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Αξιοποίηση & Εκµετάλλευση της
Πληροφορίας

Αποδέσµευση της Πληροφορίας από το φορέα της (τεκµήριο)
Ποικίλοι ανασυνδυασµοί πληροφορίας
Κατάργηση περιορισµού χώρου, χρόνου και διαθεσιµότητας
αντιτύπων
Αµεσότητα παροχής πληροφορίας στο χρήστη
Πλήρης αξιοποίηση πολυµεσικών τεκµηρίων
Πρότυπα & εργαλεία πολλαπλών επιπέδων πρόσβασης στην
πληροφορία
∆ιαµόρφωση προσωποποιηµένων πληροφοριακών
προϊόντων
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Μοντέλο χρηστών

Α) αποµακρυσµένοι χρήστες που επικοινωνούν απ΄
ευθείας (online) µέσω ∆ιαδικτύου
Β) αποµακρυσµένοι χρήστες που επικοινωνούν µε
άλλο µέσο (τηλέφωνο, ταχυδροµείο,  κλπ)
Γ) επισκέπτες
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Μοντέλο χρηστών
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Υπηρεσίες: όρια

Θεµατική κάλυψη
Χρήστες
Κατηγορίες και µορφές δεδοµένων
Συνθήκες παροχής υπηρεσιών
Εµπόδια (δηµοκρατική διάσταση αλλά και
γλωσσικά, διοικητικά, κοινωνικά, πολιτικά, εθνικά,
οικονοµικά εµπόδια)
Χρόνος
Ανταγωνισµός
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Υπηρεσίες: χαρακτηριστικά

διαφανής επικοινωνία του χρήστη µε
τη βιβλιοθήκη και τους πληροφοριακούς
πόρους

διαλειτουργικότητα
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Υπηρεσίες: χαρακτηριστικά

λειτουργία «pull» (π.χ. κατάλογοι, 
ιστοσελίδες, διαδανεισµός)

λειτουργία «push» (π.χ. τρέχουσα
ενηµέρωση)
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Υπηρεσίες: αξιολόγηση

ταχύτητα πρόσβασης στο σύστηµα
ταχύτητα ανταπόκρισης του συστήµατος
στο αίτηµα
ποιότητα του αποτελέσµατος
ευκολία
φιλικότητα του περιβάλλοντος
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Υπηρεσίες
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Πρόσβαση χρηστών
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Παράδοση / Απόκτηση τεκµηρίων
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Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
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Συχνά ερωτήµατα
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Ενηµέρωση / Εκπαίδευση
χρηστών
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Συνεργασία χρηστών
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Πρόσβαση - Πληροφόρηση

Πρόσβαση
Αναζήτηση
Ανάκτηση
Απόκτηση
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Πρόσβαση: κάποιες έννοιες

Ανάκτηση πληροφοριών
Σύνοψη
Εξαγωγή/ανακάλυψη/εξόρυξη πληροφοριών και
δεδοµένων
Οµαδοποίηση κειµένου (ταξινόµηση
Απάντηση ερωτηµάτων
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Αναζήτηση / Ανάκτηση

ανάκληση
ακρίβεια
µηχανές αναζήτησης
ανάκτηση βασισµένη στο περιεχόµενο

αναγνώριση χαρακτήρων, εικόνων, αντικειµένων κτλ
content-based retrieval

στατιστική ανάλυση
συχνότητα όρων
βάρη (µε κριτήρια – weights)

…
http://trec.nist.gov/

http://trec.nist.gov/
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Αναζήτηση / Ανάκτηση

· Ανάκληση (recall) – ακρίβεια (precision)

Εάν
α=τοµή σχετικών και ανακτηθέντων
β=σύνολο ανακτηθέντων
γ=σύνολο σχετικών, τότε

Ανάκληση=α/α+γ

Ακρίβεια=α/α+β
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Αναζήτηση / Ανάκτηση: εικόνες

Στην οργάνωση και περιγραφή των αντικειµένων αυτών
λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω* :

περιγραφή δεδοµένων (αυτό που αντικειµενικά δείχνει -
ofness)
περιγραφή περιεχοµένου (αυτό που υποκειµενικά
αναπαριστά - aboutness)
Περιγραφή του πλαισίου στο οποίο χρησιµοποιείται η
εικόνα

* Angeles, M. (1998). Information Organization and Information Use of Visual Resources Collections. VRA 
Bulletin, 25 (3), 51-58. (Πρόσβαση 11/5/2007, ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: 
http://urlgreyhot.com/personal/publications/information_organization_and_information_use_of_visual_resources

http://urlgreyhot.com/personal/publications/information_organization_and_information_use_of_visual_resources
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Αναζήτηση / Ανάκτηση: εικόνες

Can we compare CBIR and metadata-based image retrieval?
How do we compare different methods of CBIR?
How do we compare different methods of metadata-based retrieval?
How do we evaluate new methods?
What are the optimum levels of metadata for description of images 
(e.g., most cost-effective)?
What are the costs of creating effective metadata?
What is the most effective balance between description and retrieval 
metadata?
What needs to be described in images?

Πηγή:
Trant Jennifer, Image Retrieval Benchmark Database Service: A Needs Assessment and Preliminary Development Plan, Jan. 

2004 http://www.clir.org/pubs/reports/trant04/tranttext.pdf

http://www.clir.org/pubs/reports/trant04/tranttext.pdf
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Αναζήτηση / Ανάκτηση: 
αξιολόγηση

Ζητήµατα:

αποτυχίες/σφάλµατα στην αναζήτηση και
ανάκτηση
αδυναµίες του συστήµατος αναζήτησης
αδυναµίες του θεµατικού ευρετηρίου που
χρησιµοποιείται
ανεπάρκεια ευρετηρίασης
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Σύνοψη

Ένα ή περισσότερα κείµενα
Περίληψη/περιλήψεις
Συνοπτική έκθεση

π.χ. ειδήσεις

Παράγεται µε:
Ανθρώπινη ενέργεια (περιλήψεις ενός ή περισσοτέρων
κειµένων)
Αυτοµατοποιηµένη ενέργεια (ένα ή περισσότερα κείµενα, 
πρώτες χ λέξεις/χαρακτήρες, κριτήρια συχνότητας, άλλα
κριτήρια, βάρη…)

http://www-nlpir.nist.gov/projects/duc/index.html

http://www-nlpir.nist.gov/projects/duc/index.html
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Εξαγωγή πληροφοριών

Σηµασιολογική ανάλυση
Εντοπισµός οντοτήτων µε βάση ιδιότητες / 
σχέσεις

από
Αδόµητα δεδοµένα
Εκµετάλλευση της φυσικής γλώσσας
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Οµαδοποίηση

Ταξινόµηση
µε βάση τις λέξεις ή τις έννοιες και ορισµένα
κριτήρια (συχνότητα, στατιστική ανάλυση, 
πιθανότητες
http://vivisimo.com/
http://www.kartoo.com/

http://vivisimo.com/
http://www.kartoo.com/
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Απαντήσεις σε ερωτήµατα

Ανάλυση ερωτήµατος
http://www.ask.com/
http://www.languagecomputer.com/

"Users do not want search results - they want an answer
that satisfies their information need." 

http://www.ask.com/
http://www.languagecomputer.com/
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