είναι παρόµοια: ο χρήστης εισάγει
πληροφορία στα σχετικά πεδία του αντίστοιχου χαρακτηριστικού και
προσθέτει την πληροφορία στη λίστα µε τα παρόµοια χαρακτηριστικά, ενώ
στοιχεία από την κάθε λίστα µπορούν να αφαιρεθούν οποιαδήποτε στιγµή.
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Εικόνα 32. Προσθήκη πηγής πληροφορίας – Βήµα 2
Το τελευταίο βήµα της διαδικασίας εισαγωγής µιας νέας πηγής πληροφορίας
στο σύστηµα είναι η σύνδεση της νέας πηγής µε άλλες πηγές πληροφορίας
που υπάρχουν ήδη στο σύστηµα και έχουν παρόµοιο περιεχόµενο. Ο
εντοπισµός τέτοιων πηγών µπορεί να γίνει µε τρεις διαφορετικούς τρόπους,
αντίστοιχους των γενικών λειτουργιών εντοπισµού πηγών πληροφορίας. Κατά
συνέπεια ο χρήστης µπορεί να εκτελέσει µια αναζήτηση µε λέξεις-κλειδιά
(Εικόνα 33), να περιηγηθεί στις θεµατικές κατηγορίες (Εικόνα 34) ή να
περιηγηθεί στους τύπους πηγών πληροφορίας (Εικόνα 35). Το αποτέλεσµα
και των τριών αυτών µηχανισµών είναι µια λίστα πηγών πληροφορίας που
αποτελείται από τον τύπο και τον τίτλο της κάθε πηγής. Ο τίτλος είναι ένας
ενεργός σύνδεσµος έτσι ώστε να µπορεί ο χρήστης απλά επιλέγοντάς τον να
προσθέτει την πηγή πληροφορίας στη λίστα µε τις σχετικές πηγές στο κάτω
µέρος της οθόνης, όπου υπάρχει και η επιλογή αφαίρεσης µιας πηγής από τη
λίστα. Η διαδικασία εισαγωγής της νέας πηγής πληροφορίας ολοκληρώνεται
µε την επιλογή του συνδέσµου «Προσθήκη» (Add resource).
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Εικόνα 33. Προσθήκη πηγής πληροφορίας – Βήµα 3: Ελεύθερη
αναζήτηση σχετικών πηγών

Εικόνα 34. Προσθήκη πηγής πληροφορίας – Βήµα 3: Αναζήτηση µε
βάση τη θεµατική ενότητα
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Εικόνα 35. Προσθήκη πηγής πληροφορίας – Βήµα 3: Αναζήτηση µε
βάση τον τύπο

3.4.1.8 Τροποποίηση µιας πηγής πληροφορίας

Οι λειτουργίες για την τροποποίηση των στοιχείων µιας πηγής πληροφορίας
(ανανέωση, διαγραφή) βρίσκονται στην οθόνη της παρουσίασης των
λεπτοµερειών της πηγής, στο πλαίσιο µε τις διαθέσιµες επιλογές, στο πάνω
δεξί µέρος της οθόνης (Εικόνα 22) και είναι διαθέσιµες µόνο για τους
διαχειριστές του συστήµατος. Η διαδικασία ανανέωσης ή διαγραφής
προϋποθέτει ότι ο χρήστης έχει ήδη εντοπίσει την πηγή που επιθυµεί να
αλλάξει ή να διαγράψει.
Η ανανέωση των χαρακτηριστικών µιας πηγής πληροφορίας ακολουθεί
ακριβώς την ίδια ακολουθία βηµάτων µε την εισαγωγή µιας νέας πηγής µε
µόνη διαφορά ότι τα πεδία εισαγωγής δεδοµένων είναι συµπληρωµένα µε τις
αντίστοιχες τιµές αν αυτές είναι διαθέσιµες. Επιπλέον, ο χρήστης δε µπορεί να
αλλάξει τον τύπο της πηγής πληροφορίας διότι µια τέτοια αλλαγή θα επηρέαζε
τη συνολική δοµή της πηγής και τον τρόπο αποθήκευσής της στο σύστηµα.
Ένα προσχέδιο του πρώτου βήµατος της διαδικασίας ανανέωσης των
στοιχείων µιας πηγής πληροφορίας παρουσιάζεται στην Εικόνα 36.
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Εικόνα 36. Ανανέωση των στοιχείων µιας πηγής πληροφορίας
Η επιλογή της διαγραφής µιας πηγής πληροφορίας όπως προαναφέρθηκε
βρίσκεται επίσης σαν επιλογή στην οθόνη µε τις λεπτοµέρειες της πηγής.
Όταν χρήστης επιλέξει το σύνδεσµο «∆ιαγραφή αυτής της πηγής» (Delete this
resource) εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης της διαγραφής έτσι ώστε να
προλαµβάνεται µια λανθασµένη ενάργεια του χρήστη (Εικόνα 37). Αν ο
χρήστης επιβεβαιώσει τη διαγραφή, η πηγή πληροφορίας αφαιρείται από το
σύστηµα ενώ σε διαφορετική περίπτωση επιστρέφει στην οθόνη µε τις
λεπτοµέρειες της πηγής πληροφορίας.
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Εικόνα 37. Μήνυµα επιβεβαίωσης της διαγραφής µιας πηγής
πληροφορίας

3.4.1.9 Ανάθεση αξιολόγησης µιας πηγής πληροφορίας

Η επιλογή της ανάθεσης αξιολόγησης µιας πηγής πληροφορίας από µια
οµάδα χρηστών βρίσκεται µαζί µε τις επιλογές τροποποίησης, στην οθόνη µε
τις λεπτοµέρειες µιας πηγής πληροφορίας και είναι διαθέσιµη µόνο για τους
διαχειριστές του συστήµατος. Επιλέγοντας ο διαχειριστής το σύνδεσµο
«Ανάθεση κριτικής» (Assign review) οδηγείται σε µια λίστα µε ονόµατα
χρηστών από όπου επιλέγει σε ποιους θα αναθέσει την αξιολόγηση (Εικόνα
38). Έπειτα, το σύστηµα ενηµερώνει αυτόµατα τους επιλεγµένους χρήστες και
έτσι ξεκινάει η διαδικασία αξιολόγησης που περιγράψαµε στην ενότητα
3.4.1.4.

Εικόνα 38. Ανάθεση αξιολόγησης µιας πηγής πληροφορίας σε χρήστες
Μετά το τέλος της διαδικασίας σχεδίασης και ανάπτυξης της διεπαφής,
ξεκίνησε η υλοποίηση του συστήµατος. Το τελικό σύστηµα εφαρµόστηκε και
ενσωµατώθηκε στη δικτυακή πύλη του ∆ικτύου EDaEN. Στο επόµενο
κεφάλαιο θα περιγραφεί λεπτοµερώς η υλοποίηση του συστήµατος στο
EDaEN, η δοµή του και τα επιµέρους τµήµατά της καθώς και η συγκεκριµένη
αρχιτεκτονική που χρησιµοποιήθηκε για την υποστήριξη της λειτουργικότητας
του
συστήµατος.
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Κεφάλαιο 4. Υλοποίηση του συστήµατος της
Βιβλιοθήκης Πηγών Πληροφορίας
Στο προηγούµενο κεφάλαιο περιγράφηκε εκτενώς η διαδικασία σχεδίασης της
διεπαφής του συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας. Κατά
τη σχεδίαση ακολουθήθηκε η µέθοδος της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης.
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, αρχικά καθορίστηκαν οι οµάδες χρηστών του
τελικού συστήµατος και το γενικότερο πλαίσιο του περιβάλλοντος χρήσης της
ψηφιακής βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια και µε βάση τα χαρακτηριστικά, τόσο των
χρηστών και των εργασιών που επιθυµούν αυτοί να επιτελέσουν στο
σύστηµα. όσο και του τοµέα εφαρµογής όπου αυτό θα εφαρµοστεί και θα
χρησιµοποιηθεί, σκιαγραφήθηκαν και αναλύθηκαν οι απαιτήσεις και οι
προϋποθέσεις που θα πρέπει να ικανοποιεί το πλήρως λειτουργικό τελικό
σύστηµα. Τέλος, κατασκευάστηκαν προσχέδια (πρωτότυπα) της διεπαφής
χρήσης του συστήµατος σε ηλεκτρονική µορφή, η σχεδίαση των οποίων
στηρίχτηκε στις απαιτήσεις, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους των
χρηστών, στις προδιαγραφές του συστήµατος καθώς επίσης και στο σύνολο
των αρχών σχεδίασης που θα πρέπει να υποστηρίζει µια εύχρηστη
διαδικτυακή εφαρµογή. Σε όλα τα παραπάνω στάδια και σύµφωνα πάντα µε
τις αρχές της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης υπήρχε η ενεργός συµµετοχή των
τελικών χρηστών.
Με βάση λοιπόν, το σύνολο των απαιτήσεων ως προς τη λειτουργικότητα και
το σύνολο των τελικών πρωτοτύπων της διεπαφής, στην τελική φάση
ανάπτυξης του συστήµατος υλοποιήθηκε η ψηφιακή βιβλιοθήκη πηγών
πληροφορίας. Το σύστηµα υλοποιήθηκε και ενσωµατώθηκε σαν ένα
ανεξάρτητο υποσύστηµα στη διαδικτυακή πύλη του ∆ικτύου EDeAN
(European Design for All e-Accessibility Network) [EDeAN Charter, 2003] µε
την ονοµασία “DfA Resource Centre - ARIADNE”. Η υποδοµή του
συστήµατος ARIADNE αναπτύχθηκε στα πλαίσια της µελέτης D4ALL net
[D4All Net, 2001], µια µελέτη η οποία παρέχει µια κοινή πλατφόρµα για
συζήτηση και εποικοδοµητικό διάλογο µε σκοπό την προώθηση των αρχών
της Σχεδίασης για Όλους στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ο σκοπός της
βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας ARIADNE είναι η δηµιουργία µιας βάσης
γνώσης µε πληροφορία σχετική µε τη Σχεδίαση για Όλους (Design for All). Η
πληροφορία αυτή θα προέρχεται από ερευνητές και επιστήµονες του τοµέα,
µέλη του ∆ικτύου EdeAN, αλλά και από οποιονδήποτε άλλο φορέα που
εξυπηρετεί και προωθεί την εφαρµογή και υλοποίηση της γνώσης σχετικά µε
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τη Σχεδίαση για Όλους σε πραγµατικές εφαρµογές µε σκοπό την
αποτελεσµατική λειτουργικότητά τους.
Η συγκεκριµένη αυτή υλοποίηση του συστήµατος στα πλαίσια του ∆ικτύου
EDeAN, αποτελεί ένα πλαίσιο χρήσης και εφαρµογής του χωρίς όµως αυτό να
περιορίζει την εφαρµογή του και σε άλλους τοµείς µε παρόµοιο ή όχι
περιεχόµενο και παρεµφερείς λειτουργικές απαιτήσεις. Αυτό σηµαίνει ότι η
ψηφιακή βιβλιοθήκη πηγών πληροφορίας µπορεί να υφίσταται και σαν ένα
ανεξάρτητο και δυναµικό σύστηµα, όπως απαιτούσε και µια από τις πιο
βασικές προδιαγραφές, που ήταν η κατασκευή ενός τέτοιου ανεξάρτητου και
δυναµικού συστήµατος, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα προσαρµογής και
ενσωµάτωσής του σε οποιονδήποτε τοµέα εφαρµογής και τη δυνατότητα
χρήσης του στα πλαίσια οποιασδήποτε κοινότητας χρηστών. Έτσι λοιπόν η
συνολική υποδοµή και η αρχιτεκτονική του συστήµατος επιλέχθηκαν και
υλοποιήθηκαν ώστε να µπορέσουν να υποστηρίξουν τη διαλειτουργικότητα
και την προσαρµοσιµότητα κατ’ απαίτηση της σχεδίασης και προδιαγραφής
του συστήµατος.

4.1 Το ∆ίκτυο EdeAN
Το δίκτυο European Design for All e-Accessibility Network (EDeAN,
http://www.edean.org) δηµιουργήθηκε το 2002 στα πλαίσια του σχεδίου
eEurope 2002 Action Plan της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την ενίσχυση
και προώθηση των αρχών της Σχεδίασης για Όλους και της σηµασίας τους
στην επίτευξη µεγαλύτερης προσβασιµότητας στην Κοινωνία της
Πληροφορίας για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Το EDeAN
δηµιουργήθηκε αρχικά ώστε να παρέχει:




Πληροφορίες στην ευρωπαϊκή επιστηµονική κοινότητα όσον αφορά τη
Σχεδίαση για Όλους.
Ένα χώρο δηµόσιας συζήτησης για θέµατα σχετικά µε τη Σχεδίαση για
Όλους.
∆ιαµοιρασµό ιδεών και απόψεων µέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων
µεταξύ σπουδαστών και µελετητών.

Στόχος του ∆ικτύου είναι να προάγει τη γνώση αλλά και την εξέλιξη σε
δηµόσιους και ιδιωτικούς τοµείς καθώς επίσης και να ενσωµατώσει τις
εφαρµογές της Σχεδίασης για Όλους και στον εκπαιδευτικό τοµέα. Μέσω µιας
σειράς κοινών δραστηριοτήτων και προτάσεων, το ∆ίκτυο EDeAN θα
αποτελέσει µια συνοχική οµάδα που θα εργάζεται αποτελεσµατικά για την
πρόοδο και τη διάκριση της Σχεδίασης για Όλους
Η πλατφόρµα HERMES είναι η εικονική δικτυακή πύλη του EDeAN, που
αναπτύχθηκε στα πλαίσια της µελέτης D4ALLnet µε σκοπό να παρέχει τα
απαραίτητα δικτυακά εργαλεία επικοινωνίας για τη διεξαγωγή των διαφόρων
δραστηριοτήτων του EDeAN και να υποστηρίξει τη συστηµατική συνεργασία
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µεταξύ των µελών του. Η πύλη διαθέτει κατάλληλους δικτυακούς µηχανισµούς
για το διαµοιρασµό πληροφορίας και γνώσης, on-line συζητήσεις και
ανταλλαγή εµπειριών µέσω ηλεκτρονικών συναντήσεων. Μέρος αυτής της
πλατφόρµας αποτελεί και η εφαρµογή του συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης
που περιγράφεται στην παρούσα εργασία. Στην επόµενη παράγραφο
ακολουθεί η πλήρης περιγραφή της βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας (DfA
Resource Centre - ARIADNE) και των βασικών λειτουργικών τµηµάτων της.

4.2. Περιγραφή του συστήµατος
Ο βασικός σκοπός του συστήµατος της βιβλιοθήκης όπως εφαρµόστηκε στα
πλαίσια του δικτυακού τόπου του EDeAN είναι η οργάνωση και η δηµιουργία
µιας βάσης γνώσης στον τοµέα της Σχεδίασης για Όλους, η οποία θα
περιλαµβάνει πηγές πληροφορίας τόσο από τα µέλη της αλλά και από
οποιονδήποτε άλλο φορέα σχετικό µε τον τοµέα. Πιο συγκεκριµένα, η
βιβλιοθήκη DfA-RC (Design for All Resource Centre) στοχεύει:




να παρέχει πρόσβαση σε πληροφορία, εφαρµογές και εµπειρίες
σχετικά µε τη Σχεδίαση για Όλους,
να αποτελέσει επίκεντρο ενδιαφέροντος στην Ευρώπη για το
διαµοιρασµό αλλά και τη διάδοση της παρούσας γνώσης και εµπειρίας
και επιπλέον, να υποστηρίξει τις δραστηριότητες του ∆ικτύου EDeAN.

Η DfA-RC είναι διαθέσιµη σε όλη την ενεργή κοινότητα στον τοµέα της
Σχεδίασης για Όλους. Παρέχει πληροφορία σε διάφορους πρωταγωνιστές του
τοµέα, όπως:
-

ερευνητές
ακαδηµαϊκούς
σχεδιαστές
υπεύθυνους πολιτικών (policy makers)
απλούς πολίτες
εκπαιδευτές
φορείς της βιοµηχανίας

Έτσι, το σύστηµα της βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας αποτελεί σηµείο
αναφοράς για όλες τις παραπάνω οµάδες χρηστών και καθιστά εφικτή την
ανταλλαγή, το διαµοιρασµό και τη διάθεση διαφόρων πηγών πληροφορίας,
γνώσης και δεδοµένων µε θέµα τη Σχεδίαση για Όλους σε χρήστες
οποιασδήποτε ιδιότητας.
Το σύστηµα, όπως έχει υλοποιηθεί για την επαρκή υποστήριξη των
παραπάνω στόχων και την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών στους
χρήστες του, αποτελείται από τρία βασικά λειτουργικά τµήµατα, όπως
φαίνεται στην Εικόνα 39:
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1. Τη διεπαφή χρήστη (user interface).
2. Τους µηχανισµούς που υποστηρίζουν και υλοποιούν τις διαθέσιµες
λειτουργίες που παρέχονται από τη διεπαφή (mechanisms).
3. Τη βάση δεδοµένων που διατηρεί όλη την απαραίτητη πληροφορία για
την οµαλή λειτουργία των παραπάνω µηχανισµών (database).
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Users

Search

Browse

Profile

User Interface

Insert

Modify

Review

Mechanisms

Notify
Retrieval

Storage

Reviewing

Database

Database

Resources

Members

Topics

Types

Εικόνα 39. Λειτουργικά τµήµατα της βιβλιοθήκης
Στις ενότητες που ακολουθούν αναλύεται καθένα από τα παραπάνω
λειτουργικά τµήµατα.
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4.2.1 ∆ιεπαφή χρήστη
Η πλήρως λειτουργική διεπαφή της ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών
πληροφορίας υλοποιήθηκε µε βάση τα τελικά πρωτότυπα του συστήµατος
όπως προέκυψαν από τη διαδικασία σχεδίασης. Η διεπαφή πληροί όλες τις
λειτουργικές απαιτήσεις που είχαν τεθεί κατά τη σχεδίαση και υποστηρίζει τις
εργασίες που επιθυµούν να εκτελέσουν οι χρήστες και των δύο οµάδων κατά
τη χρήση του συστήµατος. Στις επόµενες παραγράφους ακολουθεί η
περιγραφή της διεπαφής της βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας όπως
υλοποιήθηκε σαν υποσύστηµα της δικτυακής πύλης του EDeAN. Η οργάνωση
της περιγραφής έγινε µε βάση τις δύο οµάδες χρηστών και τις αντίστοιχες
λειτουργίες που τους παρέχονται από το σύστηµα.

4.2.1.1 Απλοί χρήστες

Ένας απλός χρήστης µπορεί να εντοπίσει και να ανακτήσει µια πηγή
πληροφορίας µε δύο τρόπους: ελεύθερη αναζήτηση (search) και περιήγηση
σε κατηγορίες (browse). Η ελεύθερη αναζήτηση βασίζεται σε κάποιες λέξειςκλειδιά που εισάγονται από το χρήστη και γίνεται µε δύο τρόπους. Ο ένας
τρόπος είναι η απλή αναζήτηση (Εικόνα 40).

Εικόνα 40. Απλή αναζήτηση πηγής πληροφορίας
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Η µόνη επιλογή που έχει ο χρήστης στην απλή αναζήτηση είναι πόσες
από τις λέξεις-κλειδιά που έχει εισάγει θα περιέχονται στα αποτελέσµατα
της αναζήτησης. Ο δεύτερος τρόπος αναζήτησης είναι η πιο σύνθετη
αναζήτηση όπου, εκτός από τις λέξεις κλειδιά, ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει και κάποια άλλα κριτήρια για να περιορίσει τα
αποτελέσµατα της αναζήτησής του (Εικόνα 41).

Εικόνα 41. Σύνθετη αναζήτηση
Στη σύνθετη αναζήτηση ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει διάφορα
κριτήρια, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 41, ώστε να περιορίσει τα
αποτελέσµατα της αναζήτησης. Επιλέγοντας οποιονδήποτε από τους
συνδέσµους «Edit list» εµφανίζεται µια λίστα µε τις αντίστοιχες επιλογές
για κάθε κριτήριο (Εικόνα 42) ενώ στα πεδία που εισάγεται ηµεροµηνία
έχει τη δυνατότητα είτε να πληκτρολογήσει µια ηµεροµηνία είτε να επιλέξει
το εικονίδιο του ηµερολογίου ( ). Στη δεύτερη περίπτωση εµφανίζεται το
ηµερολόγιο της Εικόνα 43 όπου µε την επιλογή µιας ηµεροµηνίας από το
χρήστη γίνεται αυτόµατη εισαγωγή της στο αντίστοιχο πεδίο ηµεροµηνίας.

87

Κεφάλαιο 4

Εικόνα 42. Επιλογές για το κριτήριο “Resource Topic”

Εικόνα 43. Ηµερολόγιο
Η εναλλαγή µεταξύ σύνθετης και απλής αναζήτησης γίνεται οποιαδήποτε
στιγµή µε επιλογή των αντίστοιχων συνδέσµων.
Ο δεύτερος τρόπος εντοπισµού µιας πηγής πληροφορίας είναι µε περιήγηση
σε προκαθορισµένες από το σύστηµα κατηγορίες, είτε ανάλογα µε τη θεµατική
κατηγορία στην οποία ανήκει η πηγή πληροφορίας είτε ανάλογα µε τον τύπο
της (Εικόνα 44). Σε κάθε περίπτωση εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες
κατηγορίες, η οποία αποτελείται από το όνοµα της κάθε κατηγορίας σε µορφή
συνδέσµου που οδηγεί στη λίστα µε τις πηγές πληροφορίας που περιέχει,
συνοδευόµενο από τον αριθµό των πηγών πληροφορίας που ανήκουν στην
αντίστοιχη κατηγορία. Η κατηγοριοποίηση στις συγκεκριµένες θεµατικές
κατηγορίες και τύπους έγινε µε βάση τις απαιτήσεις της υλοποίησης για τη
δικτυακή πύλη του EDeAN και δεν είναι περιοριστική. Αλλάζοντας τις
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αντίστοιχες καταχωρήσεις στη βάση δεδοµένων του συστήµατος αλλάζει
αυτόµατα και το σύνολο των κατηγοριών που προβάλλονται στη διεπαφή.

Εικόνα 44. ∆υνατότητες περιήγησης σε κατηγορίες
Τα αποτελέσµατα τόσο της αναζήτησης όσο και της περιήγησης φαίνονται
στην Εικόνα 45. Σύµφωνα µε τo πρωτότυπο για τη συγκεκριµένη οθόνη της
διεπαφής (Εικόνα 19), τα αποτελέσµατα της αναζήτησης θα ήταν διαθέσιµα
σε τρεις διαφορετικές µορφές: την Περίληψη (Summary), τη Σύντοµη (Short)
και τη Λεπτοµερή Προβολή (Detailed). Για τον περιορισµό όµως του αριθµού
των βηµάτων που θα πρέπει να εκτελέσει ο χρήστης µέχρι να φτάσει στο
επιθυµητό αποτέλεσµα, δηλαδή τη λίστα µε τις πηγές πληροφορίας, η
Περίληψη των αποτελεσµάτων ανάλογα µε τον τύπο των πηγών πληροφορίας
µεταφέρθηκε στο πάνω µέρος της οθόνης και εξ ορισµού παρουσιάζεται στο
χρήστη η Σύντοµη Προβολή των αποτελεσµάτων. Επιπλέον, µε τον τρόπο
αυτό ο χρήστης µπορεί να επιλέξει να δει τα αποτελέσµατα ανάλογα µε τον
τύπο τους, είτε βρίσκεται στη Σύντοµη είτε στη Λεπτοµερή Προβολή.
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Περιληπτική
µορφή των
αποτελεσµάτων

Εικόνα 45. Σύντοµη προβολή των αποτελεσµάτων
Στη Σύντοµη Προβολή των αποτελεσµάτων εµφανίζεται ο τύπος και ο τίτλος
της κάθε πηγής πληροφορίας µε µορφή συνδέσµου. Επιλέγοντας τον τίτλο
µιας πηγής ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη µε τις σχετικές µε το περιεχόµενό
της λεπτοµέρειες. Εκτός από αυτόν τον τρόπο προβολής των αποτελεσµάτων
της αναζήτησης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και µια πιο
λεπτοµερή προβολή (Εικόνα 46).

Εικόνα 46. Λεπτοµερής προβολή των αποτελεσµάτων
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Στην περίπτωση αυτή εκτός από τον τύπο και τον τίτλο της κάθε πηγής
εµφανίζονται και κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά της, όπως το όνοµα του
συγγραφέα, η θεµατική κατηγορία, µια σύντοµη περιγραφή και κάποιες λέξειςκλειδιά σχετικές µε το περιεχόµενο της πηγής. Οι δύο επιλογές προβολής των
αποτελεσµάτων εµφανίζονται στο πάνω µέρος της οθόνης µε τη µορφή
«καρτελών» (tabs).
Συγκεκριµένη πληροφορία για την κάθε πηγή και το περιεχόµενό της
εµφανίζεται όταν ο χρήστης επιλέξει την αντίστοιχη πηγή από τη λίστα των
αποτελεσµάτων αναζήτησης ή περιήγησης (Εικόνα 47).

Εικόνα 47. Λεπτοµέρειες πηγής πληροφορίας
Όπως είχε περιγραφεί και στο πρωτότυπο της οθόνης αυτής, η προβολή της
πηγής πληροφορίας και οι διαθέσιµες λειτουργίες της είναι οργανωµένες σε
τρεις ανεξάρτητες περιοχές. Στο πάνω αριστερό µέρος της οθόνης υπάρχουν
γενικές πληροφορίες για την πηγή που εµφανίζονται πάντα, όπως ο τίτλος, ο
τύπος και µια σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου της. ∆εξιά πάνω στην
οθόνη εµφανίζονται οι διαθέσιµες επιλογές που έχει ο χρήστης για την
επεξεργασία της πηγής, όπως για παράδειγµα ανανέωση, διαγραφή,
αποστολή για κριτική. Οι επιλογές που εµφανίζονται κάθε φορά εξαρτώνται
από τα δικαιώµατα που έχει ο κάθε χρήστης (απλός χρήστης ή διαχειριστής).
Τέλος, στο κάτω µέρος της οθόνης υπάρχει ένα σύνολο από καρτέλες που
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οµαδοποιούν την υπόλοιπη πληροφορία για την πηγή. Η καρτέλα που
εµφανίζεται πάντα είναι οι Λεπτοµέρειες Περιεχοµένου (Content Details) και
περιλαµβάνει πιο συγκεκριµένη πληροφορία σχετική µε το περιεχόµενο της
πηγής, η οποία ποικίλει ανάλογα µε τον τύπο της. Ακολουθεί η καρτέλα µε το
Ιστορικό (History) της πηγής πληροφορίας που περιέχει µια λίστα µε
δεδοµένα σχετικά µε τη διαχείριση της πηγής, όπως το πότε και από ποιον
εισάχθηκε στο σύστηµα ή πότε και από ποιον τροποποιήθηκε τελευταία φορά
(Εικόνα 48). Η επόµενη καρτέλα µε το όνοµα «Σχετικές Πηγές» (Related
Resources) περιλαµβάνει µια λίστα µε πηγές πληροφορίας που έχουν σχετικό
περιεχόµενο µε την τρέχουσα (Εικόνα 49). Η δοµή της λίστας αυτής όπως
φαίνεται και στην εικόνα είναι παρόµοια µε αυτή της λίστας των
αποτελεσµάτων αναζήτησης, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στο χρήστη να
δει λεπτοµέρειες και για άλλες πηγές, σχετικές µε αυτήν που είχε επιλέξει
αρχικά. Τέλος, υπάρχει και η καρτέλα µε τις κριτικές (Reviews) για την
επιλεγµένη πηγή πληροφορίας (Εικόνα 50).

Εικόνα 48. Ιστορικό πηγής πληροφορίας

Εικόνα 49. Σχετικές πηγές πληροφορίας
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Εικόνα 50. Κριτικές για την πηγή πληροφορίας
Η λίστα µε τις κριτικές που παρουσιάζεται στην Εικόνα 50 αποτελείται από µια
λίστα µε πληροφορίες για κάθε κριτική, όπως πότε και από ποιον έγινε και
κάποια σχετικά σχόλια. Επιλέγοντας έναν από τους συνδέσµους της λίστας ο
χρήστης µπορεί να δει περισσότερες λεπτοµέρειες για την αντίστοιχη κριτική
(Εικόνα 51).

Εικόνα 51. Λεπτοµέρειες κριτικής για µια πηγή πληροφορίας
Εκτός από τις τεχνικές της αναζήτησης και της περιήγησης που περιγράφηκαν
παραπάνω, το σύστηµα παρέχει και έναν επιπλέον τρόπο για την
παρουσίαση των διαθέσιµων πηγών πληροφορίας στο χρήστη, την προβολή
των νέων πηγών πληροφορίας (View New Resources), η οποία είναι πάντα
διαθέσιµη µαζί µε τις υπόλοιπες επιλογές στο αριστερό µενού πλοήγησης.
Επιλέγοντας τον συγκεκριµένο σύνδεσµο, εµφανίζεται στο χρήστη η λίστα της
Εικόνα 52, που έχει παρόµοια µορφή µε τη λίστα των αποτελεσµάτων
αναζήτησης ή περιήγησης µε µόνη διαφορά την οµαδοποίηση των πηγών
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πληροφορίας ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα εισαγωγής τους στο σύστηµα
(Today, Last week, Last month).

Εικόνα 52. Νέες πηγές πληροφορίας
Η τελευταία επιλογή που είναι διαθέσιµη στους απλούς χρήστες είναι η
δυνατότητα επιλογής µιας ή περισσότερων οµάδων χρηστών στις οποίες
µπορεί να ανήκει ο κάθε χρήστης ανάλογα µε την ιδιότητα ή τα ενδιαφέροντά
του (Εικόνα 53). Με τον τρόπο αυτό, οι λίστες µε τις πηγές πληροφορίας που
του παρουσιάζονται προσαρµόζονται αυτόµατα, και τα περιεχόµενά τους
περιορίζονται µόνο σε πηγές πληροφορίας που απευθύνονται στις οµάδες
χρηστών που έχει επιλέξει.

Εικόνα 53. Ενεργοποίηση οµάδων χρηστών
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Οι ενεργοποιηµένες οµάδες χρηστών εµφανίζονται πάντα στο αριστερό µέρος
της οθόνης για ενηµέρωση του χρήστη (Εικόνα 54) και διατηρούνται
αποθηκευµένες στο προσωπικό του προφίλ.

Εικόνα 54. Επιλεγµένες οµάδες χρηστών

4.2.1.2 ∆ιαχειριστές

Επιπρόσθετες λειτουργίες είναι διαθέσιµες µόνο στους εξουσιοδοτηµένους
χρήστες (διαχειριστές), οι οποίοι µπορούν να προσθέσουν µια νέα πηγή
πληροφορίας στο σύστηµα, να ανανεώσουν τις πληροφορίες µιας
συγκεκριµένης πηγής ή να τη διαγράψουν. Επιλέγοντας, λοιπόν, το σύνδεσµο
για την εισαγωγή µιας νέας πηγής (Add new resource) ξεκινάει η διαδικασία
προσθήκης όλης της (σχετικής µε την πηγή) πληροφορίας, η οποία
ολοκληρώνεται σε τρία διαδοχικά βήµατα. Σε κάθε ένα από αυτά τα βήµατα
υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής στο προηγούµενο βήµα ή ακύρωσης της
όλης διαδικασίας. Το πρώτο βήµα παρουσιάζεται στην Εικόνα 55.
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Εικόνα 55. Εισαγωγή νέας πηγής – Βήµα 1
Το πρώτο βήµα αναφέρεται στην εισαγωγή γενικής πληροφορίας και µεταδεδοµένων που προσδιορίζουν τη νέα πηγή πληροφορίας και είναι ίδιο για
όλους τους τύπους. Η γενική πληροφορία για µια πηγή περιλαµβάνει:











Τον τύπο της πηγής πληροφορίας (Events, Projects, Publications,
Sites, Organisations κλπ.).
Την υποκατηγορία του τύπου, µόνο για τους τύπους που έχουν και
κάποιες υποκατηγορίες.
Τον πλήρη τίτλο της πηγής.
Μια σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου.
Τη θεµατική κατηγορία µε την οποία σχετίζεται η νέα πηγή, η οποία
επιλέγεται από µια προκαθορισµένη λίστα.
Ένα σύνολο λέξεων-κλειδιά (στη συγκεκριµένη υλοποίηση είναι µέχρι
τρία) σχετικά µε τη θεµατική κατηγορία που ορίστηκε στο προηγούµενο
πεδίο. Ο χρήστης µπορεί είτε να επιλέξει από µια προκαθορισµένη
λίστα είτε να εισάγει νέες λέξεις, οι οποίες αποθηκεύονται στο σύστηµα
ώστε να είναι πλέον διαθέσιµες.
Τη γλώσσα της πηγής πληροφορίας.
Το επίπεδο προσβασιµότητας της νέας πηγής, όπως ορίζεται από το
πρότυπο WAI-WCAG 1.0 του οργανισµού W3C [WAI of W3C].
Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η πηγή. Και εδώ ο χρήστης µπορεί
είτε να επιλέξει από µια προκαθορισµένη λίστα είτε να εισάγει νέες
οµάδες χρηστών, οι οποίες αποθηκεύονται στο σύστηµα ώστε να είναι
πλέον διαθέσιµες.

Τα υποχρεωτικά πεδία σηµειώνονται µε έναν αστερίσκο και είναι ο τύπος, ο
τίτλος και η θεµατική κατηγορία της νέας πηγής. Σε περίπτωση που ο χρήστης
δεν εισάγει ένα από αυτά τα υποχρεωτικά δεδοµένα, το σύστηµα εµφανίζει
µήνυµα λάθους και ενηµερώνει το χρήστη (Εικόνα 56).
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Εικόνα 56. Μηνύµατα λάθους κατά την εισαγωγή νέας πηγής
Κατά το δεύτερο βήµα της διαδικασίας εισαγωγής δεδοµένων, η πληροφορία
που πρέπει να εισάγει χρήστης διαφέρει ανάλογα µε τον τύπο της νέας πηγής
πληροφορίας. Κάθε τύπος έχει συγκεκριµένη πληροφορία σχετική µε το
απαιτούµενο περιεχόµενο για µια πλήρη περιγραφή της πηγής πληροφορίας,
όπως το όνοµα του συγγραφέα σε περίπτωση που πρόκειται για κάποιο
άρθρο, το όνοµα του επικεφαλής αν πρόκειται για κάποια µελέτη, επισύναψη
αρχείων ή συνδέσµων σχετικών µε την πηγή κ.α. Σε όλες αυτές τις
διαφορετικές φόρµες το σύστηµα ελέγχει τα δεδοµένα που εισάγει ο χρήστης
για τυχόν λάθη και τον ενηµερώνει κατάλληλα. Ενδεικτικά παρουσιάζουµε το
δεύτερο βήµα εισαγωγής ενός γεγονότος στην Εικόνα 57. Οι φόρµες µε την
απαιτούµενη πληροφορία για κάθε διαφορετικό τύπο πηγής παρουσιάζονται
στο Παράρτηµα Ι.

Εικόνα 57. Εισαγωγή νέας πηγής – Βήµα 2
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Το τελευταίο βήµα της διαδικασίας εισαγωγής µιας νέας πηγής πληροφορίας
είναι η σύνδεσή της µε άλλες πηγές σχετικού περιεχοµένου. Ο εντοπισµός
αυτών των πηγών µπορεί να γίνει µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: ελεύθερη
αναζήτηση, περιήγηση µε βάση τον τύπο της πηγής και περιήγηση µε βάση
τη θεµατική ενότητα (Εικόνα 58). Η εισαγωγή της νέας πηγής ολοκληρώνεται
µε την επιλογή του συνδέσµου «Add Resource».

Εικόνα 58. Εισαγωγή νέας πηγής – Βήµα 3
Η διαδικασία της ανανέωσης των στοιχείων µιας ήδη υπάρχουσας πηγής
πληροφορίας ακολουθεί ακριβώς τα ίδια βήµατα µε τη διαδικασία εισαγωγής.
Ο χρήστης επιλέγει τον αντίστοιχο σύνδεσµο από το πλαίσιο των επιλογών
στην οθόνη µε τις λεπτοµέρειες µιας πηγής (Εικόνα 47) και ακολουθώντας
τρία διαδοχικά βήµατα αλλάζει την πληροφορία που επιθυµεί. Η µόνη
διαφορά είναι ότι πλέον τα πεδία εισαγωγής δεδοµένων εµφανίζονται
συµπληρωµένα µε την υπάρχουσα πληροφορία (Εικόνα 59).

Εικόνα 59. Ανανέωση µιας πηγής πληροφορίας
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Η τελευταία λειτουργία που είναι διαθέσιµη στους διαχειριστές του
συστήµατος είναι η διαγραφή µιας συγκεκριµένης πηγής πληροφορίας. Ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα αυτή, επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσµο που
υπάρχει στο πλαίσιο των επιλογών στην οθόνη µε τις λεπτοµέρειες µιας
πηγής (Εικόνα 47). Όταν επιλεχθεί ο σύνδεσµος «Delete this resource»,
παρουσιάζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης (Εικόνα 60) όπου ο χρήστης µπορεί
είτε να προχωρήσει µε τη διαγραφή της πηγής είτε να ακυρώσει µια τέτοια
ενέργεια.

Εικόνα 60. Μήνυµα επιβεβαίωσης διαγραφής µιας πηγής πληροφορίας

4.2.1.3 ∆ιαδικασία αξιολόγησης µιας πηγής πληροφορίας

Η περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης των πηγών πληροφορίας θα
περιγραφεί ανεξάρτητα από τις οµάδες χρηστών διότι για να ολοκληρωθεί
συµµετέχουν τόσο οι διαχειριστές του συστήµατος όσο και οι απλοί χρήστες.
Η αξιολόγηση περιλαµβάνει τρία διαδοχικά βήµατα:
1. Ανάθεση της αξιολόγησης σε µια οµάδα ατόµων.
Η διαδικασία ξεκινάει µε την επιλογή του συνδέσµου «Assign Review»
από κάποιον διαχειριστή του συστήµατος. Ο σύνδεσµος αυτός, που
βρίσκεται στο πλαίσιο των επιλογών στην οθόνη µε τις λεπτοµέρειες µιας
πηγής (Εικόνα 47), οδηγεί σε µια λίστα χρηστών – µελών της δικτυακής
πύλης του EDeAN (Εικόνα 61). Από τη λίστα αυτή ο διαχειριστής
επιλέγει τα άτοµα που θα αξιολογήσουν τη συγκεκριµένη πηγή.
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Εικόνα 61. Επιλογή των αξιολογητών
2. Αξιολόγηση της πηγής.
Στο επόµενο βήµα της διαδικασίας αξιολόγησης, οι χρήστες που
επιλέχθηκαν από το διαχειριστή ενηµερώνονται αυτόµατα από το
σύστηµα µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και παραπέµπονται µε
τον ανάλογο σύνδεσµο στην παρουσίαση της πληροφορίας για την πηγή
που πρέπει να αξιολογήσουν (Εικόνα 62).

Εικόνα 62. Επιλογή του συνδέσµου για την αξιολόγησης της πηγής
πληροφορίας
Στο πλαίσιο των επιλογών εµφανίζεται ο σύνδεσµος «Post Review» που
οδηγεί στη φόρµα µε τα κριτήρια για την αξιολόγηση της πηγής
πληροφορίας (Εικόνα 63). Ο κάθε αξιολογητής καταθέτει την προσωπική
του άποψη µέσω των επιλογών που περιέχονται σε αυτή τη φόρµα. Το
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βήµα αυτό ολοκληρώνεται µε την επιλογή του αντίστοιχου συνδέσµου για
την καταχώρηση της κριτικής.

Εικόνα 63. Φόρµα αξιολόγησης πηγής πληροφορίας
3. Έγκριση και εµφάνιση των κριτικών µιας πηγής πληροφορίας.
Οι κριτικές που κατατέθηκαν από τους αξιολογητές αποστέλλονται
ηλεκτρονικώς στον διαχειριστή που ξεκίνησε τη διαδικασία αξιολόγησης,
ο οποίος αποφασίζει αν οι κριτικές αυτές θα γίνουν δεκτές ή θα
απορριφθούν. Τέλος, το σύνολο των αποδεκτών κριτικών εµφανίζεται
στην αντίστοιχη καρτέλα της οθόνης µε τις λεπτοµέρειες της πηγής
πληροφορίας που αξιολογήθηκε (Εικόνα 50).

4.2.2 Μηχανισµοί λειτουργικότητας
Το επόµενο λειτουργικό τµήµα της συνολικής δοµής του συστήµατος της
βιβλιοθήκης περιλαµβάνει τους διάφορους µηχανισµούς που είναι υπεύθυνοι
για τη διαχείριση της πληροφορίας. Το τµήµα αυτό αποτελεί το ενδιάµεσο
επίπεδο µεταξύ του συνόλου της αποθηκευµένης πληροφορίας (βάση
δεδοµένων) και του τρόπου παρουσίασής της στους χρήστες (διεπαφή).
Αποτελείται από ένα σύνολο µηχανισµών, οι οποίοι επιτελούν όλες τις
απαραίτητες διαδικασίες για την οργάνωση και τη διαµόρφωση της
πληροφορίας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευσή της στη βάση
δεδοµένων αλλά και η παρουσίασή της στη διεπαφή χρήστη. Πιο αναλυτικά,
το επίπεδο αυτό της συνολικής δοµής του συστήµατος περιλαµβάνει τρεις
βασικούς µηχανισµούς: το µηχανισµό ανάκτησης της πληροφορίας
(Retrieval), το µηχανισµό αποθήκευσης της πληροφορίας (Storage) και το
µηχανισµό της αξιολόγησης της πληροφορίας (Reviewing).
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-

Μηχανισµός ανάκτησης
Ο µηχανισµός ανάκτησης της πληροφορίας είναι υπεύθυνος για τη
διάθεση της πληροφορίας στους χρήστες. Στο τµήµα αυτό, το σύστηµα
επεξεργάζεται αρχικά τα αιτήµατα του χρήστη για εντοπισµό
συγκεκριµένων ειδών πληροφορίας όπως σύνολα ή συγκεκριµένες πηγές
πληροφορίας, σύνολα ή συγκεκριµένες πληροφορίες για χρήστες ή
κατηγορίες πηγών πληροφορίας. Έπειτα επικοινωνεί µε τη βάση
δεδοµένων και γίνεται η ανάκτηση της ζητούµενης πληροφορίας. Στη
συνέχεια γίνεται επεξεργασία των δεδοµένων που ανακτήθηκαν όπου η
πληροφορία ελέγχεται, οργανώνεται και διαµορφώνεται ώστε να
αποκτήσει µια τελική µορφή πριν την παρουσίασή της στους χρήστες. Η
διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη διαβίβαση της διαµορφωµένης πλέον
πληροφορίας στη διεπαφή του συστήµατος όπου τελικά παρουσιάζεται
στους χρήστες.

-

Μηχανισµός αποθήκευσης
Ο µηχανισµός αυτός εκτελεί µια διαδικασία αντίστροφη από αυτήν του
µηχανισµού ανάκτησης της πληροφορίας. Πιο αναλυτικά, αρχικά
παραλαµβάνει τη νέα πληροφορία από τις διαφορές διεπαφές που
διαθέτουν λειτουργίες εισαγωγής ή τροποποίησης δεδοµένων. Στη
συνέχεια γίνεται επεξεργασία των δεδοµένων που ανακτήθηκαν όπου η
πληροφορία ελέγχεται, οργανώνεται και διαµορφώνεται ώστε να
αποκτήσει µια τελική µορφή πριν την καταχώρησή της στη βάση
δεδοµένων του συστήµατος. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την
αποστολή της διαµορφωµένης πλέον πληροφορίας στη βάση δεδοµένων
όπου τελικά αποθηκεύεται.

-

Μηχανισµός αξιολόγησης
Ο µηχανισµός της αξιολόγησης των πηγών πληροφορίας που είναι
αποθηκευµένες στο σύστηµα χρησιµοποιεί τόσο τον µηχανισµό ανάκτησης
όσο και τον µηχανισµό αποθήκευσης της πληροφορίας. Είναι υπεύθυνος
για την οργάνωση της όλης διαδικασίας αξιολόγησης. Περιλαµβάνει
διαδικασίες κατά τις οποίες: α) αποστέλλονται στη διεπαφή τόσο το
σύνολο των χρηστών από τους οποίο θα επιλέξει ο διαχειριστής τους
αξιολογητές όσο και το σύνολο των κριτικών που σχετίζονται µε µια
συγκεκριµένη πηγή πληροφορίας και β) λαµβάνονται από τη διεπαφή τόσο
το σύνολο των επιλεγµένων ατόµων που θα αξιολογήσουν µια πηγή
πληροφορίας όσο και το σύνολο των νέων κριτικών της συγκεκριµένης
πηγής. Τέλος, ο µηχανισµός αυτός είναι υπεύθυνος και για την ενηµέρωση
των χρηστών που εµπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησης (αξιολογητές –
διαχειριστές).

4.2.3 Βάση δεδοµένων
Το τελευταίο λειτουργικό τµήµα της δοµής του συστήµατος είναι η βάση στην
οποία αποθηκεύονται τα δεδοµένα του συστήµατος. Η βάση δεδοµένων όπως
φαίνεται και στην Εικόνα 39 περιλαµβάνει τέσσερις βασικές οντότητες:
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-

Πηγές πληροφορίας
Η πιο βασική οντότητα µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας
είναι φυσικά η ίδια η πηγή πληροφορίας (Resource). Η δοµή της οντότητας
αυτής περιγράφεται σχηµατικά στην Εικόνα 64.

Resource

Attribute - Value
Attribute - Value

.
.
.

Resources
Meta-data

Reviews
Event

Project

…

Book

Content

Types

Related Resources
Εικόνα 64. Πηγή πληροφορίας

Οι πηγές διαφόρων τύπων αποτελούνται κυρίως από ένα σύνολο µεταδεδοµένων που προσδιορίζουν το είδος, τη µορφή και το περιεχόµενό
τους. Πιο συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο µέρος µιας πηγής πληροφορίας
είναι ένα σύνολο από ζεύγη γνωρισµάτων και αντίστοιχων τιµών που
προσδιορίζουν την πηγή (µετα-δεδοµένα). Πρόσθετη αξία στην πηγή δίνει
το σύνολο των κριτικών που αναφέρονται σ’ αυτήν και αποτελούν
σηµαντικό µέρος της. Ένα ακόµη κοµµάτι της πηγής πληροφορίας είναι η
σύνδεσή της µε άλλες πηγές σχετικού περιεχοµένου ενώ το τελευταίο
κοµµάτι της περιλαµβάνει αρχεία ή συνδέσµους που περιέχουν το
περιεχόµενο της πηγής.
-

Τύποι πηγών πληροφορίας
Η οντότητα αυτή αναφέρεται στο σύνολο των διαφορετικών τύπων πηγών
πληροφορίας που υπάρχουν στο σύστηµα. Όπως έχει διευκρινιστεί και σε
άλλες ενότητες, οι συγκεκριµένοι τύποι που περιλαµβάνει το σύστηµα δεν
είναι στατικοί αλλά µπορούν να διαφέρουν ανάλογα µε τον τοµέα
εφαρµογής που χρησιµοποιεί τη βιβλιοθήκη αλλά και τις ανάγκες του. Στην
παρούσα υλοποίηση οι τύποι πηγών πληροφορίας που υποστηρίζονται
είναι:
 µελέτες,
 γεγονότα (εργαστήρια, συνέδρια, εκθέσεις, συζητήσεις, συµπόσια,
µαθήµατα και συναντήσεις),
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οργανισµοί,
δικτυακοί τόποι,
ερευνητικά προγράµµατα,
εικόνες,
δηµοσιεύσεις (πρακτικά συνεδρίων, διατριβές, αναφορές, βιβλία,
συνεισφορές σε βιβλία και άρθρα),
 εφαρµογές λογισµικού και
 πρότυπα κώδικα.
Αναλυτική περιγραφή του κάθε τύπου και των γνωρισµάτων που
σχετίζονται µε αυτόν παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙ.






-

Θεµατικές κατηγορίες πηγών πληροφορίας
Η οντότητα αυτή αναφέρεται στο σύνολο των διαφορετικών θεµατικών
κατηγοριών που µπορεί να ανήκει µια πηγή πληροφορίας όσον αφορά το
περιεχόµενό της. Όπως έχει διευκρινιστεί και σε άλλες ενότητες, οι
συγκεκριµένες θεµατικές κατηγορίες που περιλαµβάνει το σύστηµα δεν
είναι στατικές αλλά µπορούν να διαφέρουν ανάλογα µε τον τοµέα
εφαρµογής που χρησιµοποιεί τη βιβλιοθήκη αλλά και τις ανάγκες του. Στην
παρούσα υλοποίηση οι θεµατικές κατηγορίες που υποστηρίζονται και είναι
σχετικές µε τον τοµέα της Σχεδίασης για Όλους είναι:
 Standards and guidelines
 Laws and regulation
 Policies in society
 Disability stats
 Disability characterizations
 D4ALL principles
 Education
 Successful training programs
 Design methods and tools
 Products in IST
 Technologies
 Best practices
 Curriculum
 Other

-

Χρήστες – µέλη του συστήµατος
Η τελευταία βασική οντότητα που περιλαµβάνεται στην βάση δεδοµένων
του συστήµατος είναι οι χρήστες που είναι µέλη της δικτυακής πύλης. Η
οντότητα αυτή διαθέτει όλα τα γνωρίσµατα που είναι απαραίτητα για τη
διεξαγωγή των λειτουργιών που προϋποθέτουν την ανάµιξη των χρηστών
και µόνον αυτά. Τα γνωρίσµατα αυτά παραχωρούνται στο σύστηµα της
βιβλιοθήκης από το γενικό προφίλ που δηµιουργείται για κάθε χρήστη –
µέλος της δικτυακής πύλης και είναι: το πλήρες όνοµα του χρήστη, το
όνοµα µε το οποίο είναι εγγεγραµµένος στο σύστηµα και τα δικαιώµατα
που έχει όσον αφορά τη διαχείριση του συστήµατος (απλός χρήστης ή
διαχειριστής)
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4.3 Αρχιτεκτονική
Με βάση το γεγονός ότι η ευελιξία και η προσαρµοσιµότητα αποτελούν βασικά
χαρακτηριστικά του συστήµατος, επιλέχθηκε και η κατάλληλη πλατφόρµα
υλοποίησής του, που να µπορεί να υποστηρίξει αυτά τα χαρακτηριστικά. Η
αρχιτεκτονική της πλατφόρµας στην οποία υλοποιήθηκε το σύστηµα
αποτελείται από τρία επίπεδα όπως φαίνεται και στην Εικόνα 65: Το Επίπεδο
Πρόσβασης ∆εδοµένων (Data Access Layer), το Επίπεδο Εργασιακής
Λογικής (Business Logic Layer) και το Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation
Layer).
Το Επίπεδο Πρόσβασης ∆εδοµένων είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση και
τη διακίνηση των δεδοµένων µεταξύ της βάσης δεδοµένων και της
εφαρµογής. Αυτό το επίπεδο χρησιµοποιεί αποθηκευµένες συναρτήσεις
(stored procedures) για πιο γρήγορη ανάκτηση ή αποθήκευση δεδοµένων στη
βάση, µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο την απαίτηση για επεξεργασία της
πληροφορίας στη µεριά του σταθµού εργασίας του τελικού χρήστη, αφού τα
δεδοµένα αναζητούνται και οι τιµές και η εσωτερική ακεραιότητα διατηρούνται
στο επίπεδο αυτό. Επιπλέον, µε τη χρήση αποθηκευµένων συναρτήσεων, ο
database server δηµιουργεί για κάθε επερώτηση ένα πλάνο που
περιλαµβάνει όλη την απαιτούµενη πληροφορία για την επιστροφή των
δεδοµένων στο χρήστη. Αυτό το πλάνο αποθηκεύεται στην µνήµη cache του
συστήµατος ώστε να ξανα-χρησιµοποιηθεί εάν χρειαστεί [Dalton, 1997]. Ένα
άλλο πλεονέκτηµα των αποθηκευµένων συναρτήσεων είναι ότι ο server της
βάσης έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί ευρετήρια αυξάνοντας έτσι την
ταχύτητα της ανάκτησης δεδοµένων. Το επίπεδο αυτό είναι επίσης υπεύθυνο
για τη διαχείριση του περιεχοµένου των διεπαφών υποστηρίζοντας έτσι
πολλές διαφορετικές γλώσσες τόσο για τα δεδοµένα όσο και για το κείµενο
που περιέχεται στις διεπαφές.
To Επίπεδο Εργασιακής Λογικής περιέχει υπηρεσίες δικτύου (web-services)
και λειτουργίες διαµόρφωσης των δεδοµένων, διοχετεύοντας έτσι την
πληροφορία στο Επίπεδο Παρουσίασης σε µορφή άµεσα χρησιµοποιήσιµη.
Οι υπηρεσίες δικτύου είναι υλοποιηµένες στην προγραµµατιστική γλώσσα C#
χρησιµοποιώντας αρχεία περιγραφής σε µορφή XML για την επικοινωνία µε
τις αποθηκευµένες συναρτήσεις. Εποµένως, το επίπεδο αυτό είναι εντελώς
ανεξάρτητο από την υλοποίηση των συγκεκριµένων τµηµάτων του Επιπέδου
Πρόσβασης ∆εδοµένων και επιτρέπει την αλλαγή του τελευταίου επιπέδου
χωρίς να είναι απαραίτητη και η αλλαγή και του Επιπέδου Εργασιακής
Λογικής. Για παράδειγµα, η βάση δεδοµένων σε SQL Server µπορεί να
αντικατασταθεί από µια βάση δεδοµένων σε Oracle εφαρµόζοντας µόνο τις
κατάλληλες αλλαγές στα αρχεία περιγραφής XML. Ένα άλλο βασικό
χαρακτηριστικό που έχει υλοποιηθεί στο µεσαίο αυτό επίπεδο είναι οι
λειτουργικότητα διαµόρφωσης των δεδοµένων. Αυτές οι λειτουργίες έχουν
υλοποιηθεί µε σκοπό τη διαµόρφωση και µετατροπή των δεδοµένων που
παρέχονται από τις υπηρεσίες δικτύου σε τύπους αντικειµένων που µπορούν
εύκολα να επεξεργαστούν στο Επίπεδο Παρουσίασης. Προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί αυτή η διαµόρφωση, υλοποιήθηκε µία κλάση που διατηρεί
τα δεδοµένα που προέρχονται από τις υπηρεσίες δικτύου, έγινε δηλαδή µια
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διαµόρφωση των δεδοµένων από µορφή XML σε αντικείµενα της γλώσσας
προγραµµατισµού που µπορούν να επεξεργαστούν περαιτέρω. Το κύριο
πλεονέκτηµα αυτής της διαδικασίας είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα για τη
γρήγορη ανάπτυξη του Επιπέδου Παρουσίασης µιας εφαρµογής χωρίς να
είναι αναγκαία η επεξεργασία πολύπλοκων δοµών.
Το Επίπεδο Παρουσίασης είναι υπεύθυνο για την διεπαφή χρήστη του
συστήµατος. Η υλοποίηση του επιπέδου αυτού έγινε σε ASP .NET και C#
.NET. Το επίπεδο αυτό ελέγχεται από µία βασική ιστοσελίδα και η λειτουργία
του βασίζεται στην εκτενή χρήση των Web Controls. Τα web controls είναι ένα
χαρακτηριστικό που προσφέρεται από την ASP .NET. Τα controls εισάγονται
και αφαιρούνται πάνω στην κύρια σελίδα σαν ανεξάρτητα τµήµατα
(components). Κάθε φορά που ανακτάται µια καινούρια ιστοσελίδα, τα
controls που είναι ήδη φορτωµένα αφαιρούνται και αντικαθίστανται µε τα
controls της καινούριας σελίδας.

Εικόνα 65. Γενική αρχιτεκτονική

4.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Στην τελευταία αυτή ενότητα του κεφαλαίου, παρουσιάζεται µια γενική
επισκόπηση των λεπτοµερειών της υλοποίησης καθώς επίσης και τις
απαιτήσεις όσον αφορά το λογισµικό του client. Οι λεπτοµέρειες υλοποίησης
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αφορούν τα εργαλεία, τις γλώσσες προγραµµατισµού, τα συστήµατα
διαχείρισης των βάσεων δεδοµένων και τις γλώσσες επερωτήσεων που
υιοθετήθηκαν για την ανάπτυξη της λειτουργικότητας που παρέχεται σε
καθένα από τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής του συστήµατος. Οι απαιτήσεις για
το λογισµικό του προσωπικού υπολογιστή, που χρησιµοποιεί ο τελικός
χρήστης, είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο υπολογιστής αυτός,
ώστε να µπορεί να χρησιµοποιήσει το σύστηµα της ψηφιακής βιβλιοθήκης
µέσω του ∆ιαδικτύου.
 Λεπτοµέρειες υλοποίησης
• Microsoft .Net platform
o Επίπεδο Παρουσίασης
 Αρχιτεκτονική µίας ιστοσελίδας
 ASP .NET server controls
 C# για τον κώδικα πίσω από κάθε σελίδα
o Επίπεδο Εργασιακής Λογικής
 Κλάσεις της C# για αναπαράσταση δεδοµένων
 Μεθόδους της C# για την πρόσβαση στα δεδοµένα
o Web Services
 C# Web methods
 XML unified data access wrappers
•

Microsoft SQL Server 2000 Database
o Επίπεδο πρόσβασης δεδοµένων
 Αποθηκευµένες συναρτήσεις (stored procedures)
 Αρχιτεκτονική πινάκων µε περιεχόµενο σε πολλές γλώσσες

 Απαιτήσεις για το λογισµικό του client
• Internet Explorer 5.5 ή µεγαλύτερο
• Mozilla 1.x ή µεγαλύτερο
• Mozilla Firefox
• Netscape Navigator 4 ή µεγαλύτερο
Στο επόµενο κεφάλαιο θα αναλύσουµε και θα περιγράψουµε τις µεθόδους
που χρησιµοποιήθηκαν κατά την αξιολόγηση της ευχρηστίας του συστήµατος.
Η αξιολόγηση διεξάχθηκε, όπως έχει προαναφερθεί, σε δύο φάσεις του
κύκλου ανάπτυξης του συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών
πληροφορίας. Σε πρώτη φάση αξιολογήθηκαν τα πρωτότυπα της διεπαφής
του συστήµατος από πραγµατικούς χρήστες σύµφωνα µε τη µέθοδο της
καθοδήγησης. Σε δεύτερη φάση πραγµατοποιήθηκε πειραµατική αξιολόγηση
και πάλι µε πραγµατικούς χρήστες στην τελική εφαρµογή του συστήµατος στη
δικτυακή πύλη του ∆ικτύου EDeAN.
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Κεφάλαιο 5. Αξιολόγηση Ευχρηστίας
Η αξιολόγηση ευχρηστίας αποτελεί απαραίτητο τµήµα της ανάπτυξης
οποιασδήποτε εφαρµογής. Σε ιδανικές καταστάσεις, δεν αποτελεί µια
µοναδική φάση, αλλά µια δραστηριότητα που πραγµατοποιείται σε διάφορα
στάδια του κύκλου ανάπτυξης ενός προϊόντος. Στόχοι της αξιολόγησης είναι
να διαπιστωθούν τυχόν προβλήµατα ευχρηστίας, αλλά και κατά πόσο το
σύστηµα είναι αποδεκτό από τους χρήστες. Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι
αρχικές αποφάσεις της σχεδίασης επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται, ενώ
νέες
απαιτήσεις
και
πιθανά
προβλήµατα
στην
αλληλεπίδραση
αποκαλύπτονται.
Το τµήµα 11, του ISO 9241 [ISO 9241, 1998] καθορίζει ένα πλαίσιο εργασίας
για τον προσδιορισµό και τη µέτρηση ευχρηστίας ενός συστήµατος. Σύµφωνα
µε αυτό, η ευχρηστία µετράται από το κατά πόσο οι στόχοι των χρηστών
επιτυγχάνονται (αποτελεσµατικότητα), από τους πόρους που δαπανώνται για
την επίτευξη των στόχων αυτών (αποδοτικότητα), καθώς και από το κατά
πόσο οι χρήστες θεωρούν το σύστηµα αυτό αποδεκτό (ικανοποίηση).
Συνεπώς, η ευχρηστία σύµφωνα µε το ISO 9241 µπορεί να οριστεί ως η
συνισταµένη
τριών
παραγόντων:
της
αποτελεσµατικότητας,
της
αποδοτικότητας και της ικανοποίησης των χρηστών.
Υπάρχει µια πληθώρα µεθόδων αξιολόγησης οι οποίες ποικίλλουν από πολύ
απλές έως πολύ εξειδικευµένες και από πολύ οικονοµικές έως πολύ
απαιτητικές σε πόρους. Κάθε µέθοδος έχει ξεχωριστές απαιτήσεις, αλλά και
οφέλη, ενώ µπορεί να εφαρµοστεί σε συγκεκριµένα στάδια του κύκλου
ανάπτυξης ενός προϊόντος. ∆εν υπάρχει κάποιος κανόνας σχετικά µε το ποια
µέθοδος είναι η καλύτερη, αντίθετα θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα µε την
περίπτωση.
Για την αξιολόγηση ευχρηστίας της αλληλεπίδρασης ενός χρήστη µε τη
διεπαφή του συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης, πραγµατοποιήθηκαν δυο
φάσεις αξιολόγησης, οι οποίες βασίστηκαν στην αξιολόγηση µε πραγµατικούς
χρήστες. Η πρώτη φάση πραγµατοποιήθηκε αµέσως µετά την ολοκλήρωση
της σχεδίασης της διεπαφής ως τέταρτη δραστηριότητα της
ανθρωποκεντρικής σχεδίασης που ακολουθήθηκε. Κατά την πρώτη αυτή
αξιολόγηση χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της καθοδήγησης (Coaching Method)
[Nielsen, 1993] µε τη συµµετοχή χρηστών κι ενός ειδικού στο ρόλο του
καθοδηγητή που κατηύθυνε τη διαδικασία. Μετά την υλοποίηση της τελικής
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διεπαφής, και στα πλαίσια της δεύτερης φάσης της αξιολόγησης, επιλέχθηκε η
µέθοδος πειραµατικής αξιολόγησης µε πραγµατικούς χρήστες. Στις επόµενες
ενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά οι δυο µέθοδοι, καθώς και τα
αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της αξιολόγησης.

5.1 Αξιολόγηση µε τη µέθοδο της καθοδήγησης
Μια πρώτη αξιολόγηση της διεπαφής του συστήµατος έγινε στα πρωτότυπα
όπως αυτά προέκυψαν από την τρίτη φάση της διαδικασίας της
ανθρωποκεντρικής σχεδίασης µε σκοπό τον εντοπισµό και την καταγραφή
τυχόν προβληµάτων και λαθών και τη βελτίωση της διεπαφής ένα βήµα πριν
την τελική υλοποίηση. Και σε αυτή τη φάση της σχεδίασης ήταν ενεργή η
συµµετοχή των χρηστών. Για το λόγο αυτό η µέθοδος αξιολόγησης που
επιλέχθηκε ήταν η µέθοδος της καθοδήγησης, στην οποία η αξιολόγηση
γίνεται από χρήστες υπό την καθοδήγηση ενός ειδικού, συνήθως ενός εκ των
σχεδιαστών του συστήµατος.
Πρόκειται για µια εµπειρική µέθοδο, για την οποία απαιτείται τουλάχιστον ένα
πρωτότυπο του τελικού συστήµατος. Σηµαντική παράµετρος των εµπειρικών
µεθόδων είναι η επιλογή των χρηστών, οι οποίοι πρέπει να αποτελούν
αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού των ατόµων στα οποία
απευθύνεται η εφαρµογή. Οι εµπειρικές µέθοδοι παρέχουν βασικές
πληροφορίες για το πώς πραγµατικοί χρήστες αλληλεπιδρούν µε το σύστηµα
και ποια είναι τα πραγµατικά προβλήµατα τους, για αυτό και είναι ευρέως
αναγνωρισµένες και πιο συνηθισµένες στη βιοµηχανία λογισµικού. Η µέθοδος
της καθοδήγησης διαφέρει από τις υπόλοιπες εµπειρικές µεθόδους ως προς
την ανάµιξη των ειδικών στη διαδικασία της αξιολόγησης. Στις περισσότερες
µεθόδους αυτής της κατηγορίας οι ειδικοί που διεξάγουν το πείραµα
συµµετέχουν όσο το δυνατόν λιγότερο καθώς οι χρήστες χρησιµοποιούν και
αξιολογούν το σύστηµα. Στη µέθοδο της καθοδήγησης όµως, ο ειδικός έχει το
ρόλο του καθοδηγητή και κατευθύνει το χρήστη καθώς αυτός αξιολογεί το
σύστηµα δίνοντας οδηγίες και απαντώντας σε ερωτήσεις. Τέλος, πρέπει να
σηµειωθεί ότι η µέθοδος της καθοδήγησης δε δίνει µετρήσεις και
συγκεκριµένα πειραµατικά αποτελέσµατα, αλλά βοηθάει στην καταγραφή
σχολίων και προβληµάτων.
Ο κύριος λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε αυτή η µέθοδος αξιολόγησης στη
συγκεκριµένη φάση της σχεδίασης ήταν η απαίτηση για αξιολόγηση από τους
χρήστες πρωτοτύπων της διεπαφής και όχι ενός ολοκληρωµένου
συστήµατος. Κατά συνέπεια η αξιολόγηση χωρίς την καθοδήγηση ειδικών θα
ήταν µια δύσκολη εργασία για τους χρήστες και τα αποτελέσµατά της δε θα
επικεντρωνόταν τόσο στο ίδιο το σύστηµα αλλά σε διαδικαστικά προβλήµατα
µε τα οποία θα έρχονταν αντιµέτωποι οι χρήστες κατά την προσπάθεια
προσοµοίωσης της χρήσης του συστήµατος µέσω των πρωτοτύπων.
Εποµένως, η καθοδήγησή τους από ειδικούς που γνωρίζουν τη
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λειτουργικότητα του συστήµατος επίσπευσε τη διαδικασία της αξιολόγησης και
απέδωσε αξιοποιήσιµα αποτελέσµατα για τη βελτίωση της διεπαφής.

5.1.1 ∆ιαδικασία
Η διαδικασία της αξιολόγησης ολοκληρώθηκε σε τέσσερα στάδια. Κατά το
πρώτο στάδιο έγινε η προετοιµασία της διαδικασίας, όπου επιλέχθηκε η
οµάδα των χρηστών που θα επιτελούσε την αξιολόγηση και οργανώθηκε ο
χώρος στον οποίο θα διεξαγόταν το πείραµα. Στη φάση αυτή επιλέχθηκαν
πέντε χρήστες διαφόρων ηλικιών, µε διαφορετική εµπειρία στη χρήση
υπολογιστών και στη χρήση παρόµοιων συστηµάτων αλλά φυσικά όλοι
αρχάριοι όσον αφορά τη χρήση του συγκεκριµένου συστήµατος ψηφιακής
βιβλιοθήκης, εφόσον πρόκειται για καινούριο σύστηµα. Μετά την επιλογή των
χρηστών ακολούθησε η οργάνωση του χώρου στον οποίο θα διεξαγόταν οι
αξιολόγηση. Έτσι τοποθετήθηκε σε ένα δωµάτιο ένας υπολογιστής µε
αποθηκευµένα τα πρωτότυπα του συστήµατος σε κατάσταση ετοιµότητας για
την άµεση έναρξη της αξιολόγησης, όπου ο κάθε ένας από τους πέντε
χρήστες θα αξιολογούσε το σύστηµα ξεχωριστά.
Το επόµενο στάδιο περιελάµβανε µια εισαγωγική ενηµέρωση του χρήστη
σχετικά µε τη διαδικασία της αξιολόγησης αλλά και µια σύντοµη περιγραφή
του τελικού συστήµατος. Έγινε ξεκάθαρο στους χρήστες ότι το αντικείµενο της
αξιολόγησης θα ήταν προσχέδια της διεπαφής και όχι ένα πλήρως λειτουργικό
σύστηµα και ότι η όλη διαδικασία ήταν άκρως εµπιστευτική. Εξηγήθηκε
αναλυτικά ο ρόλος του καθοδηγητή στη διαδικασία και ότι ο κάθε χρήστης
ήταν ελεύθερος να θέσει οποιοδήποτε ερώτηµα σχετικά είτε µε τη διαδικασία
είτε µε το σύστηµα οποιαδήποτε χρονική στιγµή επιθυµεί. Τέλος, δόθηκε σε
κάθε χρήστη ένα ερωτηµατολόγιο µε δηµογραφικά στοιχεία (Παράρτηµα ΙΙΙ),
από το οποίο εξήχθησαν τα αποτελέσµατα του Πίνακας 2.
Αριθ.
Χρ.

Ηλικία

Φύλλο

Εκπαίδευση

Εµπειρία
Χρήσης
Υπολογιστών

1
2
3
4
5

26
26
28
32
40

Άνδρας ΑΕΙ
Μέσος
1,5
Γυναίκα Λύκειο
Αρχάριος
2,48
Γυναίκα TEI
Αρχάριος
4,33
Άνδρας Master
Έµπειρος
1
Άνδρας AEI
Έµπειρος
1
Πίνακας 2. ∆ηµογραφικά στοιχεία χρηστών

1

∆ιάθεση προς
την
ηλεκτρονική
διαχείριση
πηγών
πληροφορίας1

Παλαιότερη
χρήση
ψηφιακών
βιβλιοθηκών

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Οι βαθµοί είναι από το 1 έως το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στην πιο θετική στάση, ενώ το 7
στην πλέον αρνητική. Ο αριθµός που αναγράφεται είναι ο µέσος όρος τριών παραγόντων:
αξιοπιστία, ασφάλεια, ευχρηστία.
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Μετά την προκαταρκτική ενηµέρωση και συζήτηση µε τους χρήστες
ακολούθησε η διαδικασία της αξιολόγησης. Κατά τη διαδικασία αυτή ο κάθε
χρήστης υπό την καθοδήγηση του σχεδιαστή εξέτασε όλα τα διαθέσιµα
πρωτότυπα του συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα, αξιολόγησε τα προσχέδια για
τις παρακάτω εργασίες µε τις απαραίτητες διευκρινίσεις από τον ειδικό:
-

Αναζήτηση µιας πηγής πληροφορίας.
Περιήγηση µε βάση τη θεµατική κατηγορία και µε βάση τον τύπο της
πηγής πληροφορίας.
Θέαση των νέων πηγών πληροφορίας.
Επιλογή οµάδων χρηστών στις οποίες ανήκει.
Επιλογή αξιολογητών και αξιολόγηση µιας πηγής πληροφορίας.
Εισαγωγή νέας πηγής στο σύστηµα.
Ανανέωση των στοιχείων µιας πηγής.
∆ιαγραφή µιας πηγής πληροφορίας.

Στη διεξαγωγή των παραπάνω εργασιών ο ρόλος του σχεδιαστή ήταν
αποκλειστικά και µόνο η καθοδήγηση και η απάντηση σε τυχόν ερωτήσεις και
όχι η κατάθεση προσωπικών σχολίων και απόψεων τόσο για τον ίδιο το
χρήστη όσο και για το σύστηµα.
Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε µε µια συνέντευξη ανακεφαλαίωσης
(debriefing) µεταξύ του κάθε αξιολογητή και του καθοδηγητή, όπου δόθηκε
στους χρήστες η δυνατότητα να τονίσουν τις βασικότερες δυσκολίες που
αντιµετώπισαν κατά τη χρήση του συστήµατος και να προσθέσουν τυχόν
σχόλιά τους σχετικά µε τη λειτουργικότητα που παρουσιάστηκε µέσα από τα
πρωτότυπα. Σκοπός της συζήτησης ήταν να αναφέρουν στον παρατηρητή τις
παρατηρήσεις τις οποίες δεν µπόρεσαν να εκφράσουν κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και να εκφράσουν πιο ελεύθερα την άποψή
τους για το σύστηµα ψηφιακής βιβλιοθήκης που αξιολόγησαν.

5.1.2 Αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τα σχόλια των αξιολογητών τόσο κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης όσο και από τη συνέντευξη
ανακεφαλαίωσης που ακολούθησε συνοψίζονται παρακάτω:
•

Οι περισσότεροι αξιολογητές αντιµετώπισαν προβλήµατα µε το είδος της
ίδιας της διαδικασίας. Σχολίασαν ότι τους ήταν δύσκολο να συλλάβουν και
να αφοµοιώσουν την πραγµατική λειτουργικότητα του συστήµατος µέσα
από ένα σύνολο µη αλληλεπιδραστικών προσχεδίων. Σ’ αυτές τις
περιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα σηµαντική η συµβολή του ειδικού καθοδηγητή,
ο οποίος δίνοντας τις απαραίτητες οδηγίες διευκόλυνε τους χρήστες στην
προσοµοίωση των εργασιών που θα µπορούν να εκτελούν µε το σύστηµα.

•

Σε ορισµένες περιπτώσεις όπως η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της
αναζήτησης ή της περιήγησης, η παρουσίαση των λεπτοµερειών µιας
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συγκεκριµένης πηγής πληροφορίας ή κατά τη διαδικασία εισαγωγής
πληροφορίας, οι πιο αρχάριοι χρήστες σχολίασαν την ύπαρξη µεγάλης
ποσότητας πληροφορίας σε µία οθόνη και θεώρησαν πως µια
οµαδοποίηση της πληροφορίας και διάσπασή της σε µικρότερα τµήµατα
θα βοηθούσε στην καλύτερη αφοµοίωσή της.
•

Όλοι οι χρήστες σχολίασαν ως ιδιαίτερα εύχρηστη την ύπαρξη «καρτελών»
τόσο στις λίστες µε τις πηγές πληροφορίας όσο και στην παρουσίαση των
λεπτοµερειών για µια πηγή πληροφορίας αφού γίνεται εύστοχη
οµαδοποίηση του περιεχοµένου και παράλληλα διατηρείται µια γενικότερη
αντίληψη της δοµής της πληροφορίας που παρουσιάζεται.

•

Οι περισσότεροι χρήστες θεώρησαν την αναζήτηση µε περισσότερα
κριτήρια αρκετά περίπλοκη και δυσνόητη ως προς τη λειτουργικότητα µε
επιπλέον µειονέκτηµα την εµφάνιση των επιλογών για κάθε κριτήριο σε
ξεχωριστό παράθυρο και δήλωσαν ότι µάλλον θα χρησιµοποιούσαν την
απλή αναζήτηση ή την περιήγηση στις προκαθορισµένες κατηγορίες.

•

Η διαδικασία της αξιολόγησης µιας πηγής πληροφορίας, θεωρήθηκε
επίσης αρκετά πολύπλοκη και δύσκολη στην αντίληψή της µέσα από τη
χρήση µόνο των πρωτοτύπων όπου δε γίνεται εµφανής η πραγµατική
λειτουργικότητά της. Οι χρήστες δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν το
µηχανισµό της αξιολόγησης µιας πηγής πληροφορίας στον οποίο
εµπλέκονται τόσο οι διαχειριστές του συστήµατος όσο και οι απλοί
χρήστες αφού έπρεπε να κάνουν χρήση του και µε τους δύο αυτούς
ρόλους.

•

Θετικά σχολιάστηκε από τους περισσότερους χρήστες η καθοδήγηση που
παρέχει το ίδιο το σύστηµα ως προς την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών
αφού αφήνει λίγα περιθώρια για εισαγωγή πληροφορίας µόνο από τους
χρήστες και εποµένως για λάθη. Σηµειώθηκε ότι η διεπαφή παρέχει στις
περισσότερες περιπτώσεις δυνατότητες επιλογής της πληροφορίας και
επιβεβαίωσης για κρίσιµες επιλογές όπως για παράδειγµα η διαγραφή
µιας πηγής.

•

Οι πιο αρχάριοι χρήστες θεώρησαν ότι η διαδικασία εισαγωγής µιας νέας
πηγής πληροφορίας περιλαµβάνει πολλή πληροφορία και ιδιαίτερα
συγκεκριµένη και εξειδικευµένη ανάλογα µε τον τύπο της πηγής. ∆ήλωσαν
ότι θα προτιµούσαν σε µερικές περιπτώσεις διάσπαση της διαδικασίας σε
περισσότερα ακόµη βήµατα και πρότειναν την προσθήκη επεξηγήσεων σε
πεδία λιγότερο κατανοητά.

•

Γενικά, όλοι οι χρήστες δήλωσαν ότι το σύστηµα καλύπτει επαρκώς τις
απαιτούµενες λειτουργίες και µάλιστα οι χρήστες µε εµπειρία στη χρήση
παρόµοιων συστηµάτων τόνισαν ότι το σύστηµα αν και απλό καλύπτει
όλες τις βασικές απαιτήσεις διαχείρισης, ανίχνευσης και παρουσίασης της
πληροφορίας.
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5.2 Πειραµατική αξιολόγηση µε πραγµατικούς χρήστες
Μετά την ολοκλήρωση της φάσης της αξιολόγησης των πρωτοτύπων της
διεπαφής µε τη µέθοδο της καθοδήγησης, τα σηµαντικότερα από τα
προβλήµατα ευχρηστίας διορθώθηκαν και άρχισε η υλοποίηση της διεπαφής.
Μετά την ολοκλήρωση της διεπαφής πραγµατοποιήθηκε πειραµατική
αξιολόγησή της µε πραγµατικούς χρήστες σε εργαστήριο ευχρηστίας.
Πρόκειται για µια επίσης εµπειρική µέθοδο, για την οποία απαιτείται
τουλάχιστον ένα πρωτότυπο του τελικού συστήµατος. Σηµαντική παράµετρος
για µια τέτοια µέθοδο είναι η επιλογή των χρηστών, οι οποίοι πρέπει να
αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού των ατόµων στα οποία
απευθύνεται η εφαρµογή. Η συγκεκριµένη µέθοδος παρέχει βασικές
πληροφορίες για το πώς πραγµατικοί χρήστες αλληλεπιδρούν µε το σύστηµα
και ποια είναι τα πραγµατικά προβλήµατά τους και αυτός είναι ένας από τους
βασικούς λόγους που επιλέχθηκε. Η µέθοδος αυτή αν και εξαιρετικά
αποτελεσµατική απαιτεί σχεδίαση και διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης
από ειδικούς και κατά συνέπεια είναι αργή και απαιτητική σε πόρους. Για τους
λόγους αυτούς συνήθως πραγµατοποιείται κατά το τελικό στάδιο ανάπτυξης
ενός προϊόντος και όχι τακτικά στα διάφορα στάδια του κύκλου ανάπτυξης,
όπως συνέβη και στην περίπτωση του συστήµατος της ψηφιακής
βιβλιοθήκης.
Για µια πειραµατική αξιολόγηση µε χρήστες µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια
πληθώρα τεχνικών [Karat, 1992], όπως αξιολόγηση µε συνεργασία, µε
παρατήρηση, µε µέτρηση επίδοσης, µε τη µέθοδο εκφραζόµενων σκέψεων ή
ερωτήσεων, µε συνεντεύξεις και ερωτηµατολόγια. Στα πλαίσια της παρούσας
αξιολόγησης χρησιµοποιήθηκε µια πληθώρα από τεχνικές, οι οποίες θα
αναλυθούν στη συνέχεια, µε στόχο τη συλλογή πληροφοριών όχι για µερικά
µεµονωµένα στοιχεία της διεπαφής, αλλά για τη συνολική ποιότητά της.
Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της πειραµατικής αξιολόγησης µε
κύρια εργαλεία την παρατήρηση, αλλά και την καταγραφή της
αλληλεπίδρασης µε τεχνικά µέσα. Παράλληλα χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι
του λεκτικού πρωτοκόλλου και εκφραζόµενων σκέψεων. Τέλος,
χρησιµοποιήθηκε ένα αξιόπιστο ερωτηµατολόγιο για τη µέτρηση της
ευχρηστίας τους συστήµατος, όπως την αντιλαµβάνονται οι ίδιοι οι χρήστες,
και της ικανοποίησής τους από αυτό. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε θα
περιγραφεί µε περισσότερες λεπτοµέρειες στη συνέχεια.

5.2.1 Εργαστήριο αξιολόγησης ευχρηστίας
Σηµαντικός παράγοντας για τη διαδικασία αξιολόγησης είναι ο χώρος στον
οποίο θα πραγµατοποιηθεί. Κατά τον Karat [Karat, 1992], η ευχρηστία δεν
είναι απλά ένα χαρακτηριστικό του προϊόντος, αλλά κατά κάποιο τρόπο ένα
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χαρακτηριστικό της αλληλεπίδρασής του σε ένα περιβάλλον χρήσης. Εφόσον
η αξιολόγηση ευχρηστίας είναι στην πραγµατικότητα µια µέτρηση ευχρηστίας,
θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε περιβάλλον αντίστοιχο µε αυτό στο οποίο
θα χρησιµοποιείται.
Το σύστηµα της ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας είναι
υλοποιηµένο σαν ένα τµήµα µιας διαδικτυακής πύλης. Η πρόσβαση στη
διαδικτυακή πύλη µπορεί να πραγµατοποιηθεί από προσωπικούς
υπολογιστές. Όσον αφορά στους προσωπικούς υπολογιστές, το περιβάλλον
χρήσης του συστήµατος ή της διαδικτυακής πύλης γενικότερα, είναι
οποιοδήποτε περιβάλλον γραφείου. Το µέσο χρήσης είναι ένας προσωπικός
υπολογιστής µε σύνδεση στο διαδίκτυο, µε πρόγραµµα πλοήγησης στον
παγκόσµιο ιστό, τον Internet Explorer της Microsoft. Εποµένως, το
περιβάλλον χρήσης αντιστοιχεί απόλυτα στο περιβάλλον στο οποίο τελικά
πραγµατοποιήθηκε η διαδικασία, το οποίο είναι το εργαστήριο ευχρηστίας του
Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Η κύρια λειτουργία ενός εργαστηρίου ευχρηστίας είναι να παρέχει τη
δυνατότητα για συστηµατικές µελέτες και συλλογή πληροφοριών της
αλληλεπίδρασης µεταξύ του χρήστη και του αξιολογούµενου συστήµατος. Οι
µελέτες αυτές αποτελούν κύριο εργαλείο στο πεδίο της Επικοινωνίας
Ανθρώπου – Υπολογιστή. Η αξιολόγηση συστηµάτων στους χώρους ενός
εργαστηρίου ευχρηστίας µπορεί να γίνει σε διάφορες φάσεις της διαδικασίας
ανάπτυξης, ξεκινώντας από την εξέταση των προσχεδίων σε χαρτί, µέχρι και
το ολοκληρωµένο σύστηµα.
Για να είναι εφικτή η αξιολόγηση σε ένα τέτοιο εργαστήριο, θα πρέπει να
υποστηρίζονται οι παρακάτω λειτουργίες [Lund, 1994]:
•
•
•
•

η δυνατότητα να παρουσιαστεί το σύστηµα στον χρήστη σε ένα
ελεγχόµενο περιβάλλον,
η δυνατότητα να παρακολουθείται / παρατηρείται και να ερµηνεύεται η
συµπεριφορά του χρήστη (π.χ. εκφράσεις του προσώπου, κινήσεις και
λεκτικές περιγραφές),
η δυνατότητα να καταγράφονται οι δραστηριότητες του χρήστη, καθώς
και του συστήµατος και
η δυνατότητα να διαχειρίζονται και να αναλύονται τα παραπάνω
δεδοµένα µε τα κατάλληλα εργαλεία

Ένα εργαστήριο ευχρηστίας περιλαµβάνει το χώρο δοκιµής, ο οποίος
ελέγχεται και παρακολουθείται από τον χώρο παρατήρησης / ελέγχου. Στο
χώρο δοκιµής πραγµατοποιείται και καταγράφεται η αλληλεπίδραση µεταξύ
του χρήστη και του συστήµατος που αξιολογείται. Ο χώρος παρατήρησης
διαχωρίζεται από το χώρο δοκιµής µε έναν καθρέφτη µιας όψης, ώστε να µην
ενοχλείται ο χρήστης. Στο χώρο αυτό πραγµατοποιείται η παρατήρηση και
ελέγχεται και ο τεχνικός εξοπλισµός που βοηθά στη συλλογή πληροφοριών.
Τέλος, κατά τη διαδικασία συλλογής των αποτελεσµάτων, πραγµατοποιείται
στον ίδιο χώρο η ανάλυση και επεξεργασία των δεδοµένων.
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Στην εικόνα (Εικόνα 66) που ακολουθεί φαίνεται µια κάτοψη του εργαστηρίου
ευχρηστίας στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η αξιολόγηση.

Εικόνα 66. Κάτοψη του εργαστηρίου ευχρηστίας του Ινστιτούτου
Πληροφορικής
Στο χώρο δοκιµής υπάρχουν συνήθως δυο κάµερες, τοποθετηµένες έτσι ώστε
να λαµβάνουν εικόνα, η µία από το πρόσωπο και το χέρι του χρήστη, και η
άλλη από την πλάτη του χρήστη και την οθόνη. Για την αξιολόγηση που
πραγµατοποιήθηκε στο παρόν σύστηµα, χρησιµοποιήθηκε µόνο η πρώτη
κάµερα. Η εικόνα από την οθόνη του υπολογιστή που εργάζεται ο χρήστης,
καταγράφεται σε βίντεο µε τη βοήθεια ενός µετατροπέα εικόνας (scan
converter). Έτσι, µε τη βοήθεια συσκευών VCR (Video Cassette Recorder)
καταγράφονται δυο ξεχωριστές ταινίες, οι οποίες µε τη χρήση µιας κονσόλας
µίξης, µπορούν να συνδυαστούν σε µια ταινία. Η µελέτη της ταινίας αυτής,
είναι πολύ σηµαντική για να διεξαχθούν οι απαραίτητες µετρήσεις και τα
αποτελέσµατα σχετικά µε το προϊόν που αξιολογείται.

5.2.2 Επιλογή χρηστών
Όπως αναφέρθηκε, για τη διεξαγωγή µιας έγκυρης διαδικασίας αξιολόγησης,
είναι απαραίτητη η συµµετοχή αξιολογητών, οι οποίοι πρέπει να αποτελούν
αντιπροσωπευτικό δείγµα τελικών χρηστών στους οποίους απευθύνεται η
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εφαρµογή. Το σύστηµα της ψηφιακής βιβλιοθήκης απευθύνεται εν δυνάµει σε
όλους τους χρήστες οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν προσωπικό
υπολογιστή. Με βάση όµως τις παραµέτρους σχεδίασης που ελήφθησαν
υπόψιν το κυριότερο για την κατηγοριοποίηση των χρηστών είναι η γνώση
χρήσης προσωπικών υπολογιστών. Και στη συνέχεια υπάρχουν και οι
υπόλοιποι παράµετροι, δηλαδή αν ένας χρήστης έχει χρησιµοποιήσει το ίδιο ή
παρόµοια συστήµατα.
Σηµαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση είναι επίσης το πλήθος των
χρηστών που θα συµµετάσχουν. Οι Nielsen και Landauer [Nielsen &
Landauer, 1993], υπολόγισαν ένα µαθηµατικό τύπο, βάσει του οποίου
υπολογίζονται τα προβλήµατα ευχρηστίας που εντοπίζονται ανάλογα µε τον
αριθµό των χρηστών που χρησιµοποιούνται:
Προβλήµατα Ευχρηστίας(i) = N(1-(1-λ)i)
όπου i είναι το πλήθος των χρηστών που συµµετέχουν στην αξιολόγηση, Ν
είναι ο συνολικός αριθµός των προβληµάτων ευχρηστίας που υπάρχουν στην
εφαρµογή και λ είναι η πιθανότητα εύρεσης ενός µοναδικού προβλήµατος µε
έναν µοναδικό χρήστη. Έπειτα από πολλές πειραµατικές µελέτες,
διαπιστώθηκε ότι η συνήθης τιµή του λ είναι το 31%. Έτσι προκύπτει η
γραφική παράσταση που αναπαριστά τη σχέση των προβληµάτων που τελικά
εντοπίζονται, µε τους χρήστες που συµµετέχουν στην αξιολόγηση (Εικόνα
67):

Εικόνα 67. Προβλήµατα που εντοπίζονται ανάλογα µε τον αριθµό των
χρηστών
Μελετώντας την καµπύλη, παρατηρούµε ότι µε την προσθήκη ενός νέου
χρήστη κάθε φορά ανακαλύπτονται περισσότερα προβλήµατα από ότι µε τον
προηγούµενο χρήστη. Έτσι, µελετώντας και το κόστος που αυξάνεται µε την
προσθήκη ενός νέου χρήστη στη διαδικασία αξιολόγησης, έχει προκύψει ότι
είναι απαραίτητη η συµµετοχή πέντε τουλάχιστον χρηστών. Το άνω όριο
µπορεί κάθε φορά να ορίζεται ανάλογα µε τους διαθέσιµους πόρους. Ωστόσο,
η συµµετοχή οκτώ χρηστών θεωρείται απολύτως ικανοποιητική, αφού
ανακαλύπτει το 95% των προβληµάτων ευχρηστίας σε µια εφαρµογή.
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Για την αξιολόγηση του συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης, και µε δεδοµένο
ότι µετά την ολοκλήρωση της φάσης της σχεδίασης είχε πραγµατοποιηθεί ήδη
αξιολόγηση µε πέντε χρήστες, αποφασίστηκε να συµµετέχουν οκτώ χρήστες,
ανακαλύπτοντας έτσι, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, το 95% των
προβληµάτων ευχρηστίας τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί από τους ειδικούς.
Για να εξασφαλιστεί ότι το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν αντιπροσωπευτικό των πραγµατικών χρηστών, τρεις ήταν οι έµπειροι χρήστες
υπολογιστών, τρεις αρχάριοι και δύο ήταν µέσοι χρήστες. Πριν τη διεξαγωγή
της διαδικασίας, οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο
δηµογραφικών στοιχείων όπως και στην προηγούµενη αξιολόγηση, το οποίο
παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Στο ερωτηµατολόγιο αυτό, εκτός από τις
ερωτήσεις για το επίπεδο γνώσης στη χρήση προσωπικών υπολογιστών,
περιλαµβάνονται ερωτήσεις στατιστικών στοιχείων, όπως η ηλικία, το φύλο
και η βαθµίδα εκπαίδευσης του συµµετέχοντος. Τέλος, υπάρχουν δύο
ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονται µε την ψηφιακή βιβλιοθήκη. Η πρώτη
ερώτηση αφορούσε στο αν έχουν χρησιµοποιήσει ξανά ψηφιακή βιβλιοθήκη
ενώ η δεύτερη αν είναι θετικά προδιατεθειµένοι ως προς τη διακίνηση και
διαχείριση πληροφορίας µέσω τέτοιων συστηµάτων. Η ερώτηση αυτή κρίθηκε
απαραίτητη για την εξαγωγή συµπερασµάτων µετά τον τελικό υπολογισµό
των αποτελεσµάτων. Έτσι, για παράδειγµα, αν ένας χρήστης που είναι θετικά
προδιατεθειµένος ως προς τη διάθεση της πληροφορίας µέσω ηλεκτρονικών
βιβλιοθηκών εκτιµήσει ότι η χρήση του συγκεκριµένου συστήµατος είναι
δύσκολη ή δυσάρεστη, τα εξαγόµενα συµπεράσµατα είναι πολύ σηµαντικά.
Το αντίστοιχο ισχύει και για το αντίστροφο, δηλαδή την τελική θετική στάση
ενός χρήστη αρχικά αρνητικά προδιατεθειµένου.
Τα σηµαντικότερα στατιστικά αποτελέσµατα, όπως προέκυψαν από τη µελέτη
των
συµπληρωµένων
ερωτηµατολογίων
δηµογραφικών
στοιχείων,
παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Αριθ.
Χρ.

Ηλικία

Φύλλο

Εκπαίδευση

Εµπειρία
Χρήσης
Υπολογιστών

1
2
3
4
5
6
7
8

26
26
20
28
21
25
28
32

Άνδρας ΑΕΙ
Έµπειρος
1
Γυναίκα ΑΕΙ
Έµπειρος
1
Άνδρας ΤΕΙ
Αρχάριος
4,33
Γυναίκα ΑΕΙ
Μέσος
2,67
Άνδρας Λύκειο
Αρχάριος
1,33
Άνδρας ΑΕΙ
Έµπειρος
3,33
Γυναίκα ΤΕΙ
Μέσος
2,67
Γυναίκα Λύκειο
Αρχάριος
1,67
Πίνακας 3. ∆ηµογραφικά στοιχεία χρηστών

2

∆ιάθεση προς
την
ηλεκτρονική
διαχείριση
πηγών
πληροφορίας2

Παλαιότερη
χρήση
ψηφιακών
βιβλιοθηκών

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Οι βαθµοί είναι από το 1 έως το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στην πιο θετική στάση, ενώ το 7
στην πλέον αρνητική. Ο αριθµός που αναγράφεται είναι ο µέσος όρος τριών παραγόντων:
αξιοπιστία, ασφάλεια, ευχρηστία.
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5.2.3 Σενάρια Χρήσης
Ένα σενάριο περιγράφει τη διαδικασία µιας αλληλουχίας πράξεων και είναι η
περιγραφή µας δραστηριότητας σε αφηγηµατική µορφή. Ο Nielsen [Nielsen,
1990], ορίζει το σενάριο ως την περιγραφή ενός χρήστη ο οποίος
αλληλεπιδρά µε ένα συγκεκριµένο σύστηµα (ή σύνολο συστηµάτων), για να
επιτύχει ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα κάτω από προκαθορισµένες
περιστάσεις και σε ορισµένο χρονικό διάστηµα.
Τα σενάρια, όταν χρησιµοποιούνται στη φάση της αξιολόγησης, περιγράφουν
πιθανές χρήσεις του συστήµατος από διαφορετικές κατηγορίες χρηστών και
σε διαφορετικά περιβάλλοντα χρήσης. Σηµαντικό είναι να επιλεχθούν ώστε να
είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά για αυτούς που πραγµατικά θα
χρησιµοποιούν την εφαρµογή. Επίσης, θα πρέπει να καλύπτουν το
σηµαντικότερο τµήµα της διεπαφής της εφαρµογής.
Στην περίπτωση λοιπόν του συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης, ο στόχος των
σεναρίων είναι να αξιολογηθεί η ευχρηστία της διεπαφής για τους απλούς
χρήστες και για τους διαχειριστές του συστήµατος. Έτσι, δηµιουργήθηκαν δύο
σενάρια, από τα οποία το πρώτο απευθύνεται στους απλούς χρήστες, που
σηµαίνει ότι οι χρήστες είχαν δικαίωµα µόνο να αναζητήσουν πληροφορία, να
αξιολογήσουν µια πηγή πληροφορίας και να ενεργοποιήσουν κάποιο προφίλ
οµάδας χρηστών. Το δεύτερο σενάριο απευθύνεται στους διαχειριστές του
συστήµατος, οι οποίοι εκτός από τις κοινές λειτουργίες µε τους απλούς
χρήστες είχαν και το δικαίωµα να τροποποιούν την πληροφορία που υπάρχει
στο σύστηµα. Τα σενάρια χρήσης που δόθηκαν στους αξιολογητές υπάρχουν
στο Παράρτηµα ΙΙΙ.

5.2.4 Κριτήρια αξιολόγησης
Όπως αναφέρθηκε ήδη στην εισαγωγή του κεφαλαίου, για τον καθορισµό της
ευχρηστίας ενός συστήµατος είναι απαραίτητος ο καθορισµός τριών
παραµέτρων: της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και της
ικανοποίησης του αξιολογητή από τη χρήση του συστήµατος. Στην ενότητα
αυτή θα παρουσιαστούν τα κριτήρια που µετρήθηκαν για κάθε κατηγορία αλλά
και ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκαν οι συγκεκριµένες µετρήσεις.
Αποτελεσµατικότητα
Για τη διεξαγωγή των µετρήσεων στην κατηγορία αυτή, χρησιµοποιήθηκαν οι
βιντεοσκοπηµένες συνεδρίες αξιολόγησης. Με τη βοήθεια των ταινιών, για
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κάθε χρήστη και για κάθε σενάριο καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά που ήταν
απαραίτητα, ώστε στη συνέχεια να εξαχθούν συγκεντρωτικά αποτελέσµατα.
Τα χαρακτηριστικά που µετρήθηκαν είναι:
α) Ποσοστό Επίτευξης στόχου
Το ποσοστό στο οποίο ένα σενάριο χρήσης επιτεύχθηκε πλήρως και µε
ορθότητα. Για κάθε µία από τις ενέργειες που δεν κατάφερε να διεκπεραιώσει
ο χρήστης, αφαιρείται ένα ποσοστό. Το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε
ενέργεια έχει καθοριστεί ανάλογα µε το σενάριο, τη σηµαντικότητα της
ενέργειας στο σενάριο αυτό καθώς και την πολυπλοκότητα της ενέργειας.
β) Λάθη
Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται στον αριθµό των λαθών που
πραγµατοποίησε ένας χρήστης. Προκειµένου να εξαχθούν περισσότερο
αξιόπιστα συµπεράσµατα για κάθε χρήστη, εκτός από το πλήθος των λαθών,
καταγράφηκαν το είδος του και ο χρόνος ανάκαµψης από κάθε λάθος.
γ) Ποσοστό ∆ιόρθωσης Λαθών
Αναφέρεται στα λάθη που διορθώθηκαν από τους χρήστες, εκφρασµένα σε
ποσοστό επί της εκατό (%).
δ) Βοήθειες
Μετράται ο αριθµός των φορών που χρειάστηκε να επέµβει ο παρατηρητής
για να βοηθήσει τον χρήστη να συνεχίσει τη διαδικασία.
Αποδοτικότητα
Οι µετρήσεις της κατηγορίας αυτής πραγµατοποιήθηκαν µε τη βοήθεια των
βιντεοσκοπηµένων συνεδριών αξιολόγησης. Οι παράµετροι που µετρήθηκαν
στην κατηγορία αυτή είναι:
α) Χρόνος διεκπεραίωσης
Ο χρόνος που απαιτήθηκε για να ολοκληρωθεί ένα σενάριο από τον χρήστη.
β) Αποδοτικότητα επίτευξης στόχου
Υπολογίζεται από τον χρόνο της µέσης επίτευξης στόχου προς το µέσο χρόνο
διεκπεραίωσης.
Ικανοποίηση
Για τη µέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών από τη χρησιµοποίηση της
ψηφιακής βιβλιοθήκης χρησιµοποιήθηκαν δυο είδη ερωτηµατολογίων: ένα
µετά από κάθε σενάριο και ένα συνολικό για την αξιολόγηση ευχρηστίας της
διεπαφής. Τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν είναι τα “IBM After –
Scenario Questionnaire (ASQ)” και το “IBM Computer System Usability
Satisfaction Questionnaire (CSUQ)”, τα οποία παραδόθηκαν µεταφρασµένα
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στους αξιολογητές. Τα µεταφρασµένα ερωτηµατολόγια παρατίθενται στο
Παράρτηµα ΙΙΙ. Οι λόγοι που επέβαλλαν την χρήση των παραπάνω
ερωτηµατολογίων είναι:
α) τα ερωτηµατολόγια διατίθενται για δηµόσια χρήση ,
β) έχει αποδειχθεί [Lewis, 1995] ότι είναι εξαιρετικά αξιόπιστα (βαθµός
αξιοπιστίας 0.94%) και
γ) δεν απαιτούν κάποιο ειδικό λογισµικό για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων.
Το ASQ είναι ένα ερωτηµατολόγιο που αποτελείται από τρεις ερωτήσεις και
χρησιµοποιείται για να µετρηθεί η ικανοποίηση του χρήστη µετά την
ολοκλήρωση ενός σεναρίου. Οι ερωτήσεις του καλύπτουν τρεις παραµέτρους
που αφορούν στην ικανοποίηση ενός χρήστη σε σχέση µε την ευχρηστία του
συστήµατος: την ευκολία ολοκλήρωσης των ενεργειών ενός σεναρίου, το
χρόνο για την ολοκλήρωση µιας ενέργειας και την επάρκεια της πληροφορίας
υποστήριξης. Λόγω του ότι αποτελείται από τρεις µόνο ερωτήσεις, το
ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται εύκολα και γρήγορα από τους χρήστες,
χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος κόπος. Για τον υπολογισµό των
αποτελεσµάτων, υπολογίζεται ο µέσος όρος των βαθµών της κάθε ερώτησης.
Το CSUQ είναι ένα ερωτηµατολόγιο, που αποτελείται από δεκαεννέα
ερωτήσεις και αφορά στην ικανοποίηση ενός χρήστη από την ευχρηστία του
συστήµατος. Για τη συµπλήρωσή του απαιτείται περισσότερος χρόνος σε
σχέση µε το ASQ (περίπου δέκα λεπτά), αλλά η συµπλήρωσή του
πραγµατοποιείται µια µόνο φορά µετά το τέλος της διαδικασίας. Με τη µελέτη
των αποτελεσµάτων εξάγονται σηµαντικά συµπεράσµατα για τη συνολική
ευχρηστία του συστήµατος. Επίσης, υπολογίζονται συγκεκριµένοι δείκτες
ευχρηστίας, µέσω του υπολογισµού του µέσου βαθµού για συγκεκριµένες
οµάδες ερωτήσεων. Οι δείκτες αυτοί είναι:
•
•
•
•

Συνολική ευχρηστία: ονοµάζεται OVERALL και υπολογίζεται ως ο µέσος
βαθµός όλων των απαντήσεων.
Χρήση του συστήµατος: ονοµάζεται SYUSE και υπολογίζεται ως ο µέσος
όρος των απαντήσεων στις ερωτήσεις 1 έως 8.
Ποιότητα της πληροφορίας: ονοµάζεται INFOQUAL και είναι ο µέσος όρος
των βαθµών στις απαντήσεις 9 έως 15.
Ποιότητα της διεπαφής: Είναι ο µέσος όρος των απαντήσεων 16 έως 18
και ονοµάζεται INTERQUAL.

Και στα δυο ερωτηµατολόγια (ASQ και CSUQ), αν ο χρήστης δεν απαντήσει
σε µια ερώτηση τότε η ερώτηση αυτή δεν συνυπολογίζεται για την εξαγωγή
του µέσου όρου.

5.2.5 ∆ιαδικασία αξιολόγησης
Μετά την προσέλευση του κάθε χρήστη και πριν ξεκινήσει η αξιολόγηση του
συστήµατος, έγιναν κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις εκ µέρους του
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παρατηρητή της διαδικασίας. Πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση του χρήστη για
τον σκοπό της συνεδρίας και τους στόχους της αξιολόγησης. Πληροφορήθηκε
ότι η συνεδρία βιντεοσκοπείται και ενηµερώθηκε για τους λόγους που γίνεται η
βιντεοσκόπηση. Αν ο χρήστης αποδεχόταν την καταγραφή της διαδικασίας,
υπέγραφε µια σχετική δήλωση. Στη συνέχεια, συµπλήρωσε το
ερωτηµατολόγιο δηµογραφικών στοιχείων. Έπειτα, εκτέλεσε το πρώτο
σενάριο στον προσωπικό υπολογιστή και συµπλήρωσε το ASQ
ερωτηµατολόγιο. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε και για το δεύτερο
σενάριο. Τέλος, µετά την ολοκλήρωση και των δύο σεναρίων συµπλήρωσε το
ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης ευχρηστίας (CSUQ). Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας πραγµατοποιήθηκε σύντοµη συνέντευξη ανακεφαλαίωσης
(debriefing), ώστε να διευκρινιστούν τυχόν απορίες που είχαν προκύψει κατά
τη διάρκεια της αξιολόγησης και να συγκεντρωθούν επιπλέον σχόλια.

5.2.6 Συνέντευξη ανακεφαλαίωσης
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τον κάθε αξιολογητή, ακολούθησε
σύντοµη συζήτηση µε τους αξιολογητές. Σκοπός της συζήτησης ήταν να
αναφέρουν στον παρατηρητή της διαδικασίας τις παρατηρήσεις τις οποίες δεν
µπόρεσαν να εκφράσουν µέσω των ερωτηµατολογίων, καθώς και να
εκφράσουν πιο ελεύθερα την άποψή τους για το σύστηµα της ψηφιακής
βιβλιοθήκης που αξιολόγησαν.
Τα κυριότερα σχόλια των αξιολογητών σε αυτή τη συζήτηση συνοψίζονται
παρακάτω:
•

Οι αξιολογητές σχολίασαν ότι γενικά το σύστηµα ήταν απλό και κατανοητό,
υποστήριζε όλες τις βασικές λειτουργίες και κάλυπτε σε ικανοποιητικό
βαθµό τις απαιτήσεις τους.

•

Οι πιο έµπειροι χρήστες στη χρήση παρόµοιων συστηµάτων θεώρησαν ότι
κάποιες επιπλέον επιλογές σε κάποιες λειτουργίες θα βοηθούσαν
περισσότερο στην επίτευξη των στόχων τους. Για παράδειγµα, η επιλογή
διαφόρων ειδών ταξινόµησης στις λίστες των πηγών πληροφορίας θα
υποστήριζε πιο αποτελεσµατικά τις εργασίες για την ανεύρεση
πληροφορίας (αναζήτηση, περιήγηση, νέες πηγές πληροφορίας) όπως
επίσης και η δυνατότητα επιλογής του αριθµού των πηγών πληροφορίας
ανά σελίδα.

•

Οι αρχάριοι χρήστες αντιµετώπισαν δυσκολίες στην κατανόηση της
λειτουργίας επιλογής των οµάδων χρηστών στις οποίες ανήκουν και γενικά
απέφυγαν να τη χρησιµοποιήσουν. Αντίθετα θεώρησαν ιδιαίτερα εύχρηστη
την κατηγοριοποίηση των πηγών πληροφορίας τόσο µε βάση τις θεµατικές
ενότητες όσο και µε βάση τον τύπο των πηγών πληροφορίας αφού µε τον
τρόπο αυτό απέκτησαν µια πρώτη αντίληψη του χώρου πληροφορίας του
συστήµατος.
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•

Οι περισσότεροι χρήστες θεώρησαν περιττή την ύπαρξη της «καρτέλας»
µε την Περίληψη των αποτελεσµάτων των λειτουργιών ανεύρεσης πηγών
πληροφορίας µε βάση τον τύπο τους και δήλωσαν ότι η απευθείας
προβολή της λίστας µε τις πηγές θα ήταν πιο εύχρηστη, αφού θα µείωνε
τον αριθµό των βηµάτων για την επίτευξη του στόχου τους. Παρόλα αυτά,
πρότειναν να προστεθεί απλώς σαν επιπλέον επιλογή ώστε να τους
δίνεται η δυνατότητα να περιορίσουν των αριθµό των αποτελεσµάτων σε
κάθε λίστα.

•

Η διαδικασία της αξιολόγησης µιας πηγής πληροφορίας και ιδιαίτερα τα
βήµατα που αφορούν την επιλογή των αξιολογητών της πηγής και
γενικότερα την καθοδήγηση και τον έλεγχο της διαδικασίας από τους
διαχειριστές αντιµετωπίστηκε µε επιφυλακτικότητα και ιδιαίτερα για τους
πιο αρχάριους χρήστες. Το γεγονός αυτό αποδίδεται όµως στη µη
εξοικείωσή τους µε τη γενικότερη λειτουργικότητα της δικτυακής πύλης και
την οργάνωσή της σε οµάδες ειδικών ενδιαφερόντων.

•

Αρκετοί χρήστες πρότειναν τη διάσπαση της διαδικασίας εισαγωγής µιας
πηγής πληροφορίας σε περισσότερα βήµατα, ιδιαίτερα για κάποιους
τύπους πηγών που απαιτούν την εισαγωγή µεγάλης ποσότητας
πληροφορίας όπως οι οργανισµοί (organisations) και οι µελέτες (projects).
Θεώρησαν επίσης πως µια σύνοψη της πληροφορίας που έχουν εισάγει
ένα βήµα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα βοηθούσε στην
αποφυγή τυχόν λαθών καθώς και στην παρουσίαση µιας συγκεντρωτικής
εικόνας της νέας πηγής πληροφορίας. Γενικά όµως, όλοι οι χρήστες
σχολίασαν θετικά τις διαδικασίες προσθήκης και τροποποίησης της
πληροφορίας στο σύστηµα, δηλώνοντας ότι οι πολλοί έλεγχοι και η σωστή
καθοδήγηση από το σύστηµα καθιστά τις διαδικασίες αυτές ιδιαίτερα
αυτοεπεξηγηµατικές και εύχρηστες.

Με βάση τα παραπάνω σχόλια των χρηστών καθώς και τα γενικότερα
αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη διαδικασία αξιολόγησης,
εφαρµόστηκαν οι κατάλληλες αλλαγές και προέκυψε τελικά η διεπαφή που
παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4.

5.2.7 Αποτελέσµατα
Στην ενότητα αυτή, θα περιγραφούν τα αποτελέσµατα που προέκυψαν τόσο
από τις µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µέσω των βιντεοσκοπηµένων
συνεδριών όσο και από τα ερωτηµατολόγια στα οποία απάντησαν οι
αξιολογητές. Τέλος, θα αναφερθούν τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από
τη συζήτηση µε τους αξιολογητές µετά την ολοκλήρωση της κάθε συνεδρίας.
Υπενθυµίζεται ότι τα κριτήρια αξιολόγησης που µελετήθηκαν είναι η
αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα και η ικανοποίηση των αξιολογητών
από τη χρήση του συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας.
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Αποτελεσµατικότητα
Για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος µετρήθηκαν το
ποσοστό επίτευξης στόχων, τα λάθη των αξιολογητών, το ποσοστό των
λαθών που διορθώθηκαν καθώς και το πλήθος των βοηθειών που χρειάστηκε
να λάβει ο χρήστης από τον παρατηρητή προκειµένου να συνεχίσει µε ένα
σενάριο. Επιπλέον, µετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκε ένας χρήστης για να
επανέλθει από ένα λάθος. Λάθη εκ µέρους των χρηστών θεωρούνται και
τυχόν παραλείψεις που συνέβησαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός σεναρίου.
Ακολουθεί ο πίνακας µε τα αποτελέσµατα της χρήσης του συστήµατος στον
προσωπικό υπολογιστή µέσω του πρώτου σεναρίου.
Χρήστης
1
2
3
4
5
6
7
8
Μέσος Όρος
Τυπική
Απόκλιση
Σφάλµα
Ελάχιστη Τιµή
Μέγιστη Τιµή

Επίτευξη
Στόχου (%)

Λάθη

100
100
91
100
93
100
95
100
97,38
3,53

1
3
7
3
9
2
6
5
4,5
2,55

1,25
91
100

0,90
1
9

Λάθη που
διορθώθηκαν
(%)
100
100
71
100
89
100
83
100
92,88
10,28
3,63
71
100

Πλήθος
Βοηθειών
0
0
1
0
1
0
0
0
0,25
0,43
0,15
0
1

Πίνακας 4. ∆είκτες αποτελεσµατικότητας για το πρώτο σενάριο
Από το παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι στόχος του σεναρίου επετεύχθη κατά
97,38%, µε απόκλιση 3. Ο µέσος όρος των λαθών είναι 5, ενώ από αυτά
διορθώθηκε το 92,88% περίπου.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του δεύτερου
σεναρίου.
Χρήστης
1
2
3
4
5
6
7
8

Επίτευξη
Στόχου (%)
100
100
97
100
93
100
95
95

Λάθη
2
2
4
3
6
3
4
3

124

Λάθη που
διορθώθηκαν
(%)
100
100
100
100
83
100
75
100

Πλήθος
Βοηθειών
0
0
1
0
1
0
0
1

Αξιολόγηση Ευχρηστίας
Μέσος Όρος
Τυπική
Απόκλιση
Σφάλµα
Ελάχιστη Τιµή
Μέγιστη Τιµή

97,5
2,69

3,38
1,2

94,75
9,31

0,38
0,48

0,95
93
100

0,43
2
6

3,29
75
100

0,17
0
1

Πίνακας 5. ∆είκτες αποτελεσµατικότητας για το δεύτερο σενάριο
Στην περίπτωση του δεύτερου σεναρίου, κατά την εκτέλεσή του στον
προσωπικό υπολογιστή, ο µέσος όρος επίτευξης στόχου και το ποσοστό
διόρθωσης λαθών αυξήθηκαν ενώ παράλληλα µειώθηκε ο µέσος όρος λαθών.
Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι µε επαναλαµβανόµενη χρήση του συστήµατος οι
χρήστες µπορούν να επιτυγχάνουν το στόχο τους πραγµατοποιώντας
λιγότερα λάθη. Το στοιχείο αυτό είναι κοινό για όλες τις κατηγορίες χρηστών
(Έµπειροι, Μέσοι, Αρχάριοι).
Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσµατα ανά
αξιολογητή για την εκτέλεση και των δύο σεναρίων.
Χρήστης
1
2
3
4
5
6
7
8
Μέσος Όρος
Τυπική
Απόκλιση
Σφάλµα
Ελάχιστη Τιµή
Μέγιστη Τιµή

Επίτευξη
Στόχου (%)
100
100
94
100
96,5
100
95
97,5
97,88
2,33

Λάθη
3
5
11
6
15
5
10
8
7,88
3,69

Λάθη που
διορθώθηκαν
100
100
85,5
100
86
100
79
100
93,81
8,22

Πλήθος
Βοηθειών
0
0
2
0
2
0
0
1
0,63
0,86

0,82
94
100

1,30
3
15

2,91
79
100

0,30
0
2

Πίνακας 6. Συνολικοί δείκτες αποτελεσµατικότητας και για τα δύο
σενάρια χρήσης
Αποδοτικότητα
Για τη µέτρηση της αποδοτικότητας του συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης
καταγράφηκαν οι τιµές κάποιων δεικτών, όπως προέκυψαν από τη µελέτη
των βιντεοσκοπηµένων ταινιών. Επίσης καταγράφηκε και ο χρόνος που
χρειάστηκε ο κάθε χρήστης για την εκτέλεση του κάθε σεναρίου. Τέλος,
υπολογίστηκε η αποδοτικότητα επίτευξης στόχου σαν ο λόγος της επίτευξης
του στόχου προς το χρόνο που απαιτήθηκε (δηλαδή υπολογίζεται το ποσοστό
της επίτευξης στόχου στη µονάδα χρόνου).
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Αρχικά, παρουσιάζονται οι µετρήσεις όπως προέκυψαν από την εκτέλεση του
πρώτου σεναρίου:
Χρήστης
1
2
3
4
5
6
7
8
Μέσος Όρος
Τυπική Απόκλιση
Σφάλµα
Ελάχιστη Τιµή
Μέγιστη Τιµή

Χρόνος διεκπεραίωσης
σεναρίου (min)
13,25
12,45
18,14
16,43
19,36
14,56
16,89
17,41
16,06
2,27
0,81
12,45
19,36

Αποδοτικότητα
επίτευξης στόχου
(επίτευξη/χρόνος)
7,55
8,03
5,02
6,09
4,80
6,87
5,62
5,74
6,22
1,09
0,39
4,80
8,03

Πίνακας 7. ∆είκτες αποδοτικότητας για το πρώτο σενάριο
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι ο χρόνος και κατά συνέπεια η
αποδοτικότητα της εκτέλεσης του πρώτου σεναρίου κυµαίνεται ανάλογα µε
την εµπειρία του κάθε χρήστη όσον αφορά τη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Έτσι, οι χρήστες 1,2 και 6 που είχαν και τη µεγαλύτερη εµπειρία
σηµείωσαν καλύτερη απόδοση από τους χρήστες µε µέτρια η ελάχιστη
εµπειρία.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που
προέκυψαν κατά την εκτέλεση του δεύτερου σεναρίου.
Χρήστης
1
2
3
4
5
6
7
8
Μέσος Όρος
Τυπική Απόκλιση
Σφάλµα
Ελάχιστη Τιµή
Μέγιστη Τιµή

Χρόνος διεκπεραίωσης
σεναρίου (min)
18,14
17,56
19,78
19,89
20,67
19,76
19,93
19,51
19,41
0,96
0,34
17,56
20,67

Αποδοτικότητα
επίτευξης στόχου
(επίτευξη/χρόνος)
5,51
5,69
4,90
5,03
4,50
5,06
4,77
4,87
5,04
0,37
0,13
4,50
5,69

Πίνακας 8. ∆είκτες αποδοτικότητας για το δεύτερο σενάριο
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Παρατηρούµε ότι για την εκτέλεση αυτού του σεναρίου απαιτήθηκε
περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωσή του σε σχέση µε το χρόνο που
απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση του πρώτου σεναρίου, κάτι απόλυτα
φυσιολογικό όµως, αφού το δεύτερο σενάριο περιελάµβανε περισσότερες
ενέργειες και αρκετά χρονοβόρες (ενέργειες για τη διαχείριση της
πληροφορίας).
Ικανοποίηση
Για τη µέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών από τη χρήση του συστήµατος
ψηφιακής βιβλιοθήκης χρησιµοποιήθηκαν τα ερωτηµατολόγια που
συµπλήρωσαν οι χρήστες µετά την ολοκλήρωση των σεναρίων για να
υπολογιστούν οι δείκτες ASQ, OVERALL, SYUSE, INFOQUAL, INTERQUAL.
Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσµατα για τους
δείκτες που προαναφέρθηκαν.
Χρήστης
1
2
3
4
5
6
7
8
Μέσος
Όρος
Τυπική
Απόκλιση
Σφάλµα
Ελάχιστη
Τιµή
Μέγιστη
Τιµή

ASQ
(Σενάριο 1)
1,67
2
2
1,33
2,67
1,33
1,67
2
1,83

ASQ
(Σενάριο 2)
1,33
2
2
1,33
2,33
1,33
1,33
2
1,71

OVERALL
1,67
2,11
2,28
1,39
1,94
1,56
2,33
2,06
1,92

0,41

0,39

0,14
1,33
2,67

SYUSE

INFOQUAL

INTERQUAL

1,25
2,00
1,88
1,38
1,75
1,50
2,13
2,00
1,73

2,29
2,43
2,71
1,57
2,14
1,71
2,86
2,43
2,27

1,33
1,67
2,33
1,00
2,00
1,33
1,67
1,33
1,58

0,32

0,30

0,42

0,40

0,39
1,33

0,32
1,39

0,30
1,25

0,42
1,57

0,40
1,00

2,33

2,33

2,13

2,86

2,33

Πίνακας 9. ∆είκτες ικανοποίησης
Τα αναλυτικά συµπεράσµατα, όπως προέκυψαν από την διαδικασία της
αξιολόγησης παρουσιάζονται στην επόµενη ενότητα.

5.2.8 Συµπεράσµατα
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγωγής των αποτελεσµάτων, τα οποία
παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα, εξήχθησαν ορισµένα
συµπεράσµατα για το σύστηµα ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας.
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•

Κατά την εκτέλεση των δύο σεναρίων για τον προσωπικό υπολογιστή
παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό επίτευξης στόχου ήταν υψηλότερο κατά
την εκτέλεση του δεύτερου σεναρίου. Ταυτόχρονα µειώθηκε ο µέσος
όρος λαθών και επίσης αυξήθηκε και το ποσοστό διόρθωσης των
λαθών. Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι µε την επαναλαµβανόµενη χρήση
των λειτουργιών της ψηφιακής βιβλιοθήκης, οι χρήστες µπορούν να
επιτυγχάνουν το στόχο τους πραγµατοποιώντας λιγότερα λάθη, κάτι
που παρατηρείται και για όλες τις κατηγορίες χρηστών.

•

Ένα ακόµα σηµαντικό συµπέρασµα που προκύπτει από τους πίνακες
αποτελεσµατικότητας, είναι ότι η σαφής διαφορά που υπήρχε στην
αποτελεσµατικότητα ανάµεσα στους αρχάριους και τους πιο έµπειρους
χρήστες κατά την εκτέλεση των σεναρίων στους προσωπικούς
υπολογιστές, µειώθηκε αρκετά κατά την εκτέλεση του δεύτερου
σεναρίου, καθώς οι χρήστες αποκτούσαν µεγαλύτερη εξοικείωση µε το
σύστηµα. Όσον αφορά στον χρόνο εκτέλεσης των σεναρίων τα
συµπεράσµατα που προέκυψαν ήταν τα αναµενόµενα. Έτσι η εκτέλεση
του πρώτου σεναρίου πραγµατοποιήθηκε πιο γρήγορα από αυτή του
δεύτερου.

•

Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα των δεικτών ικανοποίησης των
χρηστών, εξάγεται το συµπέρασµα ότι γενικά είναι ευχαριστηµένοι από
το σύστηµα. Ιδιαίτερη σηµασία έχει το γεγονός ότι εµφανίζονται να είναι
ικανοποιηµένοι οι χρήστες που είχαν χρησιµοποιήσει στο παρελθόν
κάποιο παρόµοιο σύστηµα.
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Κεφάλαιο 6. Επίλογος

6.1 Ανασκόπηση
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός
διαδικτυακού συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας.
Στόχος της εργασίας ήταν η δηµιουργία ενός συστήµατος διαχείρισης,
διάθεσης και ανάκτησης πηγών πληροφορίας, µε βάση την οργάνωση και
κατηγοριοποίησή τους, έτσι ώστε να παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη
στους χρήστες για την αντιµετώπιση του ολοένα αυξανόµενου όγκου
πληροφορίας και δεδοµένων µε τον οποίο έρχονται αντιµέτωποι. Το σύστηµα
που αναπτύχθηκε αποτελεί µια εξειδικευµένη βιβλιοθήκη πηγών πληροφορίας
για συγκεκριµένες περιοχές ενδιαφέροντος, που όµως διαθέτει υποδοµή για
τη δυναµική προσαρµογή της στις ανάγκες του συγκεκριµένου τοµέα όπου
εφαρµόζεται κάθε φορά. Με αυτόν τον τρόπο, εξυπηρετούνται µε
αποτελεσµατικότητα οι συγκεκριµένες ανάγκες κοινοτήτων χρηστών, χωρίς να
επιβαρύνονται από µεγάλο, ανοργάνωτο και γενικό όγκο πληροφορίας.
Επιπλέον, υπάρχει η απαιτούµενη υποστήριξη για τη διατήρηση όχι µόνο της
ποσότητας αλλά και της ποιότητας της πληροφορίας µέσα από την
αξιολόγηση των ίδιων των τελικών χρηστών που χρησιµοποιούν την
παρεχόµενη πληροφορία. Με βάση τα παραπάνω, τέθηκε ως αρχική και
βασική απαίτηση, η υλοποίηση ενός συστήµατος που θα χαρακτηρίζεται από
καθολικότητα, όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής και τους χρήστες του, από
επεκτασιµότητα, όσον αφορά το πλήθος των πηγών πληροφορίας αλλά και
των λειτουργιών που θα διαθέτει και τέλος, από διαθεσιµότητα, όσον αφορά
την πληροφορία και κατ’ επέκταση τη γνώση.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, πραγµατοποιήθηκε αρχικά µια
έρευνα γύρω από τα είδη πληροφορίας που διακινούνται στο διαδίκτυο, τη
διάθεση, τη διαχείριση και διακίνησή τους αλλά και γύρω από τα συστήµατα
που διευκολύνουν και υποστηρίζουν τις ενέργειες αυτές. Μέσα από την
έρευνα αυτή, σχηµατίστηκε µια εικόνα της παρούσας κατάστασης και έγινε µια
προσπάθεια σκιαγράφησης των µελλοντικών τάσεων που διέπουν την Εποχή
της Πληροφορίας και του πώς διατίθεται ο ολοένα αυξανόµενος όγκος της
πληροφορίας µέσα από το διαδίκτυο και τις εφαρµογές του. Ακολούθησε
µελέτη διάφορων συστηµάτων ψηφιακών βιβλιοθηκών, της δοµής και της
λειτουργικότητάς τους, από την οποία σχηµατίστηκε µια εικόνα της παρούσας
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κατάστασης και κάποιων ελλείψεων που αυτή παρουσιάζει. Μέσα από τη
µελέτη αυτή σχηµατίστηκε το πλαίσιο σχεδίασης, ανάπτυξης και υλοποίησης
του παρόντος συστήµατος.
Με σηµείο εκκίνησης τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη σχετική
έρευνα στον τοµέα της πληροφορίας και των ψηφιακών βιβλιοθηκών,
αναλύθηκε και περιγράφηκε η διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης του
συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης. Με επίκεντρο πάντα το χρήστη,
αναλύθηκαν οι οµάδες χρηστών στους οποίους απευθύνεται το παρόν
σύστηµα και το µελλοντικό περιβάλλον χρήσης του. Σαν αποτέλεσµα της
ανάλυσης αυτής σκιαγραφήθηκαν και καταγράφηκαν οι απαιτήσεις των
χρηστών όσον αφορά τη λειτουργικότητα του συστήµατος και τον τρόπο
διεξαγωγής των εργασιών σ’ αυτό, µε σκοπό την αποδοτικότητα, την
αποτελεσµατικότητα και την ικανοποίηση. Στη συνέχεια και µε βάση το
σύνολο των απαιτήσεων σχεδιάστηκε η διεπαφή του συστήµατος της
ψηφιακής βιβλιοθήκης µε τη µορφή ηλεκτρονικών πρωτοτύπων, η συνεχής
βελτίωση των οποίων επιτεύχθηκε µε την ενεργό συµµετοχή των τελικών
χρηστών.
Το επόµενο στάδιο ήταν η υλοποίηση του συστήµατος όπως αυτό
σχεδιάστηκε κατά την παραπάνω διαδικασία. Το σύστηµα της ψηφιακής
βιβλιοθήκης εφαρµόστηκε και ενσωµατώθηκε σαν εργαλείο στη δικτυακή
πύλη του ∆ικτύου EDeAN. Το EDeAN αποτελεί µια πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την ενίσχυση και προώθηση των αρχών της
Σχεδίασης για Όλους και της σηµασίας τους στην επίτευξη µεγαλύτερης
προσβασιµότητας στην Κοινωνία της Πληροφορίας για όσο το δυνατόν
περισσότερους ανθρώπους. Η δικτυακή πύλη της πρωτοβουλίας αυτής
δηµιουργήθηκε ώστε να παρέχει πληροφορίες στην ευρωπαϊκή επιστηµονική
κοινότητα όσον αφορά τη Σχεδίαση για Όλους και για το λόγο αυτό ήταν
απαραίτητη η ενσωµάτωση σε αυτήν του συστήµατος που περιγράφηκε στην
παρούσα εργασία. Κατά συνέπεια, το σύστηµα που υλοποιήθηκε ώστε να
υποστηρίξει τις ανάγκες της κοινότητας αυτής, περιλαµβάνει τρία βασικά
δοµικά στοιχεία: µία διεπαφή χρήστη, επαρκείς µηχανισµούς για την
πραγµατοποίηση των απαιτούµενων λειτουργιών και µία οργανωµένη βάση
δεδοµένων για την αποθήκευση των σχετικών πηγών πληροφορίας.
Η διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης του συστήµατος ψηφιακής
βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας ολοκληρώθηκε µε την αξιολόγηση του
τελικού συστήµατος. Η αξιολόγηση σε αυτήν αλλά και στις προηγούµενες
φάσεις του κύκλου ανάπτυξης στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου στην ενεργή
συµµετοχή των χρηστών. Έτσι, διεξάχθηκε µια πειραµατική αξιολόγηση σε
έναν ειδικά διαµορφωµένο εργαστηριακό χώρο και υπό την εποπτεία ειδικών.
Από τη διαδικασία αυτή, συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν διάφορες
µετρήσεις και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης ευχρηστίας εφαρµόστηκαν
στο τελικό σύστηµα µε σκοπό τη βελτίωση και τη διόρθωση των
προβληµάτων που αντιµετώπισαν οι χρήστες.
Συνοψίζοντας, συνάγεται το συµπέρασµα ότι το σύστηµα που προέκυψε σαν
αποτέλεσµα της διαδικασίας που περιγράφηκε αναλυτικά στην παρούσα
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εργασία, κάλυψε και υποστηρίζει σχεδόν όλες τις προδιαγραφές που είχαν
τεθεί εξ αρχής σε ικανοποιητικό βαθµό.

6.2 Μελλοντικές εργασίες
Η διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια
της παρούσας εργασίας, οδήγησε στην κατασκευή ενός συστήµατος
ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας µε δικτυακή εφαρµογή. Όπως
έχει αναφερθεί, ακολουθήθηκε µια ανθρωποκεντρική διαδικασία σχεδίασης, η
οποία χαρακτηρίζεται από τα επαναληπτικά βήµατα της αξιολόγησης και
βελτίωσης του προϊόντος, ώστε τελικά να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των
χρηστών στους οποίους απευθύνεται. Στην παράγραφο αυτή, θα αναφερθούν
τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την αξιολόγηση για τη βελτίωση της
εφαρµογής και τις πιθανές επεκτάσεις της.
Με βάση πάντα τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης, για τη βελτίωση του
τρόπου παρουσίασης των πηγών πληροφορίας στα αποτελέσµατα της
αναζήτησης ή της περιήγησης, θα µπορούσαν να προστεθούν επιλογές για
εναλλακτική ταξινόµηση των αποτελεσµάτων, όπως για παράδειγµα ανάλογα
µε τον τύπο της πηγής ή την ηµεροµηνία εισαγωγής της στο σύστηµα.
Επιπλέον, η δυνατότητα επιλογής του αριθµού των πηγών πληροφορίας ανά
σελίδα των αποτελεσµάτων θα έδινε περισσότερη ελευθερία στο χρήστη για
τον αποτελεσµατικό εντοπισµό της πληροφορίας που τον ενδιαφέρει.
Βελτιώσεις θα µπορούσαν να εφαρµοστούν και στη διαδικασία εισαγωγής
µιας νέας πηγής πληροφορίας στο σύστηµα. Έτσι, για λόγους καλύτερης
καθοδήγησης και διευκόλυνσης του χρήστη θα µπορούσε να γίνει διάσπαση
της διαδικασίας σε επιπλέον βήµατα ειδικά για κάποιους τύπους πηγών
πληροφορίας που απαιτούν την εισαγωγή πολλών δεδοµένων. Επιπλέον, µια
σύνοψη της πληροφορίας που έχουν εισάγει ένα βήµα πριν την ολοκλήρωση
της διαδικασίας θα βοηθούσε στην αποφυγή τυχόν λαθών καθώς και στην
παρουσίαση µιας συγκεντρωτικής εικόνας της νέας πηγής πληροφορίας.
Τέλος, η δυνατότητα επιλογής περισσότερων προσωπικών προτιµήσεων και
κριτηρίων πέρα από την ενεργοποίηση των οµάδων χρηστών που
συµπίπτουν µε τα ενδιαφέροντα του χρήστη, θα βελτίωνε ιδιαίτερα τη
διαδικασία εντοπισµού των πηγών πληροφορίας.
Εκτός από τις παραπάνω βελτιώσεις και επεκτάσεις του παρόντος
συστήµατος, µέρος των µελλοντικών εργασιών αποτελεί η εφαρµογή του και
σε άλλους τοµείς για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη χρηστών άλλων
κοινοτήτων. Έτσι, το σύστηµα ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας θα
εφαρµοστεί άµεσα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Beyond-The-Horizon σαν
υποσύστηµα της αντίστοιχης δικτυακής πύλης. Η πρωτοβουλία αυτή είναι
µέρος του Προγράµµατος για τις Μελλοντικές και Αναπτυσσόµενες
Τεχνολογίες (Future and Emerging Technologies Programme - FET), το οποίο
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έχει σαν στόχο την ανάδειξη ερευνητικών θεµάτων στον τοµέα των
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Τεχνολογιών (Information and
Communication Technologies - ICT). Το πρόγραµµα FET ασχολείται µε την
προώθηση τεχνολογιών σε όλους τους επιστηµονικούς τοµείς, οι οποίες
έχουν σηµαντικό επιστηµονικό, βιοµηχανικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Για την
επίτευξη των παραπάνω στόχων του FET, αναπτύχθηκε η πρωτοβουλία
Beyond-The-Horizon. Η προοπτική της πρωτοβουλίας αυτής είναι να
δηµιουργηθεί ένας δικτυακός τόπος, όπου οι διάφορες επιστηµονικές
κοινότητες θα µπορούν να συνεργάζονται, να συζητούν και να ανταλλάσσουν
διαφόρων ειδών πληροφορία σχετική µε τα θέµατα που προάγει το
πρόγραµµα FET. Για την υποστήριξη των παραπάνω στόχων όσον αφορά το
διαµοιρασµό και τη διάθεση πηγών πληροφορίας θα χρησιµοποιηθεί το
σύστηµα που περιγράφηκε στην παρούσα εργασία (Εικόνα 68, Εικόνα 69).

Εικόνα 68. Αρχική σελίδα του συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης στο
Beyond-The-Horizon
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Εικόνα 69. Περιήγηση στους τύπους πηγών πληροφορίας στο BeyondThe-Horizon
Ολοκληρώνουµε τη µελέτη των µελλοντικών προεκτάσεων του συστήµατος
ψηφιακής βιβλιοθήκης, αναφέροντας ότι η προσθήκη των χαρακτηριστικών
που αναφέρθηκαν αν και δεν είναι ιδιαίτερα επίπονη, θα βελτιώσει ωστόσο
σηµαντικά την ευχρηστία της εφαρµογής και την απόδοση των χρηστών µε
αυτή. Η υλοποίηση των παραπάνω χαρακτηριστικών θα έχει σαν αποτέλεσµα
τη δηµιουργία ενός λειτουργικού τελικού συστήµατος, το οποίο θα αποβεί
ιδιαίτερα χρήσιµο και εύκολα προσαρµόσιµο στους χρήστες διαφόρων
οµάδων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες που ανήκουν σε µια
κοινότητα κοινών ενδιαφερόντων.
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Παράρτηµα I. Φόρµες µε την απαιτούµενη
πληροφορία για κάθε διαφορετικό τύπο πηγής

Εικόνα 70. Εισαγωγή νέας πηγής, Βήµα 2 – Λεπτοµέρειες µελέτης (1/2)

Εικόνα 71. Εισαγωγή νέας πηγής, Βήµα 2 – Λεπτοµέρειες µελέτης (2/2)
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Εικόνα 72. Εισαγωγή νέας πηγής, Βήµα 2 – Λεπτοµέρειες γεγονότος

Εικόνα 73. Εισαγωγή νέας πηγής, Βήµα 2 – Λεπτοµέρειες οργανισµού
(1/2)
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Εικόνα 74. Εισαγωγή νέας πηγής, Βήµα 2 – Λεπτοµέρειες οργανισµού
(2/2)

Εικόνα 75. Εισαγωγή νέας πηγής, Βήµα 2 – Λεπτοµέρειες δικτυακού
τόπου
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Εικόνα 76. Εισαγωγή νέας πηγής, Βήµα 2 – Λεπτοµέρειες ερευνητικού
προγράµµατος

Εικόνα 77. Εισαγωγή νέας πηγής, Βήµα 2 – Λεπτοµέρειες εικόνας
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Εικόνα 78. Εισαγωγή νέας πηγής, Βήµα 2 – Λεπτοµέρειες πρακτικών
συνεδρίων

Εικόνα 79. Εισαγωγή νέας πηγής, Βήµα 2 – Λεπτοµέρειες διατριβής
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Εικόνα 80. Εισαγωγή νέας πηγής, Βήµα 2 – Λεπτοµέρειες αναφοράς

Εικόνα 81. Εισαγωγή νέας πηγής, Βήµα 2 – Λεπτοµέρειες βιβλίου
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Εικόνα 82. Εισαγωγή νέας πηγής, Βήµα 2 – Λεπτοµέρειες συνεισφοράς
σε βιβλίο

Εικόνα 83. Εισαγωγή νέας πηγής, Βήµα 2 – Λεπτοµέρειες άρθρου

141

Παράρτηµα Ι

Εικόνα 84. Εισαγωγή νέας πηγής, Βήµα 2 – Λεπτοµέρειες εφαρµογής
λογισµικού

Εικόνα 85. Εισαγωγή νέας πηγής, Βήµα 2 – Λεπτοµέρειες προτύπων
κώδικα
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Παράρτηµα II. Πίνακες πηγών πληροφορίας και
των γνωρισµάτων τους

Attributes
Title
Description
Topic

Keywords List
Language
Accessibility
Target audience
Project leader
Start date
End date
Finance
organisation
Objectives

Projects
Description
The title of the project
A textual description of the project’s subject and structure
The topic that the project is concerned with. Can be any of
the following: Standards and guidelines, laws and
regulation, policies in society, disability stats, disability
characterizations, D4ALL principles, education, successful
training programs, design methods and tools, products in
IST, technologies, best practices
A list of keywords related to the project’s topic
The language of the project
The level of accessibility of the project (based on the WAI
WCAG 1.0)
The types of users that the project refers to
The leader of the project
The date that the project is/was started
The date that the project is/was finished
The organisation that financed the project

A description of the project’s objectives and potential
benefits gained by its use
Problem
A definition of the problem that the project is concerned
definition
with
Implementation
A textual description of the implementation details of the
details
project
Files
A list of files and/or links that contain information about the
project’s content
A list of people that can provide information about the
project. The information related to each person is: full
name, corporation, e-mail address, physical address,
telephone and fax number
Partners
A list of people that are involved in the project. The
information related to each person is: full name,
corporation, e-mail address, physical address, telephone
and fax number
Insertion date
The date that the project was inserted in the database
Last modification The date that the project entry in the database was last
date
edited
User info
Information about the user that inserted or modified the
project
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Related internal
resources
Reviews

A list of internal resources included in the resource centre
that are related to this project
A list of the reviews related to the project
Πίνακας 10. Project attributes

Events
Attributes
Type

Title
Description
Topic

Keywords List
Language
Accessibility
Target audience
Location
Event date
Registration date
Web site
Program
Subtitle

Description
The kind of event. Can be any of the
following:
Workshop
Conference
Exhibition
Forum
Convention
Symposium
Course
Meeting
The title of the event
A textual description of the event’s
subject and structure
The topic that the event is concerned
with. Can be any of the following:
Standards and guidelines, laws and
regulation, policies in society,
disability stats, disability
characterizations, D4ALL principles,
education, successful training
programs, design methods and tools,
products in IST, technologies, best
practices
A list of keywords related to the
event’s topic
The language of the event
The level of accessibility of the event
(based on the WAI WCAG 1.0)
The types of users that the event
refers to
The actual location that the event is
taking place
The time interval that the event is
taking place
The registration deadline for the event
A link to the event’s website if
available
The time schedule of the event
The subtitle of the event
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Organisation

The organisation responsible for the
event
Contacts
A list of people that can provide
information about the event. The
information related to each person is:
full name, corporation, e-mail
address, physical address, telephone
and fax number
Insertion date
The date that the event was inserted
in the database
Last modification date
The date that the event entry in the
database was last edited
User info
Information about the user that
inserted or modified the event
Related internal resources
A list of internal resources included in
the resource centre that are related to
this event
Reviews
A list of the reviews related to the
event
Πίνακας 11. Event attributes

Attributes
Title
Description
Topic

Keywords List
Language
Accessibility
Target audience
Organisation
leader
Address
Telephone
Fax
Email
Website
Objectives
Expertise

Organisations
Description
The title of the organisation
A textual description of the organisation’s subject and
structure
The topic that the organisation is concerned with. Can
be any of the following: Standards and guidelines, laws
and regulation, policies in society, disability stats,
disability characterizations, D4ALL principles, education,
successful training programs, design methods and tools,
products in IST, technologies, best practices
A list of keywords related to the organisation’s topic
The language of the organisation
The level of accessibility of the organisation (based on
the WAI WCAG 1.0)
The types of users that the organisation refers to
The leading person of the organisation
The actual address of the organisation
Telephone number(s) of the organisation
Fax number of the organisation
The email address of the organisation
The URL of the organisation’s website
A description of the organisation’s objectives and
purpose
Description of the level of expertise of the organisation
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Activities
Contacts

Partners

Insertion date
Last modification
date
User info
Related internal
resources
Reviews

The activities that the organisation is involved in
A list of people that can provide information about the
organisation. The information related to each person is:
full name, corporation, e-mail address, physical address,
telephone and fax number
A list of people that are involved in the organisation. The
information related to each person is: full name,
corporation, e-mail address, physical address, telephone
and fax number
The date that the organisation was inserted in the
database
The date that the organisation entry in the database was
last edited
Information about the user that inserted or modified the
organisation
A list of internal resources included in the resource
centre that are related to this organisation
A list of the reviews related to the organisation
Πίνακας 12. Organization attributes

Sites
Attributes
Title
Description
Topic

Keywords List
Language
Accessibility
Target audience
Editor(s)
Editor’s note or
remark
Address
Contacts

Insertion date
Last modification
date
User info

Description
The title of the site
A textual description of the site’s subject and structure
The topic that the site is concerned with. Can be any of
the following: Standards and guidelines, laws and
regulation, policies in society, disability stats, disability
characterizations, D4ALL principles, education,
successful training programs, design methods and tools,
products in IST, technologies, best practices
A list of keywords related to the site’s topic
The language of the site
The level of accessibility of the site (based on the WAI
WCAG 1.0)
The types of users that the site refers to
A list of the creator(s) or editor(s) of the site
Comments of the site’s editor if available
The URL address of the web site
A list of people that can provide information about the
site. The information related to each person is: full
name, corporation, e-mail address, physical address,
telephone and fax number
The date that the site was inserted in the database
The date that the site entry in the database was last
edited
Information about the user that inserted or modified the
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Related internal
resources
Reviews

site
A list of internal resources included in the resource
centre that are related to this site
A list of the reviews related to the site
Πίνακας 13. Site attributes

Research Programs
Description
Title
The title of the research program
Description
A textual description of the research program’s subject
and structure
Topic
The topic that the research program is concerned with.
Can be any of the following: Standards and guidelines,
laws and regulation, policies in society, disability stats,
disability characterizations, D4ALL principles, education,
successful training programs, design methods and tools,
products in IST, technologies, best practices
Keywords List
A list of keywords related to the research program’s topic
Language
The language of the research program
Accessibility
The level of accessibility of the research program (based
on the WAI WCAG 1.0)
Target audience
The types of users that the research program refers to
Leader
The full name of the leader of the research program
Start date
The date that the program starts or has started
End date
The date that the program ends or has ended
Objectives
A description of the research program’s objectives and
purpose
Initiator
The initiator program
Problem definition A definition of the problem that the program is concerned
with
Files
A list of files and/or links that contain information about
the research program’s content
Insertion date
The date that the research program was inserted in the
database
Last modification
The date that the research program entry in the database
date
was last edited
User info
Information about the user that inserted or modified the
research program
Related internal
A list of internal resources included in the resource centre
resources
that are related to this research program
Reviews
A list of the reviews related to the research program
Πίνακας 14. Research program attributes
Attribute

147

Παράρτηµα ΙΙ

Images or code templates or software applications
Attributes
Description
Title
The title of the resource
Description
A textual description of the resource’s subject and
structure
Topic
The topic that the resource is concerned with. Can be
any of the following: Standards and guidelines, laws and
regulation, policies in society, disability stats, disability
characterizations, D4ALL principles, education,
successful training programs, design methods and tools,
products in IST, technologies, best practices
Keywords List
A list of keywords related to the resource’s topic
Language
The language of the resource
Accessibility
The level of accessibility of the resource (based on the
WAI WCAG 1.0)
Target audience
The types of users that the resource refers to
Author(s)
The full name of the resource’s creator
Remarks
Comments of the resource’s author if available
Computing
If the resource is automated, this attribute describes the
platform(s)
computing platforms for which the resource is
implemented
Programming
The programming language that the resource is
Language
implemented
Files
A list of files and/or links that contain information about
the resource’s content
Insertion date
The date that the resource was inserted in the database
Last modification
The date that the resource entry in the database was
date
last edited
User info
Information about the user that inserted or modified the
resource
Related internal
A list of internal resources included in the resource
resources
centre that are related to this resource
Reviews
A list of the reviews related to the resource
Πίνακας 15. Image, code template and software application attributes

Attribute
Type

Title

Publications
Description
The type of publication. Can be any of the following:
Proceedings
Dissertation
Report
Book
Contribution to book
Article
New type
The title of the resource
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Description

A textual description of the publication’s subject and
structure
Topic
The topic that the publication is concerned with. Can be
any of the following: Standards and guidelines, laws and
regulation, policies in society, disability stats, disability
characterizations, D4ALL principles, education,
successful training programs, design methods and tools,
products in IST, technologies, best practices
Keywords List
A list of keywords related to the publication’s topic
Language
The language of the resource
Accessibility
The level of accessibility of the publication (based on the
WAI WCAG 1.0)
Target audience
The types of users that the publication refers to
Author(s)/Editor(s) A list of the author(s) or editor(s) of the publication
Editor’s note or
Comments of the publication’s editor if available
remark
Publication date
The date the resource was published (for reports, books
and contributions could be just the year of publication)
Page range
The page range of the publication
ISBN/ISSN
The ISBN number or ISSN number in case the
publication is an article
Files
A list of files and/or links that contain information about
the publication’s content
Event details
Applicable only in proceedings. Refers to the event
(conference, workshop etc.) that the proceedings belong
to
University
Applicable only in dissertations. Refers to the university
that the dissertation belongs to
Promotor
Applicable only in dissertations. Refers to the name of the
professor supervising the dissertation
Promotion date
Applicable only in dissertations. The date that the
dissertation was promoted
Insertion date
The date that the resource was inserted in the database
Last modification
The date that the resource entry in the database was last
date
edited
User info
Information about the user that inserted or modified the
resource
Related internal
A list of internal resources included in the resource centre
resources
that are related to this resource
Reviews
A list of the reviews related to the resource
Issue number
Applicable only in articles
Πίνακας 16. Publication attributes
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Παράρτηµα III. Ερωτηµατολόγια και Σενάρια
χρήσης
1. Ερωτηµατολόγιο ∆ηµογραφικών Στοιχείων
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Αριθµός αξιολογητή:

Ερωτηµατολόγιο δηµογραφικών στοιχειών
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Σχετικά µε το παρόν ερωτηµατολόγιο
Ο στόχος του παρόντος ερωτηµατολογίου είναι για να µας βοηθήσετε να
καταγράψουµε τις απόψεις των χρηστών του συστήµατος της ψηφιακής
βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας. Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και οι
πληροφορίες που θα παρέχετε θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για να
εξασφαλίσουµε ότι το σύστηµα ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας
ανταποκρίνεται στις των χρηστών.

153

Παράρτηµα ΙΙΙ
1. Ηλικία
Παρακαλούµε συµπληρώστε την ηλικία σας:

ετών.

1. Φύλο
Παρακαλούµε επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

□
□

Άνδρας
Γυναίκα

2. Εκπαίδευση
Παρακαλούµε επιλέξτε
ολοκληρώσει:

□
□
□
□
□
□

τη

βαθµίδα

εκπαίδευσης,

την

οποία

έχετε

∆ηµοτικό
Γυµνάσιο
Λύκειο
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
Άλλο:

3. Συχνότητα χρήσης υπολογιστή
Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε υπολογιστή; Παρακαλούµε επιλέξτε ένα από τα
παρακάτω:

□
□
□
□
□
□

Λιγότερο από δύο φορές το µήνα
∆ύο φορές το µήνα
Μια ή δύο φορές την εβδοµάδα
Τρεις ή τέσσερις φορές την εβδοµάδα
Πέντε ή έξι φορές την εβδοµάδα
Καθηµερινά

4. Σκοπός χρήσης υπολογιστή
Για ποιο λόγο χρησιµοποιείτε συνήθως τον υπολογιστή; Επιλέξτε όσα από τα
παρακάτω ισχύουν:

□
□
□
□

Συγγραφή κειµένων
Ανάγνωση και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)
Πλοήγηση στον Παγκόσµιο Ιστό (Internet)
Άλλο:

154

Παράρτηµα ΙΙΙ
5. Λειτουργία υπολογιστή
Πόσο καλά µπορείτε να χειριστείτε έναν υπολογιστή; Παρακαλούµε επιλέξτε
ένα από τα παρακάτω:

□
□
□
□

Πολύ καλά
Καλά
Λίγο
Σχεδόν καθόλου

6. Έχετε χρησιµοποιήσει διαδικτυακή ψηφιακή βιβλιοθήκη στο
παρελθόν;
Παρακαλούµε επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

□
□

Ναι
Όχι

7. Σύστηµα ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας
Για κάθε ζευγάρι από επίθετα, παρακαλούµε επιλέξτε ένα βαθµό από το 1
έως το 7, ο οποίος εκφράζει την άποψή σας, σε σχέση µε τις διαδικτυακές
ψηφιακές βιβλιοθήκες πηγών πληροφορίας.
Κατά τη γνώµη σας, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι:
Αναξιόπιστες

Αξιόπιστες

Ανασφαλείς

Ασφαλείς

∆ύσχρηστες

Εύχρηστες
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2. Σενάρια Χρήσης
Στην ενότητα αυτή παρατίθενται τα σενάρια χρήσης, όπως δόθηκαν και στους
αξιολογητές. Και τα δύο σενάρια δόθηκαν σε όλους τους αξιολογητές είτε
έµπειρους είτε αρχάριους.
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1
Στόχος του παρόντος σεναρίου είναι να κατανοήσετε τις ενέργειες που µπορεί
να εκτελέσει ένας απλός χρήστης του συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης
πηγών πληροφορίας, ο οποίος δεν έχει δικαιώµατα να εισάγει ή να
τροποποιήσει πληροφορία στο σύστηµα. Θα αναζητήσετε πηγές
πληροφορίας στο σύστηµα αρχικά µε βάση µόνο δικές σας λέξεις-κλειδιά και
στη συνέχεια µε βάση και κάποια επιπλέον κριτήρια, θα περιηγηθείτε στις
θεµατικές κατηγορίες και τους τύπους πηγών πληροφορίας, θα δείτε τις νέες
πηγές πληροφορίας που υπάρχουν στο σύστηµα, θα ενεργοποιήσετε οµάδες
χρηστών στις οποίες ανήκετε και θα αξιολογήσετε µια πηγή πληροφορίας που
θα σας δοθεί.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1. Από την αρχική σελίδα της ψηφιακής βιβλιοθήκης επιλέξτε το σύνδεσµο
«Search».
2. Εισάγετε τις λέξεις-κλειδιά «Design for All».
3. Πλοηγηθείτε στους διάφορους τρόπους παρουσίασης των αποτελεσµάτων
της αναζήτησης.
4. Επιλέξτε µια πηγή πληροφορίας και πλοηγηθείτε στις λεπτοµέρειές της.
5. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία της απλής αναζήτησης, επιλέξτε και
πάλι το σύνδεσµο «Search».
6. Επιλέξτε το σύνδεσµο «More search criteria».
7. Αλλάξτε όλα τα κριτήρια αναζήτησης.
8. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία της σύνθετης αναζήτησης, επιλέξτε το
σύνδεσµο «Browse by Topic».
9. Επιλέξτε µια θεµατική κατηγορία.
10. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία της περιήγησης σε θεµατικές
κατηγορίες, επιλέξτε το σύνδεσµο «Browse by Type».
11. Επιλέξτε έναν τύπο πηγής πληροφορίας.
12. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία της περιήγησης στους τύπους πηγών
πληροφορίας, επιλέξτε το σύνδεσµο «View new resources».
13. Πλοηγηθείτε στη λίστα µε τις πηγές πληροφορίας δοκιµάζοντας τις
διάφορες επιλογές χρονολογίας εισαγωγής των πηγών στο σύστηµα.
14. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία προβολής των νέων πηγών
πληροφορίας, επιλέξτε το σύνδεσµο «Select user group(s)».
15. Ενεργοποιήστε διάφορες οµάδες χρηστών.
16. Επαναλάβετε τα βήµατα 8 και 9.
17. Επιλέξτε πάλι το σύνδεσµο «Select user group(s)».
18. Απενεργοποιείστε όλες τις οµάδες χρηστών.

156

Παράρτηµα ΙΙΙ
19. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιλογής οµάδων χρηστών, στη
συγκεκριµένη πηγή πληροφορίας που σας δίνετε επιλέξτε το σύνδεσµο
«Post Review».
20. Συµπληρώστε τα κριτήρια αξιολόγησης.
21. Ολοκληρώστε τη διαδικασία αξιολόγησης.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2
Στόχος του παρόντος σεναρίου είναι να κατανοήσετε τις ενέργειες που µπορεί
να εκτελέσει ένας διαχειριστής του συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών
πληροφορίας. Θα εισάγετε νέες πηγές πληροφορίας στο σύστηµα, θα
ανανεώσετε τα στοιχεία µιας συγκεκριµένης πηγής στο σύστηµα, θα
διαγράψετε µια πηγή πληροφορίας από το σύστηµα και θα επιλέξετε µια λίστα
ατόµων για να αξιολογήσουν µια πηγή πληροφορίας.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1. Επιλέξτε το σύνδεσµο «Add new resource».
2. Επιλέξτε τον τύπο της πηγής πληροφορίας και εισάγετε την πληροφορία
που επιθυµείτε στα διάφορα βήµατα της διαδικασίας εισαγωγής.
3. Επαναλάβετε τη διαδικασία εισαγωγής για άλλους δύο τύπους πηγών
πληροφορίας.
4. Αφού ολοκληρώστε τη διαδικασία εισαγωγής, εντοπίστε µια συγκεκριµένη
πηγή πληροφορίας µε ένα από τους τρόπους που χρησιµοποιήσατε στο
1ο σενάριο.
5. Επιλέξτε το σύνδεσµο «Update this resource».
6. Τροποποιήστε όποια στοιχεία της πηγής πληροφορίας επιθυµείτε.
7. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία ανανέωσης, επιλέξτε το σύνδεσµο
«Delete this resource».
8. ∆ιαγράψτε την πηγή πληροφορίας.
9. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία διαγραφής, εντοπίστε µια άλλη
συγκεκριµένη πηγή πληροφορίας µε ένα από τους τρόπους που
χρησιµοποιήσατε στο 1ο σενάριο.
10. Επιλέξτε το σύνδεσµο «Assign Review».
11. Επιλέξτε τους χρήστες που θέλετε να αξιολογήσουν την πηγή
πληροφορίας.
12. Ολοκληρώστε τη διαδικασία επιλογής χρηστών.
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3. ASQ Ερωτηµατολόγιο
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Αριθµός αξιολογητή:

Ερωτηµατολόγιο για το 1ο σενάριο
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Οδηγίες συµπλήρωσης
Για κάθε έναν από τους ακόλουθους ισχυρισµούς, κυκλώστε το βαθµολογικό
δείκτη της επιλογής σας. Η κλίµακα των βαθµών είναι από το 1 έως το 7,
όπου το 1 υποδεικνύει ότι συµφωνείτε απόλυτα, ενώ το 7 ότι διαφωνείτε
απόλυτα. Αν πιστεύετε ότι ένας ισχυρισµός ενέχει σχέση µε το σύστηµα που
αξιολογήστε, κυκλώστε το δείκτη Μ/Ε, που σηµαίνει «Μη Εφαρµόσιµο».
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1. Γενικά είµαι ικανοποιηµένος/η µε την ευκολία ολοκλήρωσης των επιµέρους
εργασιών αυτού του σεναρίου.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε

ΣΧΟΛΙΑ

2. Γενικά, είµαι ικανοποιηµένος/η µε το χρόνο που χρειάστηκε για να
ολοκληρώσω τις επιµέρους εργασίες αυτού του σεναρίου.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε

ΣΧΟΛΙΑ

3. Γενικά, είµαι ικανοποιηµένος/η µε την πληροφορία υποστήριξης
(µηνύµατα, τεκµηρίωση) για τη συµπλήρωση των επιµέρους εργασιών
αυτού του σεναρίου.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

ΣΧΟΛΙΑ
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6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε
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4. CSUQ Ερωτηµατολόγιο
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Αριθµός αξιολογητή:

Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης ευχρηστίας
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Οδηγίες συµπλήρωσης
Το ερωτηµατολόγιο (που ξεκινά στην επόµενη σελίδα) σας δίνει την ευκαιρία
να εκφράσετε κατά πόσο είστε ικανοποιηµένος/η από την ευχρηστία του
συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας. Οι απαντήσεις σας
θα µας βοηθήσουν να εντοπίσουµε ποιες πλευρές του συστήµατος σας
ικανοποιούν περισσότερο αλλά και ποιες σας δυσκολεύουν.
Παρακαλούµε διαβάστε κάθε ισχυρισµό και δείξτε κατά πόσο συµφωνείτε,
κυκλώνοντας το βαθµολογικό δείκτη της επιλογής σας. Η κλίµακα των
βαθµών είναι από το 1 έως το 7, όπου το 1 υποδεικνύει ότι συµφωνείτε
απόλυτα, ενώ το 7 ότι διαφωνείτε απόλυτα. Αν πιστεύετε ότι ένας ισχυρισµός
δεν έχει σχέση µε το σύστηµα που αξιολογήσατε, κυκλώστε το δείκτη Μ/Ε,
που σηµαίνει «Μη Εφαρµόσιµο».
Όποτε είναι δυνατό, παρακαλούµε γράψτε σχόλια για να εξηγήσετε τις
απαντήσεις σας.
Ευχαριστούµε!
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1. Γενικά είµαι ικανοποιηµένος/η µε την ευκολία χρήσης της ψηφιακής
βιβλιοθήκης.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε

ΣΧΟΛΙΑ

2. Ήταν απλό να χρησιµοποιήσω την ψηφιακή βιβλιοθήκη.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε

ΣΧΟΛΙΑ

3. Χρησιµοποιώντας την ψηφιακή βιβλιοθήκη µπορώ να πετύχω τους
στόχους µου αποτελεσµατικά.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε

ΣΧΟΛΙΑ

4. Μπορώ να πραγµατοποιήσω τους στόχους µου γρήγορα,
χρησιµοποιώντας την ψηφιακή βιβλιοθήκη.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

ΣΧΟΛΙΑ
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6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε
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5. Χρησιµοποιώντας την ψηφιακή βιβλιοθήκη µπορώ να πραγµατοποιήσω
τους στόχους µου αποδοτικά.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε

ΣΧΟΛΙΑ

6. Νιώθω άνετα χρησιµοποιώντας την ψηφιακή βιβλιοθήκη.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε

ΣΧΟΛΙΑ

7. Ήταν εύκολο να µάθω να χρησιµοποιώ την ψηφιακή βιβλιοθήκη.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε

ΣΧΟΛΙΑ

8. Πιστεύω ότι έγινα γρήγορα παραγωγικός/η χρησιµοποιώντας την ψηφιακή
βιβλιοθήκη.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

ΣΧΟΛΙΑ
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6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε
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9. Το σύστηµα παρέχει µηνύµατα λαθών που µου εξηγούν ξεκάθαρα πώς να
διορθώνω τα προβλήµατα.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε

ΣΧΟΛΙΑ

10. Οποτεδήποτε κάνω ένα λάθος χρησιµοποιώντας την ψηφιακή βιβλιοθήκη,
επανέρχοµαι εύκολα και γρήγορα.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε

ΣΧΟΛΙΑ

11. Η πληροφορία που παρέχεται από την ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι
ξεκάθαρη.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε

ΣΧΟΛΙΑ

12. Είναι εύκολο να βρω την πληροφορία που χρειάζοµαι.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

ΣΧΟΛΙΑ
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6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε
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13. Η πληροφορία που παρέχεται από την ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι εύκολα
κατανοητή.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε

ΣΧΟΛΙΑ

14. Η πληροφορία είναι αποτελεσµατική στο να µε βοηθήσει να ολοκληρώσω
τις επιµέρους εργασίες και τα σενάρια.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε

ΣΧΟΛΙΑ

15. Η οργάνωση της πληροφορίας σε σελίδες είναι ξεκάθαρη.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε

ΣΧΟΛΙΑ

16. Η διεπαφή της ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι ευχάριστη.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

ΣΧΟΛΙΑ
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6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε
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17. Μου αρέσει να χρησιµοποιώ τη διεπαφή της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε

ΣΧΟΛΙΑ

18. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη έχει όλες τις λειτουργίες και δυνατότητες που
περιµένω να έχει.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε

ΣΧΟΛΙΑ

19. Γενικά, είναι ικανοποιηµένος/η µε την ψηφιακή βιβλιοθήκη.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ 1

2

3

4

5

ΣΧΟΛΙΑ
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6

7

∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ Μ/Ε
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