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Περίληψη 

Η εν λόγω µεταπτυχιακή εργασία διαπραγµατεύεται την ποιότητα των 

ιστοσελίδων ηλεκτρονικών δηµοπρασιών. Συγκεκριµένα, στόχος είναι η δηµιουργία 

ενός µοντέλου αξιολόγησης που θα είναι ικανό να κατατάξει τις εταιρίες που έχουν 

επιλεγεί προς αξιολόγηση για να µπορέσουν να αποτυπωθούν τα προβλήµατα που 

παρουσιάζουν  από τη σκοπιά του απλού χρήστη και οι δυνατότητες αύξησης 

ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών των ιστοσελίδων. 

Η εργασία είναι χωρισµένη σε  επτά κεφάλαια. Στο πρώτο διευκρινίζονται οι 

στόχοι της εργασίας. Στο δεύτερο παρουσιάζονται συνοπτικά οι ηλεκτρονικές 

δηµοπρασίες και οι τύποι τους. Στο τρίτο κεφάλαιο βλέπουµε κάποια µοντέλα 

αξιολόγησης ιστοσελίδων που θα µας βοηθήσουν να επιλέξουµε τα συστατικά του 

δικού µας µοντέλου. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιοι κανόνες για την 

κατασκευή ιστοσελίδων. Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εταιρίες 

δηµοπρασιών που θα αξιολογηθούν. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται οι επιλογή των 

κριτήριων και η κατασκευή του µοντέλου. Τέλος στο έβδοµο κεφάλαιο γίνεται η 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων, τα συµπεράσµατα και προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα. 

 
 
 

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική δηµοπρασία, Αξιολόγηση ιστοσελίδων
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Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή  

 
 

Χωρίς αµφιβολία η ανάπτυξη του διαδικτύου είναι εκείνη που 

βοήθησε τις παραδοσιακές αγορές να εξελιχτούν και να αλλάξουν µορφή 

σε αυτές που γνωρίζουµε σήµερα. Η ηλεκτρονικές δηµοπρασίες είναι µια 

πολύ ιδιαίτερη µορφή των σηµερινών αγορών που επιτρέπει στον απλό 

χρήστη του διαδικτύου να λαµβάνει µέρος σε δηµοπρασίες προσπερνώντας 

τις δυσκολίες µιας αναλογικής δηµοπρασίας. Καθώς ο αριθµών των 

δηµοπρατούµενων προϊόντων έχει αυξηθεί δραµατικά, λόγω του 

ενδιαφέροντος των ανθρώπων για αυτόν τον κλάδο ο σχεδιασµός και η 

υλοποίηση µιας τέτοιας ιστοσελίδας θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Για 

να γίνει κάτι τέτοιο, οι εταιρίες, ακλουθώντας τις θεωρίες ποιότητας πρέπει 

να εξακολουθήσουν της επιταγές του πελάτη για να επιτύχουν (Deming 

,1966)1 . Για αυτό τον λόγο στο παρελθόν έχουν γίνει πάρα πολλές 

προσπάθειες για να αξιολογηθεί το περιεχόµενο και η δοµή των 

ιστοσελίδων.   

Ακολουθώντας τα παραπάνω επιλέξαµε να ασχοληθούµε µε την 

αξιολόγηση των ιστοσελίδων ηλεκτρονικών δηµοπρασιών από την σκοπιά 

του µέσου χρήστη που δεν έχει καµία ιδιαίτερη γνώση πάνω σε αυτού του 

είδους τις ιστοσελίδες. Συγκεκριµένα, επιχειρείται η κατασκευή ενός 

µοντέλου που θα βασίζεται στην βιβλιογραφία της αξιολόγησης 

ιστοσελίδων και θα ερευνά από την πλευρά του χρήστη που υπάρχουν κενά 

σε µια τέτοια ιστοσελίδα. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δηµιουργηθεί ένα µοντέλο 

το οποίο θα δανείζεται χαρακτηριστικά από άλλες έρευνες σχετικά µε την 

αξιολόγηση ιστοσελίδων και αφού προστεθούν στοιχεία που αφορούν 

καθαρά τον τοµέα των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών θα µπορεί να 

αξιολογήσει τις ιστοσελίδες που θα επιλέξουµε. 

                                                 
1 Deming W. Edwards, Some Theory of Sampling. Dover Publications,1966 
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Στόχοι της εργασίας είναι : 
 

� Να παρουσιαστούν οι διάφοροι τύποι ηλεκτρονικών 

δηµοπρασιών και γενικά να γίνει µια εισαγωγή στις 

ηλεκτρονικές δηµοπρασίες για να µπορεί ο απλός 

αναγνώστης να κατανοήσει την συνέχεια της εργασίας. 

 

� Να παρουσιαστούν τα διάφορά µοντέλα που έχουν 

προκύψει σχετικά µε την αξιολόγηση εµπορικών 

ιστοσελίδων  στην παγκόσµια βιβλιογραφία. 

 

� Να γίνει παρουσίαση των κανόνων δηµιουργίας 

ιστοσελίδων σχετικά µε την βιβλιογραφία. 

 

� Να παρουσιαστεί το προτεινόµενο µοντέλο µε επαρκείς 

επεξηγήσεις γιατί πήρε την συγκεκριµένη µορφή. 

 

� Να αξιολογηθούν οι επιλεγµένες ιστοσελίδες και να 

παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα. 
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Κεφάλαιο 2ο: Ηλεκτρονικές δηµοπρασίες  

 

2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 
Ο όρος δηµοπρασία(auction),είναι µια παγκοσµίως αναγνωρισµένη και κοινώς 

εφαρµοσµένη µέθοδος σύναψης εµπορικών συναλλαγών. Ταυτόχρονα θεωρείται ένας 

θαυµαστός µηχανισµός αγοράς-πώλησης που οι τελικές τιµές διαµορφώνονται 

δυναµικά. Η λέξη προέρχεται από τα αρχαία «δήµος» και «πιπράσκω» και οι 

καταβολές της τοποθετούνται σχεδόν ταυτόχρονα µε την εµφάνιση των πρώτων 

πολιτισµών. 

Συγκεκριµένα, οι δηµοπρασίες συναντούνται συχνά σε διαφορετικές περιόδους της 

ιστορίας και αποτελούν έναν από τους παλαιότερους εµπορικούς µηχανισµούς. Οι 

πρώτες αναφορές δηµοπρασιών γίνονται περί τα 500 π.Χ όπου σύµφωνα µε τον 

Ηρόδοτο  στην Βαβυλώνα διεξάγονται  κάθε χρόνο δηµοπρασίες νυφών. Πόλυ συχνά 

δηµοπρασίες συναντώνται και στη Ρωµαϊκή περίοδο µε τους ρωµαίους λεγεωνάριους 

να δηµοπρατούν τα λάφυρα από τους διάφορους πολέµους ή κτήµατα που τους 

µοιράζονταν (Shubik, 2004). Χαρακτηριστική δηµοπρασία είναι αυτή της 

δηµοπράτησης ολόκληρης της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας από την Πραιτοριανή 

φρουρά το 193 µ.Χ. Η µεγάλη έκρηξη στο χώρο των δηµοπρασιών έρχεται στην 

διάρκεια της Βικτωριανής εποχής όπου η Αγγλία και γενικά η ∆υτική Ευρώπη 

γνωρίζουν τεράστια άνθηση. Τα αντικείµενα δηµοπράτησης αρχίζουν και αυξάνονται 

και µε το πέρασµα των χρόνων παρατηρείται ότι αυτού του είδους οι εµπορικές 

συναλλαγές χρησιµοποιούνται για κάθε λογής αντικείµενα.  Επίσης αξίζει να 

αναφέρουµε ότι µια από τις πιο σηµαντικές χρήσεις της δηµοπρασίας ήταν να 

διευκολύνει τη µεταφορά περιουσιακών στοιχείων δηµόσιων επιχειρήσεων σε 

ιδιώτες. Στα µέσα του δεκάτου εβδόµου αιώνα κάνουν την εµφάνιση τους και οι 

πρώτοι οίκοι δηµοπρασιών φτάνοντας στα τέλη του δεκάτου ογδόου αιώνα µε την 

Γαλλική επανάσταση να έχουν πλήρη άνθιση.2 
 

                                                 
2 Stockholms Auktionsverk(1674),) Dorotheum (1707), Christie's (1766), Bonhams (1793), Phillips de Pury & 
Company (1796), Freeman's (1805) και Lyon & Turnbull (1826) 
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Συγγραφέας Ορισµός 
∆ηµοπρασίας 

Turban, 2008 «είναι ένας µηχανισµός της αγοράς, που χρησιµοποιεί 

µια ανταγωνιστική διαδικασία κατά την οποία ένας 

πωλητής δέχεται ακολουθιακές προσφορές από 

αγοραστές (προωθητική δηµοπρασία) ή ένας αγοραστής 

δέχεται προσφορές από πωλητές (αντίστροφη 

δηµοπρασία). Οι τιµές καθορίζονται δυναµικά µε βάση 

τις προσφορές». 

Parente, Venkataraman, 

Fizel, Millet , 2004 

 

«είναι µία µέθοδος για κατανοµή και προµήθεια 

προϊόντων και υπηρεσιών». 

Klein, 1997 «όλες εκείνες οι επισηµοποιηµένες διαδικασίες 

συναλλαγής στις οποίες οι µεταξύ των 

συναλλασσοµένων σχέσεις διέπονται πάντοτε από 

ανάλογους και πολύ συγκεκριµένους όρους» 

Milgrom, 1989 «είναι µία µέθοδος καθορισµού των τιµών µέσα στην 

αγορά όταν υπάρχει ανταγωνισµός περιέχοντας µη 

καθορισµένα προϊόντα που δεν έχουν σταθερές τιµές». 

Smith, 1989 «οι πραγµατικές δηµοπρασίες σε αντίθεση µε τα 

θεωρητικά τους µοντέλα δεν αποτελούν σε καµία 

περίπτωση αποκλειστικές ή κύριες διαδικασίες 

συναλλαγής παρά µόνο διαδικασίες διαχείρισης της 

δισηµίας και αβεβαιότητας των αξιών µε την καθιέρωση 

κοινωνικών εννοιών και κοινωνικής συναίνεσης» 

McAfee & McMillan 1987 «οι δηµοπρασίες αποτελούν µηχανισµούς της αγοράς οι 

οποίοι διαθέτουν λεπτοµερείς κανόνες προσδιορισµού 

της κατανοµής πόρων και τιµών βάσει των προτάσεων 

προσφοράς των συµµετεχόντων τους» 

Schrader & Henderson, 
1980 

«µηχανισµοί ανταγωνιστικού marketing και τιµολόγησης 
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οι οποίο αντιδιαστέλλονται άλλους µηχανισµούς 

τιµολόγησης και κατανοµής προϊόντων και υπηρεσιών σε 

µία οικονοµία της αγοράς όπως αυτούς των ιδιωτικών 

συµφωνητικών και καταλόγων» 

Vickrey, W.,1961 «∆ηµοπρασία είναι ένας διαπραγµατευτικός µηχανισµός 

για την πώληση και αγορά αγαθών απροσδιόριστης 

αξίας». 

 

Πίνακας 2.1-Ορισµοί των δηµοπρασιών.  

 

Φτάνοντας στα µέσα του εικοστού αιώνα µε την ανακάλυψη των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και αργότερα µε την ανάπτυξη κατανεµηµένων δικτύων
3  που 

αποτέλεσαν τους προγόνους του σηµερινού παγκόσµιου ιστού(world wide web) 

έχουµε την δηµιουργία µιας διαφορετικής προσέγγισης των δηµοπρασιών των 

ηλεκτρονικών δηµοπρασιών (online auctions).Οι πρώτες ηλεκτρονικές δηµοπρασίες 

γίνονται το 1993 µέσω διαφόρων οµάδων συζητήσεων ενώ δεν αργούν να κάνουν την 

εµφάνιση τους οι πρώτοι οίκοι ηλεκτρονικών δηµοπρασιών OnSale 

(www.onsale.com) και eBay (www.ebay.com) δίνοντας στην έννοια των 

ηλεκτρονικών δηµοπρασιών µία πολύ πιο δυναµική διάσταση. 

 

2.2.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 
 

Οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες4 είναι ένας ολοένα και πιο δηµοφιλής µηχανισµός για 

την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου. Μία ηλεκτρονική 

δηµοπρασία είναι µία δικτυακή εφαρµογή που δρα ως µεσάζοντας ανάµεσα στους 

αγοραστές και στους πωλητές και στην οποία οι τιµές καθορίζονται από ένα σαφές 

                                                 
3 ARPANET (advanced research projects agency network) και NSFNET (national science foundation 
network) 
4 Σχετίκα µε τις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, περισσότερες πληροφορίες θα µπορούσαν να ανασυρθούν 
από την διπλώµατικη εργασία της συναδέλφου Ταιώρη Αιµιλιας της οποίας η παρούσα εργασία 
αποτελεί συνέχεια.   
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σύνολο κανόνων, σύµφωνα µε τους οποίους υποβάλλονται οι προσφορές. Οι 

ηλεκτρονικές δηµοπρασίες έχουν τρεις κύριες λειτουργίες (Bakos,1998) : α) 

αντιστοιχίζουν πωλητές σε αγοραστές, δίνοντας στους τελευταίους τη δυνατότητα να 

εντοπίσουν προϊόντα που τους ενδιαφέρουν εύκολα και σε µεγάλη ποικιλία, β) 

διευκολύνουν τις συναλλαγές µε την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών, και γ) 

παρέχουν το νοµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει την οµαλή λειτουργία 

της αγοράς. 

Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικές διαφορές που ξεχωρίζουν τις ηλεκτρονικές 

δηµοπρασίες από τις αντίστοιχες παραδοσιακές. Αρχικά, η αυξηµένη εξατοµίκευση 

και η προσαρµοστικότητα στις προτιµήσεις του πελάτη επιτρέπει στον συµµετέχοντα 

σε µία ηλεκτρονική δηµοπρασία να εντοπίζει ευκολότερα προϊόντα που τον 

ενδιαφέρουν, καθώς το ίδιο το περιβάλλον της δηµοπρασίας επιλέγει να τονίσει 

διαφορετικά αντικείµενα ανάλογα µε το ιστορικό του πελάτη. Επιπλέον, σε µία 

ηλεκτρονική δηµοπρασία είναι δυνατή η συγκέντρωση περισσότερων της µίας 

υπηρεσιών σε οµάδες, ώστε να εξυπηρετείται ο πελάτης σε µικρότερο χρόνο. Για 

παράδειγµα, ένας αγοραστής που θα επιλέξει να πλειοδοτήσει για ένα πακέτο 7 

διανυκτερεύσεων σε ένα ξενοδοχείο, είναι πιθανό να υποβάλει προσφορές και για 

αεροπορικά εισιτήρια προς και από τον τόπο προορισµού του. Έτσι, µειώνοντας το 

κόστος των συναλλαγών, της διανοµής και της οµαδοποίησης των προϊόντων, οι 

ηλεκτρονικές δηµοπρασίες προσελκύουν περισσότερους πελάτες από τις 

παραδοσιακές. 

Σύµφωνα µε τις έρευνες Nielsen/NetRatings και Harris Interactive, οι ιστοσελίδες 

ηλεκτρονικών δηµοπρασιών τον Μάιο του 2001 παρουσίασαν έσοδα της τάξης των 

556 εκ. δολαρίων. Αυτή τη στιγµή υπάρχουν περισσότερες από 2500 ιστοσελίδες 

ηλεκτρονικών δηµοπρασιών  από τις οποίες η γνωστότερη και αυτή µε τη µεγαλύτερη 

επισκεψιµότητα είναι το e-Bay. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, σε οποιαδήποτε 

µέρα, στην ιστοσελίδα του e-Bay υπάρχουν περίπου 7 εκατοµµύρια είδη προς 

πώληση (Gregg,2003). Το e-Bay, ως η πρώτη ιστοσελίδα που προσέφερε 

ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, πλεονεκτεί απέναντι στις υπόλοιπες ιστοσελίδες, 

κατέχοντας το 64,3% των συνολικών εσόδων του κλάδου, µε τον επόµενο 
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ανταγωνιστή να έπεται µε ποσοστό 14,7%, ποσοστό υποτετραπλάσιο των κερδών του 

e-Bay. 

Οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες διαθέτουν κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία τις 

διαφοροποιούν από τις αντίστοιχες παραδοσιακές. Συνήθως ξεκινούν σε µία ιδιαίτερα 

χαµηλή αρχική τιµή, ώστε να προκαλέσουν το ενδιαφέρον περισσότερων αγοραστών. 

Για παράδειγµα, το 15% των δηµοπρασιών σε µία περίοδο µιας εβδοµάδας του 

Φεβρουαρίου στο e-Bay ξεκινούσε από 1 δολάριο ή και λιγότερο. Ακόµα ένα 

χαρακτηριστικό που µπορεί να ορίσει κάποιος πωλητής είναι η ελάχιστη τιµή 

πλειστηριασµού, η τιµή κάτω από την οποία ο χρήστης δεν υποχρεώνεται να 

πουλήσει το προϊόν του. Για να αποκτήσει ένας επίδοξος αγοραστής το προϊόν, θα 

πρέπει όχι µόνο να έχει υποβάλει τη µέγιστη προσφορά, αλλά και αυτή να ξεπερνά 

την ελάχιστη τιµή πλειστηριασµού. Επιπλέον, όλες οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες 

έχουν µία ελάχιστη τιµή αύξησης της προσφοράς, η οποία καθορίζει το µικρότερο 

δυνατό ποσό, κατά το οποίο µπορεί να αυξηθεί η τρέχουσα τιµή. 
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Ένα από τα αδύνατα σηµεία των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών είναι η ανωνυµία των 

χρηστών, η οποία µπορεί να δηµιουργήσει διάθεση εξαπάτησης, είτε από τη µεριά 

του πωλητή είτε του αγοραστή. Έτσι, γίνεται φανερό ότι πρέπει να υπάρχει ένας 

µηχανισµός διασφάλισης των χρηστών, εξακρίβωσης των στοιχείων που αυτοί δίνουν 

και δηµιουργίας εµπιστοσύνης. Για τον σκοπό αυτό, οι περισσότερες ιστοσελίδες 

ηλεκτρονικών δηµοπρασιών παρέχουν αναλυτικές αξιολογήσεις των χρηστών τους, οι 

οποίες απεικονίζουν τον αριθµό των δηµοπρασιών στις οποίες συµµετείχαν και το 

ποσοστό των θετικών και αρνητικών κριτικών που έλαβαν. Το σύστηµα αυτό ωθεί 

τους χρήστες σε συµπεριφορά σύµφωνη µε τους κανόνες της δηµοπρασίας, καθώς, 

παρόλο που παραµένουν πρακτικά ανώνυµοι, διασφαλίζεται ότι θα εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους, για να διασφαλίσουν την υπόληψή τους σε µελλοντικές 

δηµοπρασίες. 

Mollenberger, 2004 «εικονικές αγορές (virtual marketplaces) οι οποίες στηρίζονται σε 

υπηρεσίες και πρωτόκολλα του διαδικτύου για την διεξαγωγή 

δηµοπρασιών» 

Meij, Pau & Van Heck, 2003 «αναφέρονται σε αυτοµατοποιηµένες δηµοπρασίες του παγκόσµιου ιστού 

όπου και η όλη επικοινωνία λαµβάνει χώρα µέσω του διαδικτύου» 

Prakobpol & 

Permpoontanalarp, 2003 

«δηµοπρασίες στις οποίες οι αντίστοιχες προτάσεις προσφορών 

υποβάλλονται µέσω του διαδικτύου» 

Wurman, Wellman & Walsh, 
2002 

«απλούς ενδιαµέσους χώρους οι οποίοι και διευκολύνουν την 

διαπραγµάτευση πλήθους αγοραίων συναλλαγών προϊόντων και 

υπηρεσιών, εκφράζοντας µάλιστα ποσοτικοποιηµένες επιθυµίες για 

συγκεκριµένα προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες και µε την σειρά τους 

εκφράζονται µέσω αντίστοιχων αγοραίων τιµών προσφοράς» 

Paloudi, Paarlberg & Van 

Heck, 2001 

«...δεν αποτελούν παρά ορισµένους εικονικούς χώρους κοινοτήτων» 

Beam & Segev, 1997 «µία ειδική περίπτωση των αυτοµατοποιηµένων διαπραγµατεύσεων 

(automated negotiations) 

 

Πίνακας 2.2- Ορισµοί των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών. 

 

Συγγραφέας ________________ Ορισµός Ηλεκτρονικής ∆ηµοπρασίας 
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2.3. ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 

Όπως είναι κατανοητό οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες παρουσιάζουν παρά πολλές 

οµοιότητες µε τις αναλογικές. Οι τύποι όµως και οι µορφές της ηλεκτρονικής 

δηµοπρασίας παρουσιάζουν µεγαλύτερη ποικιλία. Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία 

υπάρχει µεγάλος αριθµός βασικών τέτοιων µορφών ηλεκτρονικής δηµοπράτησης οι 

οποίοι διακρίνονται σύµφωνα µε κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. 

Συγκεκριµένα , οι Bapna, Goes και Gupta (2001) αναφέρουν τρείς βασικές 

κατηγορίες τέτοιων τύπων δηλαδή σε αυτές µεταξύ καταναλωτών (C2C), 

επιχειρήσεων (Β2Β) και µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C). 
 
 

Μια άλλη κατηγοριοποίηση γίνεται ανάλογα µε τους συµµετέχοντες της κάθε 

δηµοπρασίας   διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες σε αυτές (Pinker, 

Seidmann ,Vakrat 2003) 

1. διµερών διαπραγµατεύσεων (bilateral negotiations),  

2. προµήθειας (procurement auctions),  

3. πωλήσεων (sale auctions) και  

4. συναλλαγών (exchange auctions). 
 

Το 2007 έρχονται οι Laudon και Traver να διακρίνουν τις δηµοπρασίες σε τέσσερις 

κατηγορίες:  

1. Αγγλικού (English auctions)   

2. Ολλανδικού τύπου (Dutch auctions)  

3. Οµαδικών αγορών (group buying auctions)   

4. Ονοµατισµού τιµών (name-your own-price model auctions),  
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Τέλος πιο παλιά, συγκεκριµένα το 2001, οι Abramson και Means είχαν διαχωρίσει τις 

δηµοπρασίες σε  έξι κατηγορίες  

1. Αγγλικού (English auctions)  

2. Ολλανδικού (Dutch auctions)   

3. Αµερικανικού τύπου (Yankee auctions  

4. Αντίστροφες δηµοπρασίες(reverse auctions)  

5. Ενσφράγιστης προσφορών πρώτης τιµής (first price sealed-bid auctions)  

6. Ενσφράγιστης προσφορών δεύτερης τιµής (second price sealed-bid auctions) 

 
 
 
 

2.3.1. English auction (∆ηµοπρασία Αγγλικού τύπου) 
 

Η αγγλική δηµοπρασία είναι η πιο διαδεδοµένη µέθοδος δηµοπρασιών που 

χρησιµοποιείται για την πώληση προϊόντων σήµερα ένας ανοικτός πλειοδοτικός 

τύπος ηλεκτρονικής δηµοπράτησης, καθαρά προσανατολισµένος στον εκάστοτε 

πωλητή (seller bias), ο οποίος και δεν διαφέρει σηµαντικά από τον αντίστοιχο των 

παραδοσιακών δηµοπρασιών (Laudon & Traver, 2007).. Σε αυτό το είδος 

δηµοπρασίας, η τιµή αυξάνεται διαδοχικά µέχρι να παραµείνει µόνο ένας υποψήφιος 

αγοραστής, ο οποίος αγοράζει το δηµοπρατούµενο αγαθό στην τιµή την οποία 

προσέφερε. Ειδικότερα, αυτό πραγµατοποιείται µόνο µέσω της υποβολής ανάλογων 

προτάσεων προσφορών εντός ενός πολύ συγκεκριµένου και γνωστού σε όλους 

χρονικού διαστήµατος και πέραν µίας τιµής κάτω της οποίας και ο εκάστοτε πωλητής 

αρνείται να πουλήσει, µε την υψηλότερη αυτών στο τέλος πρόταση να "κερδίζει" το 

προϊόν. Ακόµη περισσότερο, σε αυτόν τον τύπο δηµοπράτησης κάθε πρόταση 

προσφοράς αυξάνει βάσει ενός πολύ συγκεκριµένου κάθε φορά ανάλογου ελαχίστου 

βήµατος (bid increment) ενώ κάθε αγοραστής δύναται να υποβάλλει περισσότερες 

της µίας προτάσεις προσφορών ανεξαρτήτου χρόνου και γεωγραφικής του 
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τοποθέτησης. Η διάρκειά τώρα µίας τέτοιας δηµοπρασίας δεν ξεπερνά συνήθως τη 

µία ηµερολογιακή εβδοµάδα, διάρκεια η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 

συγκριθεί µε αυτήν των αντίστοιχων παραδοσιακών, όπου και µία δηµοπρασία 

διαρκέσει µόνο λίγα λεπτά.  Η αγγλική δηµοπρασία µπορεί να διεξαχθεί είτε µε τη 

βοήθεια ενός πλειστηριαστή, ο οποίος θα ανακοινώνει τις προσφορές, είτε µε τη 

διαδικασία ανακοίνωσης των προσφορών µεταξύ των αγοραστών, είτε µε την 

ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών και την ανακοίνωση της µέγιστης τρέχουσας 

προσφοράς. Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό αυτού του είδους δηµοπρασίας είναι 

ότι σε κάθε δεδοµένη στιγµή όλοι οι πλειοδότες γνωρίζουν το ύψος της τρέχουσας 

µέγιστης προσφοράς. Η βέλτιστη επικρατούσα στρατηγική στην αγγλική δηµοπρασία 

είναι ο πλειοδότης να υποβάλλει προσφορά λίγο πάνω από την τρέχουσα τιµή και να 

σταµατά όταν φτάσει την αξία που ο ίδιος θεωρεί ότι έχει το προϊόν. 

 

2.3.2.  Dutch auction (∆ηµοπρασία Ολλανδικού τύπου) 
 

Το πρότυπο της ολλανδικής δηµοπρασίας πήρε το όνοµά του από τις αγορές 

λουλουδιών της Ολλανδίας (Westland & Clark, 1999), στις οποίες και 

χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά. Το είδος αυτό είναι το αντίστροφο της 

αγγλικής δηµοπρασίας. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο πλειστηριαστής ξεκινάει την 

διαδικασία της δηµοπρασίας µε µια τιµή τόσο υψηλή, που πιθανώς κανένας 

συµµετέχοντας δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει το προϊόν σ’ αυτή την τιµή. Στη 

συνέχεια η αρχική τιµή µειώνεται διαρκώς µέχρι κάποιος πλειοδότης να 

εκδηλώσει ενδιαφέρον και να αγοράσει το προϊόν στη τιµή που πρότεινε. 

Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής 

δηµοπρασίας προσφέρονται περισσότερα του ενός είδους ταυτόχρονα και υπάρχει 

η δυνατότητα να κερδίσουν περισσότεροι από έναν πλειοδότες, από τη στιγµή 

που όλοι όσοι κερδίζουν πληρώνουν την ίδια τιµή, η οποία βεβαίως είναι η 

χαµηλότερη προσφορά για τα είδη. Οι δηµοπρασίες Ολλανδικού τύπου είναι και 

αυτές ανοιχτές (open) όπως και εκείνες του Αγγλικού τύπου µε τη διαφορά ότι 

αυτές είναι Ανοικτές ∆ηµοπρασίες Φθίνουσας Τιµής (Laudon & Traver, 2007).. 

 Γενικότερα στον συγκεκριµένο τύπο δηµοπράτησης, έναν εξαιρετικά αποδοτικό 

τύπο δηµοπράτησης ενός µεγάλου αριθµού µονάδων του ιδίου προϊόντων, οι 
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υψηλότερες προτάσεις προσφορών είναι εκείνες οι οποίες και τις περισσότερες 

φορές διασφαλίζουν στους αντίστοιχους αγοραστές την ποσότητα όλων εκείνων 

των προϊόντων την οποία και κάθε φορά επιθυµούν, σε τιµές όµως χαµηλότερες 

και ίσες µε αυτήν της τελευταίας αποδεκτής προσφοράς, εκείνης δηλαδή της 

ελάχιστα τελικά αποδεκτής προσφοράς, οδηγώντας έτσι αγοραστές χαµηλότερων 

τέτοιων προσφορών να µην καταφέρουν να αποκτήσουν τον επιθυµητό πάντοτε 

για αυτούς αριθµό προϊόντων. 
 
 

2.3.3. Reverse auction (Αντίστροφη δηµοπρασία) 
 

Οι αντίστροφες δηµοπρασίες είναι µια µορφή κατά την οποία γίνεται το αντίστροφο 

από την αγγλική δηµοπρασία καθώς δηλώνεται και από την ονοµασία. Συγκεκριµένα 

ένας χρήστης που επιθυµεί να αγοράσει κάποιο αντικείµενο προσκαλεί αυτός τους 

πωλητές που κατέχουν το αντικείµενο να δηλώσουν ενδιαφέρον για να του 

πουλήσουν υποβάλλοντας προσφορές. Έτσι ο αγοραστής παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

ένα αντικείµενο το οποίο οι πωλητές που το κατέχουν θα πρέπει να κάνουν 

προσφορές µειώνοντας διαδοχικά την τιµή. Στο τέλος κερδίζει ο πωλητής που θα έχει 

κάνει την χαµηλότερη προσφορά(Laudon & Traver, 20007; Turban et al., 2004). 

. 

2.3.4. "name-your-own price" auction (∆ηµοπρασία βάσει του µοντέλου 

ονοµατισµού τιµής) 

Το µοντέλο του ονοµατισµού τιµής ο πιθανός αγοραστής αναφέρει ότι θα δώσει µια 

συγκεκριµένη τιµή, δηλαδή ονοµάζει την τιµή που είναι διατεθειµένος να πληρώσει 

και αναζητεί πωλητές να τους πουλήσουν το αντικείµενο σε αυτήν την τιµή. Το 

µοντέλο αυτό είναι γνωστό ως µοντέλο συλλογής ζήτησης και  πρωτοεµφανίστηκε 

από την Priceline.com Το µοντέλο είναι στη ουσία µια µορφή αντίστροφής 

δηµοπρασίας αφού δίνει την δυνατότητα στους αγοραστές να θέτουν τους δικούς τους 

όρους και προδιαγραφές για το αντικείµενο(Turban et al., 2004; Salvendy, 2001; 

Bidgoli, 2000)..∆εν πρέπει όµως να συνέχεται µε αυτόν της αντίστροφης όπου 

υπάρχει ανταγωνισµός ανάµεσα στους πωλητές. 
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2.3.5. ∆ιπλή δηµοπρασία (double auction) 
 

Η διπλή δηµοπρασία είναι ένα µοντέλο δηµοπράτησης το οποίο εµπλέκει πολλούς 

αγοραστές και πολλούς πωλητές, οι οποίοι και υποβάλλουν ταυτόχρονες προσφορές 

για πολλαπλές µονάδες προϊόντων. Έτσι ταιριαζόνται οι αγοραστές και οι 

προσφερόµενες τιµές και οι πωλητές µε τις ζητούµενες τιµές. Σπουδαίο ρόλο παίζουν 

και οι ποσότητες. Επίσης, η διπλή δηµοπρασία διακρίνεται µεταξύ αυτών της µίας 

(one-shot auction) και περισσότερων της µίας (repeated auctions) περιόδων 

διαπραγµάτευσης, δηµοπρασιών δηλαδή στις οποίες ακολουθούνται ένα ή και 

περισσότερα του ενός στάδια υλοποίησης αντίστοιχος (Parsons et al., 2006).  
 

2.3.6. ∆ηµοπρασίες οµαδικών αγορών (group buying auctions) 
 

Στο group buying auctions οµαδικές αγορές που είναι µια αρκετά διαδεδοµένη 

µέθοδο, είναι στην ουσία µια µορφή αντίστροφης δηµοπράτησης. Όπως και στο 

συµβατικό εµπόριο γίνονται κάποιες εκπτώσεις σε προϊόντα τα οποία ζητούνται σε 

µεγάλες ποσότητες αυτό συµβαινει και σε αυτήν την µορφή δηµοπράτησης. 

Ειδικότερα, η συγκεκριµένη µορφή επιτρέπει σε έναν µεγάλο αριθµό αγοραστών 

οµοειδών προϊόντων να αναζητεί και να επιτυγχάνει αρκετά χαµηλότερές τιµές 

αγοράς, αλλά κα σε αρκετές περιπτώσεις δίνει την δυνατότητα σε προµηθευτές να 

πουλήσουν σε ακόµη χαµηλότερες τιµές µεγάλες ποσότητες αφού βρουν αντίστοιχες 

αγορές Bidgoli 2000; Laudon & Traver, 2007).Η υλοποίηση του συγκεκριµένου 

αυτού τύπου δηµοπράτησης πραγµατοποιείται, τόσο µε την χρήση εφαρµογών 

οµαδικών αγορών (demand aggregators), όσο και εφαρµογών οµαδικών πωλήσεων 

(supply aggregators), εφαρµογών δηλαδή µέσω των οποίων ουσιαστικά 

προσδιορίζονται, τόσο το είδος και οι ποσότητες των δηµοπρατούµενων αγαθών, όσο 

και οι αντίστοιχες τιµές εκκίνησής τους(Laudon & Traver, 2007).. 
 

2.3.7. ∆ηµοπρασία Αµερικανικού τύπου (Yankee auction) 

 

Στη Yankee δηµοπρασία ή προοδευτικό ηλεκτρονικό τύπο δηµοπράτησης πολλαπλών 

µονάδων προϊόντων (multiple item progressive electronic auction) (Bapna et al. 
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2000),προσφέρονται πολλά προϊόντα του ίδιου είδους για αγορά σε µια συγκεκριµένη 

τιµή(έκαστο). Αφού γίνουν οι προσφορές επιλέγεται ο αγοραστής ανάλογα µε κάποια 

κριτήρια(Kambil & Van Heck, 2002; Ockenfels et al. 2006; Laudon & Traver, 2007). 
 αυτά είναι: 

• Πρώτα οι προσφορές κατατάσσονται µε γνώµονα την τιµή τους. 

• Αν η τιµή είναι ίδια το δεύτερο κριτήριο που λαµβάνεται υπ’ όψιν είναι η 

ποσότητα. ∆ηλαδή θα επιλεγεί αυτός που ζητεί την µεγαλύτερη 

ποσότητα. 

• Τελικά αν οι προσφερόµενη τιµή και ποσότητα είναι ίδιες σε δύο ή και 

παραπάνω άτοµα τότε επιλέγεται η προσφορά που προηγείται χρονικά. 
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Κεφάλαιο 3ο: Μοντέλα Αξιολόγησης -Βιβλιογραφική 
Επισκόπηση 

Το ιντερνέτ σήµερα αποτελεί την µεγαλύτερη πηγή πληροφόρησης. 

∆εν θα µπορούσε να απουσιάζει και από τις δραστηριότητες των 

απανταχού εταιριών. Μέσω αυτού, η εταιρεία συνεργάζεται µε τους 

πελάτες της και πραγµατοποιεί εµπορικές συναλλαγές. Υπάρχουν πάρα 

πολλές επιχειρήσεις παγκοσµίως που πωλούν τα προϊόντα τους µέσω 

διαδικτύου. Σύµφωνα µε τον Elliot σχεδόν το 50% από τις απώλειες  των 

κερδών µια εταιρίας οφείλεται σε µια άσχηµη διαδικτυακή παρουσία.  Έτσι 

πολλές εταιρίες δαπανούν πολλά χρήµατα σε έρευνες και σε επιστήµονες 

για να βελτιώσουν τις διαδικτυακές τους δραστηριότητες. Απαιτείται 

λοιπόν από την πλευρά των εταιρειών, µια συνεχής βελτίωση των 

παρεχόµενων ηλεκτρονικών τους υπηρεσιών, αφού πρώτα διερευνηθούν 

και εντοπιστούν, τα αδύνατα σηµεία της παρουσίας της. Για τον παραπάνω 

λόγο έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για δηµιουργηθεί µια µέθοδος, η 

οποία να µετρά και να αξιολογεί την λειτουργία µιας εµπορικής 

ιστοσελίδας.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια περιληπτική παρουσίαση των 

µοντέλων που έχουν δηµοσιευθεί τα τελευταία χρόνια µε σκοπό να 

αποκτήσει ο αναγνώστης µερικές βασικές γνώσεις για την αξιολόγηση 

ιστοσελίδων και για να επιλεγούν τα κατάλληλα συστατικά για το µοντέλο 

που αποτελεί σκοπό της εργασίας αυτής.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Χατζηπαύλου Ιωάννης,  
«Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών» 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣ  Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής         20 

3.1 EVALUATING THE WORLD W IDE WEB:  A  GLOBAL STUDY OF 

COMMERCIAL SITES (HO, 1997) 
 

Είναι η πρώτη προσπάθεια για την αξιολόγηση ιστοσελίδων , από 

την πλευρά του χρήστη, και σηµειώνεται από τον Ho το 1997. Ο 

τελευταίος, εξέτασε 1000 ιστοσελίδες σχεδόν παγκοσµίως και ανάλογα µε 

τον κλάδο τους(Οικονοµία, Βιοµηχανία κτλ) τις µοίρασε σε 20 οµάδες. 

Όπως είναι κατανοητό η ταξινόµηση του Ho(1997) είναι πολύ πρώιµη και 

στις µέρες µας θεωρείται ανεπαρκής. Συγκεκριµένα όπως φαίνεται και στο 

σχήµα 2.1 τα κριτήρια που θέτει είναι: προώθηση προϊόντων και 

υπηρεσιών, επάρκεια πληροφόρησης και ικανότητα συναλλαγών, τα οποία 

και βαθµολογούνται στη κλίµακα 1 έως 4 µε τον αντίστοιχο χαρακτηρισµό.  

 

Value\Purpose Promotion Provision Processing 

Timely ? ? ? 

Custom ? ? ? 

Logistic ? ? ? 

Sensational ? ? ? 

Πίνακας 3.1 - Αποτελέσµατα συγκεντρωτικά για τις 22 ερωτήσεις της 41 

έκδοσης της µεθόδου, τροποποιηµένα (Barnes; Vidgen, 1998, p.116) 

 

 

3.2  AN I NTERGRATIVE APPROACH TO THE ASSESSMENT OF ECOMMERCE  

QUALITY (BARNES AND V IDGEN , 1998) 
 

Mια άλλη µέθοδο συναντούµε το 1998 (Barnes; Vidgen, 1998) που 

αρχικά σχεδιάστηκε και χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση ορισµένων 

ιστοχώρων σχολών της Αγγλίας. Από εκείνη την περίοδο, µέχρι σήµερα, η 

µέθοδος αυτή έχει παρουσιάσει διάφορες εκδόσεις και έχει εξελιχθεί 

αρκετά βρίσκοντας εφαρµογή σε διάφορους κλάδους του ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Στις τέσσερις εκδόσεις που έχουν  κυκλοφορήσει µέχρι σήµερα 
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συναντούµε διαφορές στα κριτήρια αξιολόγησης και τις ερωτήσεις που 

εµπεριέχονται στο ερωτηµατολόγιο. Στην τελευταία έκδοση παρατηρούµε 

τρία κριτήρια: Χρηστικότητα, Ποιότητα πληροφορίας και Ποιότητα 

Υπηρεσιών. Με το κριτήριο χρηστικότητα η µέθοδος αξιολογεί την εύκολη 

και άνετη επικοινωνία του χρήστη µε την ιστοσελίδα (πλοήγηση, 

εµφάνιση, παρουσίαση). Στο δεύτερο κριτήριο δηλαδή την ποιότητα 

πληροφορίας να γίνεται προσπάθεια να αξιολογηθούν όλες οι πληροφορίες 

που εµπεριέχονται στην ιστοσελίδα. Η αξιολόγηση έγινε, σε µια κλίµακα 

από 1 (διαφωνώ πλήρως) έως 7 (συµφωνώ απόλυτα). Σε κάθε ερώτηση 

προστέθηκαν οι βαθµολογίες και υπολογίστηκε ο µέσος όρος, το σφάλµα 

και η τυπική απόκλιση. Οι Barnes και Vidgen κατατάσσουν τις ερωτήσεις 

σε δύο κατηγορίες κρίνοντας από τα αποτελέσµατα όπως φαίνεται 

παρακάτω: 
 

i. Σε αυτές που συγκεντρώνουν πολύ υψηλή βαθµολογία 

πάνω από το µέσο όρο (6,0)  

ii.  Σε αυτές που συγκεντρώνουν πολύ χαµηλότερη 

βαθµολογία κάτω και από το µέσο όρο.. 

Από τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις απαντήσεις 

βλέπουµε και τα βασικά σηµεία που θα προσέξουν οι χρήστες 
 

� Η εύκολη χρήση της σελίδας 

� Οι αξιόπιστες συναλλαγές 

� Η προβολή λεπτοµερών πληροφοριών 
 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν τα παραπάνω 

αποτελέσµατα θα πρέπει να προσέξουν και οι σχεδιαστές. Περαιτέρω 

επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε τη µέθοδο Servqual ,η ανάλυση και 

επεξήγηση της οποίας ξεφεύγει από τα όρια αυτής της εργασίας, και µε τη 

βοήθεια Η/Υ ανάδειξε για την κάθε ιστοσελίδα, νέους παράγοντες 

(χρηστικότητα, αξιοπιστία, σχεδιασµό, πληροφόρησης) για βελτίωση. 
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Τέλος, οι συγγραφείς αναφέρουν τις ιστοσελίδες που εξετάστηκαν, δηλαδή 

οι Amazon, BOL και IBS.  

3.3 A M ODEL OF I NTERNET COMMERCE ADOPTION (BURGESS AND 
COOPER, 1999) 

Ένα άλλο µοντέλο για την αξιολόγηση ιστοσελίδων συναντούµε 

από τους Burgess και Cooper (1999). Θεώρησαν πως υπάρχουν  τρία 

βασικά κριτήρια αξιολόγησης και πρόσθεσαν κάποιες υποκατηγορίες και 

δηµιούργησαν µια νέα διαδικασία αξιολόγησης.  

Συγκεκριµένα, η εταιρία στο πρώτο στάδιο επιχειρεί την καθιέρωση 

της στο χώρο του διαδικτύου. Αφού καταφέρει να εδραιωθεί πρέπει να 

προσφέρει στον χρήστη επαρκή πληροφόρηση. Τελικά, στο τρίτο στάδιο 

αφού ο χρήστης επιλέξει να συνεργαστεί µε την εν λόγω εταιρία θα πρέπει 

να εξεταστεί η συναλλακτική της ικανότητα.  

 

Σχήµα 3.1 - Μοντέλο Αποδοχής Εµπορίου µέσω ∆ιαδικτύου (Burgess and 

Cooper, 1999, p.9) 
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Σχήµα 3.2 - Μοντέλο Αποδοχής Εµπορίου µέσω ∆ιαδικτύου (Burgess and 

Cooper, 1999, p.9) 

 

 

3.4 A  QUANTITATIVE METHOD FOR QUALITY EVALUATION OF WEB SI TES AND 

APPLICATIONS (ROSSI AND OLSINA , 2001) 
 

 Οι Rossi και Olsina το 2001 ανέπτυξαν µια ποσοτική µέθοδο για την 

αξιολόγηση της ποιότητας των ιστοσελίδων, γνωστή ως WebQEM (Web 

Quality Evaluation Method). Η ερευνητική διαδικασία η οποία 

ακολουθήθηκε χωρίστηκε σε τρείς φάσεις. Στην πρώτη, καθορίστηκαν τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά. Χρηστικότητα, Λειτουργικότητα, Αξιοπιστία και 

Αποδοτικότητα είναι οι τέσσερις κατηγορίες γνωρισµάτων που ξεχώρισαν 

οι δύο ερευνητές. Στην επόµενη φάση, διέκριναν όλες τις µεταβλητές βάσει 

της τιµής ενός δείκτη που δηµιούργησαν για κάθε µεταβλητή µε σκοπό να 

σταθµίσουν την συµµετοχή της κάθε µεταβλητής στην συνολική ποιότητα 

της ιστοσελίδας. Τα αποτελέσµατα αυτού του δείκτη κατηγοριοποιούσαν 

τις µεταβλητές σε µη-ικανοποιητικές, οριακές και ικανοποιητικές. 

Παραδείγµατος χάριν, ο δείκτης των «σπασµένων» συνδέσεων είναι το 
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κλάσµα µε αριθµητή το πλήθος αυτών και παρονοµαστή το σύνολο όλων 

των συνδέσεων της σελίδας. Αν το αποτέλεσµα του ήταν πάνω από 20% 

θεωρούνταν µη ικανοποιητικό ενώ κοντά στο 20% ήταν οριακό. Έτσι 

δηµιουργήθηκε ένα πρώτο κριτήριο αξιολόγησης για να µεταβούν στην 

τρίτη φάση. Σε αυτή την φάση, µια συνολική αξιολόγηση έγινε για 

ολόκληρο το δείγµα,  µε χρήση του  προηγούµενου  δείκτη  ως µεταβλητή  

σηµαντικότητας κάθε γνωρίσµατος. Ως αποτέλεσµα της µελέτης τους 

προέκυψε µια φόρµουλα αξιολόγησης των ιστοσελίδων την οποία 

ενσωµάτωσαν σε ένα υποστηρικτικό εργαλείο, το οποίο ονόµασαν 

WebQEM: 

• Χρηστικότητα 

• Λειτουργικότητα 

• Αξιοπιστία 

• Αποτελεσµατικότητα 
 

Στον πίνακα 3.2 που ακολουθεί εµφανίζονται οι κατηγορίες και οι 

υποκατηγορίες κριτηρίων. 
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Πίνακας 3.2 - ∆ενδροειδής παρουσίαση κριτηρίων, (Rossi and Olsina, 2001, 

p.23) 
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Πίνακας 3.3 - Τα αποτελέσµατα των εταιρειών που εξετάστηκαν µε το Webqem 

(Rossi and Olsina, 2001, p. 27) 
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Σχήµα 3.3 – Η διαδικασία αξιολόγησης µε το Webqem (Rossi and Olsina, 2001, 

p. 21) 
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3.5 AN EXPLORATORY STUDY ON WEB USABILITY AND THE 

I NTERNATIONALIZATIONAL OF US E–BUSINESSES (BECKER , 2002) 
 

Το 2002 έρχεται ο Becker να προσθέσει την δική του µελέτη έχοντας την πεποίθηση 

ότι κανένα από τα υπάρχοντα µοντέλα της εποχής δεν ανταποκρινόταν στις 

απαιτήσεις των σύγχρονων ιστοσελίδων. Χαρακτήρισε τα κριτήρια πολύ γενικά και 

ότι δεν περιελάµβαναν βασικές κατηγορίες. Έτσι έφτιαξε ένα νέο ανανεωµένο 

µοντέλο και για να συλλέξει τα κριτήρια εξέτασε 780 ιστοσελίδες διαφόρων κλάδων 

ανά τον κόσµο. Συµπληρώνοντας λοιπόν την έρευνα αφού εξετάστηκαν κλάδοι όπως: 

Αυτοκινητοβιοµηχανία, Τεχνολογία, Τουρισµός, Οικονοµία κ.α. η έρευνα έδειξε, πως 

η χρηστικότητα παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα µε την έδρα της 

εταιρείας. Εν κατακλείδι ο ερευνητής λαµβάνοντας υπ’όψιν και άλλες έρευνες του 

κατέληξε στα εξής κριτήρια: 

 

• Σχεδίαση 

• Αξιοπιστία 

• Ασφάλεια 

• Ευκολία Πρόσβασης 

• Επίδοση 

• Εξυπηρέτηση Πελατών 

• Εµφάνιση 

• Περιεχόµενο 

• Εξατοµίκευση 

• Ταχύτητα  

Πληροφόρησης 

• Πλοήγηση 
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Σχήµα 3.4 - Μοντέλο Χρηστικότητας Ιστοσελίδων (Becker, 

2002, p. 13) 

 

 

3.6 ELECTRONIC COMMERCE B2C STRATEGIES AND M ODEL (ELIOT , 
2002) 

 

Το 2002 παρουσιάζεται µία ακόµη έρευνα αυτή του Eliot, ο οποίος 

αναπτύσσει το δικό του µοντέλο αξιολόγησης. Έτσι προσπάθησε να αξιολογήσει 30 

εταιρίες από συγκεκριµένες χώρες όπως ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς, ∆ανία, Ελλάδα 

και Κίνα. Συγκεκριµένα επιλέχθηκαν τα εξής κριτήρια: 

•      Πληροφορίες εταιρίας και λειτουργικότητα 

•      Πληροφορίες προϊόντων-υπηρεσιών 

• ∆ιαδικασία συναλλαγής 

• Εξυπηρέτηση πελατών 
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• Ευκολία Χρήσης 

• Καινοτοµία υπηρεσιών 

 

 

 

Σχήµα 3.5 – Κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών µοντέλων (Eliot, 
2002,p. 9) 

3.7 WEB SITE EVALUATION -M ETHODOLOGY AND CASE STUDY (ATZENI , 
M ERIALDO , SINDONI , 2002) 

 

Οι Atzeni, Merialdo και Sindoni το 2002 προσπαθούν να δηµιουργήσουν ένα 

µοντέλο αξιολόγησης για τις κρατικές ιστοσελίδες η εν λόγω έρευνα διενεργείται 

στην Ιταλία. Η ποιότητα της ιστοσελίδας είναι ο στόχος που θέλει να διερευνήσει το 

συγκεκριµένο µοντέλο. Αναλυτικότερα το µοντέλο αποτελείται από δύο φάσεις και 

εµπεριέχει 46 χαρακτηριστικά. Τα 46 αυτά κριτήρια χωρίζονται σε αυτά που µπορούν 

να βαθµολογηθούν αντικειµενικά και σε άλλα που µπορούν µόνο υποκειµενικά. Τα 

46 κριτήρια προέρχονται από τη σχετική βιβλιογραφία και διαχωρίζονται σε 

«µετρήσιµα», τα οποία µπορεί ο αναλυτής να βαθµολογήσει, και σε κάποια 

υποκειµενικά. Τα τελευταία εξετάζονται υπό τη µορφή µιας γενικής ανάλυσης και 

επικεντρώνονται σε : δοµή, υπηρεσίες, αποτελεσµατικότητα και στόχους 

(δηµιουργίας ιστοσελίδας). Σε αυτή τη γενική ανάλυση, ο συµµετέχων θα καταθέσει 

την άποψη του στο ερωτηµατολόγιο χωρίς όµως να βαθµολογεί για το κάθε κριτήριο. 
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Στη δεύτερη και εκτενέστερη φάση της ανάλυσης, το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει 

ερωτήσεις οι οποίες συγκεντρώνονται σε τρεις κατηγορίες : 

• Επικοινωνία : εξετάζονται όλες οι συνδέσεις της σελίδας µε το 
χρήστη 

• Ποιότητα κώδικα HTML : Συντακτική και σηµασιολογική 
εξέταση 

• Αλληλεπίδραση χρήστη-σελίδας : Λειτουργικότητα, ποιότητα 

περιεχοµένου και χρηστικότητα 

• Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε, η βαθµολογία της κάθε ερώτησης, 

η µονάδα µέτρησης και το είδος ανάλυσης, παρουσιάζονται στον επόµενο 

πίνακα 3.4 



Χατζηπαύλου Ιωάννης,  
«Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών» 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣ  Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής         31 

 

•  



Χατζηπαύλου Ιωάννης,  
«Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών» 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣ  Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής         32 

 

•  

 

LS = Μεγάλο δείγµα, I = Γενική θεώρηση ιστοσελίδας, HP = Αρχική σελίδα 

Πίνακας 3.4 - Ο πίνακας των 45 κατηγοριών του µοντέλου (Atzeni;Merialdo;Sindoni, 2002, p.259) 

 

 

3.8 DEVELOPMENT OF AN I NDUSTRY SPECIFIC WEB SITE EVALUATION 

FRAMEWORK FOR THE AUSTRALIAN W INE I NDUSTRY (DAVIDSON , 2002) 
 

Ο Davidson το 2002 δηµιουργεί ένα µοντέλο αξιολόγησης για την βιοµηχανία 

κρασιού. Αυτή η έρευνα έγινε κυρίως από το προσωπικό που εργαζόταν στις εν λόγω 

εταιρίες. Λόγω της φύσης του παρόλα αυτά, δύναται να εφαρµοστεί και για 

αξιολόγηση πολλών άλλων κλάδων στο ∆ιαδίκτυο. Τα κριτήρια πού έθεσε, 

κατηγοριοποιήθηκαν σε οκτώ ενότητες, κάθε µια εκ των οποίων διαιρείται σε 

υποενότητες (σχήµα 3.6) : Εταιρική ενηµέρωση, Ενηµέρωση προϊόντων, 

Περιεχόµενο, Πωλήσεις και παραγγελίες, Πλοήγηση, Ενηµέρωση επενδυτών (B2B), 

Οργάνωση και Εµφάνιση. 
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Σχήµα 3.6 – Κατηγορίες κριτηρίων (Davidson, 2002, p.14) 

 

3.9 A  FRAMEWORK AND METHODOLOGY FOR EVALUATING E -COMMERCE WEB 

SITES (BEKKER AND M ERWE, 2003) 

 

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται ένα µοντέλο για την αξιολόγηση ιστοχώρων 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Το πλαίσιο εργασίας εξετάζει τρία διαφορετικά επίπεδα. Το 

πρώτο επίπεδο αποτελείται από πέντε κατηγορίες κριτηρίων, που χρησιµεύουν ως µια 

δοµή για την αξιολόγηση καλύπτοντας όλες τις όψεις ενός ιστοχώρου ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Οι κατηγορίες είναι: 
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1. ∆ιεπαφή (Interface). Εδώ εξετάζεται η αποδοτικότητα της χρήσης φόντων, 

γραµµατοσειρών, γραφικών και γενικά αξιολογείται η εφαρµογή 

σχεδιαστικών αρχών. 

2. Πλοήγηση (Navigation). Ευκολία πλοήγησης στην ιστοσελίδα. 

3. Περιεχόµενο (Content). Γίνεται αναφορά σε πληροφορίες σχετικές µε τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστοχώρο. 

4. Αξιοπιστία (Reliability). Εδώ εξετάζεται η αποτελεσµατικότητα των 

διαδικασιών παραγγελιών και στη βοήθεια που λαµβάνουν οι πελάτες ενός 

εµπορικού ιστοχώρου. 

5. Τεχνικό επίπεδο (Technical). Αναφέρεται σε διάφορους παράγοντες όπως 

ταχύτητα πρόσβασης στον ιστοχώρο, ασφάλεια και σχεδίαση συστήµατος. 

Στο δεύτερο επίπεδο υπάρχουν τέσσερις υποκατηγορίες κριτηρίων για κάθε 

κατηγορία στο πρώτο επίπεδο, παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες για αυτό. Στο 

τρίτο επίπεδο, που είναι το πιο λεπτοµερές, αναπτύσσονται πέντε κριτήρια για κάθε 

υποκατηγορία κριτηρίων και χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση (Σχήµα 3.7). 

 

 

Σχήµα 3.7 – Πλαίσιο εργασίας αξιολόγησης εµπορικών ιστοχώρων (Becker and Mere, 2003, p.30) 
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Με ένα ερωτηµατολόγιο παρατίθενται τα 5 κριτήρια σε µια οµάδα 

αξιολογητών. Για κάθε φράση, ο αξιολογητής πρέπει να δηλώσει ένα βαθµό 

αποδοχής ή το βαθµό απόρριψης  του σε µια κλίµακα από το +2 έως το -2 

αντίστοιχα (εκτός από το 0). Στο τέλος προστίθενται τα αποτελέσµατα και 

προκύπτει η τελική βαθµολογία. Έπειτα µε το κατάλληλο πρόγραµµα τα 

αποτελέσµατα εµφανίζονται σε διάγραµµα 2x2. Όσο πιο κοντά στο σηµείο (0,0) 

τοποθετείται η ιστοσελίδα, τόσο πιο µεγάλη βαθµολογία έχει συγκεντρώσει στα 5 

κριτήρια (σχήµα 3.8). 

 

 

Σχήµα 3.8 –Τα αποτελέσµατα της έρευνας (Bekker and Merwe, 2003, p.30) 

 

 

 

 

 



Χατζηπαύλου Ιωάννης,  
«Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών» 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣ  Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής         36 

3.10 EVALUATION OF UK  CAR INSURANCE BROKER ’ S WEB SITES:  SOME 

PRELIMINARY FINDINGS , EWAM  ( HOLECKOVA AND L I , 2003) 
 

Η EWAM (εκτεταµένη µέθοδος εκτίµησης διαδικτύου) είναι µία µέθοδος 

αξιολόγησης που αναπτύχθηκε το 2003 από τους Li και Holeckova για τις 

ασφαλιστικές εταιρίες αυτοκινήτων. Σκοπός της µεθόδου αυτής είναι η εµφάνιση των 

µειονεκτηµάτων των ιστοσελίδων Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Η µέθοδος βασίστηκε 

στη προϋπάρχουσα SERVQUAL (Parasuraman, 1988) και περιλαµβάνει πέντε 

βασικούς τοµείς αξιολόγησης : 

� Αναζήτηση 

� Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας 

� Ποιότητα πρόσβασης 

� Τιµή 

� Αγορά 

Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε 31 ερωτήσεις χωριζόµενες στις 5 

παραπάνω οµάδες και δόθηκε σε οµάδες ατόµων τα οποία έπρεπε να ικανοποιούν 3 

βασικές αρχές: 

� Έπρεπε να µπορούν να κατανοήσουν τα κριτήρια πλήρως. 

� Να έχουν επαρκή εµπειρία µε το διαδίκτυο.  

� Να µπορούν να διαθέσουν χρόνο στην διαδικασία αξιολόγησης. 

Τα άτοµα που θα έπαιρναν µέρος έπρεπε να βρουν στο διαδίκτυο µια εταιρία 

που ασφαλίζει αυτοκίνητα και να υποβάλλουν αίτηση για να ασφαλίσουν το 

αυτοκίνητο τους. Έπειτα βαθµολογούσαν την ιστοσελίδα. Η κλίµακα της 

βαθµολόγησης γινόταν στην κλίµακα -2 αρνητική βαθµολογία έως +2 θετική 

βαθµολογία (δεν υπήρχε βαθµολογία 0) : 

Συµφωνώ πλήρως : +2 

Συµφωνώ λίγο : +1 

∆ιαφωνώ λίγο : -1 

∆ιαφωνώ πλήρως : -2  

Τα αποτελέσµατα όπως φαίνεται και στο σχήµα 3.9 µε την βοήθεια ειδικού 

λογισµικού παρουσιάστηκαν γραφικά σε πίνακα 2x2. Συγκεκριµένα οι ιστοσελίδες 

που τοποθετούνται στο πρώτο τεταρτηµόριο, δείχνουν τις εταιρίες που σηµείωσαν 
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καλά αποτελέσµατα σε όλες τις κατηγορίες. Από εκεί και πέρα οι εταιρίες που 

συναντούνται στα επόµενα τεταρτηµόρια παρουσιάζουν αρκετές αδυναµίες και 

ανάλογα µε το όσο πιο αρνητική βαθµολόγια παρουσιάζουν χρειάζονται όλο και 

περισσότερες βελτιώσεις(στο παράρτηµα παρατίθεται και το ερωτηµατολόγιο της 

µεθόδου. 

 

 

Σχήµα 3.9 – ∆ιάγραµµα αποτελεσµάτων (Li and Holeckova, 2003, p.84) 

 

 

3.11 DEVELOPING AN EVALUATION I NSTRUMENT FOR E-COMMERCE WEB SITES 

FROM THE FIRST-T IME BUYER 'S V IEWPOINT (HUNG AND M CQUEEN, 2003) 
 

Οι Hung και McQueen το 2003 ανέπτυξαν ένα νέο µοντέλο του οποίου 

σκοπός ήταν να αξιολογεί µια εµπορική ιστοσελίδα από την οπτική γωνία του χρήστη 

που επισκέπτεται τον ιστοχώρο για πρώτη φορά. Έτσι συλλέχτηκαν στοιχειά από την 

σχετική βιβλιογραφία σχετικά µε την ικανοποίηση του επισκέπτη µια ιστοσελίδας. 

Αναλυτικότερα οι Hung και McQueen υποστηρίζουν πώς ο επισκέπτης πρέπει να 

ξαναεπισκεφθεί την ιστοσελίδα για να θεωρηθεί ο ιστοχώρος επιτυχής. Επίσης οι 

ερευνητές διαχωρίζουν τους επισκέπτες στις εξής κατηγορίες. 
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• Σε αυτόν του εισέρχεται στον ιστοχώρο πρώτη φορά για να αγοράσει (first-

time buyer) 

• Ο µέσος αγοραστής (µερικές αγορές ανά διαστήµατα) 

• Ο τακτικός αγοραστής 

 

  
Σχήµα 3.10- α)το προτεινόµενο µοντέλο ικανοποίησης β)τα τρία σηµεία αποτυχίας του µοντέλου 

(Hung and McQueen, 2003, p.34) 
 
Η έρευνα επικεντρώνεται στους αγοραστές που εισέρχονται πρώτη φορά έτσι 

παραθέτει κάποια κριτήρια τα οποία είναι κρίσιµα για να επανέλθει ο χρήστης ξανά 

στην ιστοσελίδα. Συγκεκριµένα τα κριτήρια είναι τα εξής 

 

• Ευκολία αναγνώρισης 

• Ευκολία χρήσης 

• Χρηστικότητα 

• Αλληλεπίδραση χρήστη-περιβάλλοντος 
 

Η βαθµολόγηση γίνεται από το 0-10 µε πέντε δυνατές επιλογές 0, 

2.5, 5, 7.5, 10 (Πίνακας 3.5) 
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Πίνακας 3.5 - Σύστηµα βαθµολογίας (Hung and McQueen, 2003, p.36) 
 

 

3.12 B2C E-COMMERCE WEB SITE QUALITY :  AN EMPIRICAL 

EXAMINATION (CAO,SEYDEL AND ZHANG , 2003) 
 

Το 2003 έρχονται οι Cao, Zhang και Seydel να προσθέσουν την δική τους 

έρευνα  δηµιουργώντας ένα µοντέλο το οποίο διαχωρίζει τέσσερις κατηγορίες στις 

οποίες µπορούµε να εξετάσουµε µια ιστοσελίδα. Χρησιµοποιώντας λοιπόν το 

SERVQUAL για την ποιότητα υπηρεσιών και το µοντέλο ΤΑΜ (Technology 

Acceptance Model), για να αναζητήσουν µέσα από αυτό παράγοντες που καθορίζουν, 

την ευκολία χρήσης και τη χρηστικότητα της ιστοσελίδας. Κατέληξαν σε 4 οµάδες 

κριτηρίων οι οποίες είναι: 

� Ποιότητα πληροφορίας 

Το πρώτο κριτήριο είναι το περιεχόµενο της ιστοσελίδας, δηλαδή κατά 

πόσο οι πληροφορίες που παίρνει ο χρήστης είναι αυτό που αναζητά. 

 

� Ποιότητα συστήµατος  

Το δεύτερο κριτήριο είναι το κατά πόσο είναι λειτουργική η ιστοσελίδα 

δηλαδή ελέγχει την ευχρηστία της σελίδας από τον χρήστη την ύπαρξη 

εργαλείων βοήθειας καθώς και την γρήγορη απόκριση της ιστοσελίδας.  

 

� Ποιότητα υπηρεσίας 

Σε αυτό το σηµείο κρίνεται κατά πόσο η εταιρία βρίσκεται κοντά 

στον χρήστη και µπορεί να του λύσει οποιοδήποτε πρόβληµα έχει. 

� Εµφάνιση 
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Στο τελευταίο κριτήριο κρίνεται κατά πόσο η ιστοσελίδα είναι ευχάριστη 

προς τον χρήστη. 

 

 
 
Σχήµα 3.11 – Μοντέλο µέτρησης ποιότητας ιστοσελίδας (Cao, Seydel and Zhang, 2003, p.36) 
 

Αφού ολοκληρώθηκε η δηµιουργία του µοντέλου µοιράστηκε 

ερωτηµατολόγιο σε φοιτητές οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν 

συναλλαγές µε ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία. Ο κάθε φοιτητής ακολούθησε 

συγκεκριµένα βήµατα και κατόπιν βαθµολογούσαν την ιστοσελίδα µε 

κλίµακα από 1 έως 7. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, συγκεντρώθηκαν 

τα αποτελέσµατα για να γίνει η επεξεργασία των δεδοµένων. Τέλος για 

κάθε ερώτηση τέθηκε συντελεστής βαρύτητας. 

 

3.13 EVALUATING THE USABILITY AND CONTENT USEFULNESS OF W EBSITES:  A  

BENCHMARKING APPROACH (HASSAN AND L I , 2005) 
 

To 2005 οι Hassan & Li  ανέπτυξαν το δικό τους µοντέλο για την 

αξιολόγηση ιστοσελίδων. Σκοπός τους ήταν µε την µέθοδο τους να µπορέσουν να 

βρουν τις αδυναµίες µια ιστοσελίδας και να τις διορθώσουν. Όλη τους η 

φιλοσοφία βασίζεται στην µέτρηση της χρηστικότητας (usability) µιας 

ιστοσελίδας. Το µοντέλο στην ουσία προτείνει κάποια κριτήρια χρηστικότητας 
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περιλαµβάνοντας και κριτήρια περιεχοµένου. Έτσι προκύπτουν 57 κριτήρια τα 

οποία κατατάσσονται σε επτά βασικές κατηγορίες (Πίνακας 3.6). 

 

 

Πίνακας 3.6- Οµάδες Κριτηρίων «Χρηστικότητας» Μοντέλου (Hassan & Li, 2005,p409) 

 

Την µέθοδο αυτή αξιολόγησης οι ερευνητές υποστήριξαν ότι µπορεί να 

την χρησιµοποιήσει ο  κάθε απλός χρήστης. Έτσι τοποθέτησαν τρείς επιλογές στο 

ερωτηµατολόγιο τους: «Ναι», «Όχι» και Ν/Α (µη εφαρµόσιµο) για τις ιστοσελίδες 

που δεν υποστήριζαν κάποιες επιλογές, όπως την παραγωγή πολυµέσων. Η 

έρευνα πραγµατοποιήθηκε στις ιστοσελίδες κοινοβουλίου της Μαλαισίας.  

 

Σχήµα 3.12 – Τα 7 βήµατα της ηλεκτρονικής ανταγωνιστικότητας(Hassan & Li, 

2005,p.411) 
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Σχήµα 3.13 – Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα εφταριών (Hassan & Li, 2005,p.415) 

 

3.14 EVALUATION OF WEB SITES FOR B2C E-
COMMERCE (OPPENHEIM AND WARD, 2005) 

Οι Oppenheim και Ward το 2005 έφτιαξαν ένα µοντέλο για την αξιολόγηση ιστοσελίδων 

ηλεκτρονικού εµπορίου, και ειδικότερα ιστοχώρων που πωλούν σοκολάτες. Για την 

αξιολόγηση χρησιµοποίησαν µια σειρά από κριτήρια, τα οποία ταξινόµησαν στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

� Στοιχεία Εµφάνισης (Presentation elements). Τα οπτικά 

συνθήµατα, τα χρώµατα και τα γραφιστικά σχέδια που 

χρησιµοποιούνται στα συµβατικά καταστήµατα φυσικής 

διανοµής θα πρέπει να υιοθετηθούν και από τους εµπορικούς 

ιστοχώρους. 

� Περιεχόµενο (Content). Το περιεχόµενο είναι που θα καθορίσει 

το µακροπρόθεσµο κέρδος από τη χρήση ενός εµπορικού 

ιστοχώρου. Το περιεχόµενο είναι το πιο σηµαντικό 

χαρακτηριστικό ενός ιστοχώρου. 

� Προσβασιµότητα (Accessibility). Η δυνατότητα πρόσβασης για 

τους χρήστες µε ειδικές ανάγκες µπορεί να βελτιωθεί εάν οι 

σχεδιαστές «ελαχιστοποιήσουν τη χρήση των γραφικών 

παράστασης, ή µικρών µεγεθών γραµµατοσειρών για το κείµενο, 

εάν αποφεύγουν τα υπέρ-εµφανιζόµενα (pop up) παράθυρα κλπ. 

� Γλώσσα (Language). Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να δουν τον ιστοχώρο στη γλώσσα που επιθυµούν. 

� Πλοήγηση και ∆οµή (navigation and structure). Μια µπάρα 

πλοήγησης που θα περιέχει τις σαφείς βοήθειες µε τη µορφή 
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συνδέσεων για να βελτιώσει την πλοήγηση για τους χρήστες και 

µια λογική δοµή µε διαφορετικά τµήµατα και βοήθειες σε κάθε 

επίπεδο, θα παρέχουν στους χρήστες µια λογική πορεία που 

µπορούν να ακολουθήσουν. 

� Σελίδα Συναλλαγών (Transaction Page). Οι σελίδες συναλλαγών 

θα πρέπει να είναι σχεδιασµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην 

είναι χρονοβόρες και να είναι χρηστικές. 

� Ασφάλεια, Ιδιωτικότητα και Αρχή (Security, Privacy and 

authority). Αφορά την ασφάλεια σε ένα ιστοχώρο, την προστασία 

προσωπικών δεδοµένων και των συναλλαγών. 

� Παράγοντες Marketing (Marketing Factors). Αφορά παράγοντες 

µάρκετινγκ και προώθησης των προϊόντων που θα πρέπει να 

υιοθετηθούν από έναν ιστοχώρο ηλεκτρονικού εµπορίου. 
 

 

 

 

Πίνακας 3.7 – Αποτελέσµατα εταιριών που πωλούν σοκολάτες (Ward; 

Oppenheim, 2005, p.38) 
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3.15 M EASURING THE QUALITY OF ELECTRONIC JOURNALS (BACKHOFF , 
CORDERO AND L OPEZ, 2005) 

 

Το 2005, µια οµάδα ερευνητών (Backhoff,Lopez,Cordero, 2005) επιχειρούν 

να αναπτύξουν ένα σύστηµα αξιολόγησης, για τα ηλεκτρονικά άρθρα επιστηµονικών 

περιοδικών που δηµοσιεύονται στο ∆ιαδίκτυο. Ο λόγος ήταν, πως δεν υπήρχε µέχρι 

τότε κανένα µέτρο σύγκρισης για τις ηλεκτρονικές µορφές, παρά µόνο για τον έντυπο 

τύπο και πως τα κριτήρια που χρησιµοποιούνταν δεν ήταν τα κατάλληλα. Από την 

έρευνα που πραγµατοποιήθηκε, συγκεντρώθηκαν επτά κριτήρια αξιολόγησης, εκ των 

οποίων κρίθηκε σκόπιµο πως, µόνο τα τρία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη 

δηµιουργία του µοντέλου : 

• Σχεδιασµός και πλοήγηση 

• Αναγνωσιµότητα 

• Συντήρηση 

Στη συνέχεια, συντάχτηκε το ερωτηµατολόγιο, το οποίο και στάλθηκε σε µια 

οµάδα εθελοντών αξιολογητών. Είναι κατανοητό, πως η αξιολόγηση αυτού του 

εξειδικευµένου κλάδου δεν µπορούσε να γίνει από ένα απλό συµµετέχοντα χρήστη 

του ∆ιαδικτύου, άλλα από άτοµα τα οποία κατέχουν τις σχετικές απαραίτητες 

γνώσεις. Για το λόγο αυτό, το ερωτηµατολόγιο κλήθηκαν να απαντήσουν 18 εκδότες 

έγκυρων ηλεκτρονικών περιοδικών, για µια σειρά δηµοσιεύσεων που κυκλοφορούν 

οργανώσεις. Στον παρακάτω πίνακα 3.8, παρουσιάζεται το ερωτηµατολόγιο που 

χρησιµοποιήθηκε. Στις ερωτήσεις δεν χρησιµοποιήθηκε βαθµολογία. Τα 

συµπεράσµατα που προέκυψαν από τα αποτελέσµατα, φανερώνουν ότι η πλειοψηφία 

των άρθρων που κυκλοφορεί δεν ικανοποιεί τα απαιτούµενα κριτήρια ποιότητας. 
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 Πίνακας 3.8 – Πίνακας µε τα κριτήρια και παραδείγµατα ερωτήσεων (Backhoff;Lopez;Cordero, 
2005, Appendix) 
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3.16 ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (GARCIA ,MACIEL ,PINTO , 2005) 

 

Η τελευταία χρονολογικά έρευνα που θα µελετήσουµε είναι αυτή των 

Garcia,Maciel και Pinto το 2005 όπου έκανε µια προσπάθεια να δηµιουργήσει ένα 

µοντέλο αξιολόγησης για τις ιστοσελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην 

Βραζιλία. Οι ερευνητές θεωρώντας ότι τα υπάρχοντα µοντέλα αξιολόγησης 

ιστοσελίδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως αυτό του Nielsen (2000) δεν ήταν 

πλέον επαρκές ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις για την διορθώσει και δηµιουργία 

καλύτερων ιστοσελίδων. Έτσι δηµιούργησαν το µοντέλο g-Quality. Το g-Quality 

περιλαµβάνει 5 κριτήρια αξιολόγησης τα οποία είναι:   

• Ευκολία : πόσο εύκολα ο κάθε πολίτης θα µπορεί να χρησιµοποιήσει της 

υπηρεσίες της ιστοσελίδας 

• Πρόσβαση : κατά πόσο θα µπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες 

άσχετα µε τον εξοπλισµό που διαθέτουν 

• Αξιοπιστία : αν προστατεύονται ή όχι τα προσωπικά δεδοµένα του 

κάθε πολίτη 

• Ανεκτικότητα : αν ο χρήστης θα παρουσιάσει ή όχι ανεκτικότητα 

στις ελλείψεις της ιστοσελίδας 

• Ατοµική προσπάθεια : πόσο εύκολα ο πολίτης θα µπορεί να 

εξοικειωθεί µε τις λειτουργίες 

 

 
Πίνακας 3.9- Κριτήρια (Garcia,Maciel,Pinto, 2005, p.203) 
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Τα πέντε κριτήρια βαθµολογούνται από 0 (άσχηµα) έως το 3 

(άριστα) σε µια οµάδα ερωτήσεων µε τα χαρακτηριστικά που φαίνονται 

στο σχήµα: 
 

 
 

Πίνακας 3.10- Κανόνες αξιολόγησης (Garcia,Maciel,Pinto, 2005, p.203) 
 

 

1. Σχεδιασµός 
2. ∆ιαφάνεια υπηρεσιών 
3. Ταχύτητα 
4. Ακρίβεια 
5. Ασφάλεια 
6. Βοήθεια 
7. Αποφυγή λαθών 
8. Επικοινωνία 
9. Ανεξαρτησία 
10. Έλεγχος χρήστη 
11. Γλώσσα 
12. Ευκρίνεια κατάστασης 
13. Αποτελεσµατικότητα 
14. Αλληλεπίδραση 
15. Ανάκαµψη (από λάθη) 
16. Συνέπεια 
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Σχήµα 3.14 - Κριτήρια και κανόνες αξιολόγησης (Garcia,Maciel,Pinto, 2005, p.203) 

Το µοντέλο εφαρµόστηκε σε 127 σελίδες που επιλέχθηκαν τυχαία. 

Η αξιολόγηση έγινε από µεταπτυχιακούς φοιτητές Πληροφορικής. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι ιστοσελίδες σχεδιαστικά αντιµετωπίζουν 

σοβαρά προβλήµατα και ότι δεν ακολούθου του κανόνες σχεδίασης. 

Επίσης οι σελίδες αυτές έχουν πρόβληµα στην αξιοπιστία όπως και στην 

πλοήγηση τους.   
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Κεφάλαιο 4ο: Κανόνες ∆ηµιουργίας Ιστοσελίδων 

 

Το διαδίκτυο είναι ένα µέσο µε το οποίο ο καθένας µπορεί να βρει 

οποιαδήποτε πληροφορία θέλει. Υπάρχουν χιλιάδες εταιρίες που πλέον 

χρησιµοποιούν αποκλειστικά το διαδίκτυο για να προωθήσουν τα προϊόντα 

τους και να βρουν τους πιθανούς πελάτες. Συνειρµικά η κάθε εταιρία 

δραστηριοποιείται σε διαφορετικό κλάδο και προωθεί διαφορετικά προϊόντα, 

οπότε και η ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει διαφορετικά στοιχεία.  Έτσι ο 

σχεδιαστής που θα αναλάβει τον σχεδιασµό της ιστοσελίδας θα εστιάσει κάθε 

φορά σε διαφορετικά στοιχεία, στα οποία θα πρέπει να δώσει βαρύτητα και θα 

χρησιµοποιήσει διαφορετικές τεχνικές. Τον σχεδιασµό ιστοσελίδων διέπουν 

κάποιοι γενικοί κανόνες και γενικά υπάρχουν αρκετοί οδηγοί σχεδιασµού 

ιστοσελίδων. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται κάποιοι κανόνες 

τους οποίους έχει κριθεί ότι είναι απαραίτητοι για να σχεδιαστεί µια 

ιστοσελίδα 

 

4.1 ΠΛΟΗΓΗΣΗ 

 

Καθορισµός θέσης 

Η πλοήγηση σε µία ιστοσελίδα είναι ένας κρίσιµος παράγοντας για την 

σχεδίαση του ιστοχώρου. Οπότε η πλοήγηση θα πρέπει να είναι εύκολη (First and 

Wood, 2002).Ο χρήστης θα πρέπει να ξέρει που να κινηθεί µέσα στην ιστοσελίδα και 

τι θα πρέπει να κάνει µετά. Έτσι τα σηµεία που θα πλοηγηθεί ο χρήστης θα πρέπει να 

είναι εµφανή. Για αυτό το λόγο ο αριθµός των κλικ από την εισαγωγή του στην 

ιστοσελίδα µέχρι τον τελικό προορισµό του πρέπει να είναι ελάχιστος(Chisholm, 

Vanderheiden and Jacobs ,1999).  

Υπερσυνδέσεις 
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Στις επί µέρους σελίδες απαραίτητα πρέπει να υπάρχει µια υπερσύνδεση µε 

την οποία ο χρήστης να µπορεί να πλοηγηθεί στην κεντρική σελίδα. Στις υπόλοιπες 

υπερσυνδέσεις πρέπει να υπάρχει επεξήγηση δίπλα που να εξηγεί στο που θα µεταβεί 

µε την αντίστοιχη σύνδεση. Επιπλέον όταν υπάρχει υπερσύνδεση άλλης εταιρίας θα 

πρέπει να επισηµαίνεται(Schrock,1999). Υπάρχει βέβαια σε µεγάλες ιστοσελίδες και 

ο κίνδυνος ο χρήστης να χαθεί οπότε κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη χάρτη 

ιστοσελίδας (site map) ο οποίος τοποθετείται στην δεξιά πλευρα της αρχικής σελίδας 

ή στην επάνω σειρά εργαλείων. Ο χάρτης θα πρέπει να παρουσιάζεται µε λογική και 

να είναι σύντοµος. Εν κατακλείδι, οι υπερσυνδέσεις σαν κείµενο, θα πρέπει να είναι 

µικρή για την διευκόλυνση της δακτυλογράφησης και σχετικές µε το τι περιγράφουν. 
 

 
Εικόνα 4.1- Χάρτης ebay 

 

Σελίδες Υποστήριξης 

Σε αυτήν την κατηγόρια εµπεριέχονται όλες εκείνες οι ιστοσελίδες που δεν 

αφορούν το αντικείµενο της εταιρίας, αλλά αποτελούν κατευθυντήριες γραµµές για 
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την πλοήγηση του επισκέπτη στην σελίδα στόχο. Οι σελίδες αυτές περιέχουν πίνακες 

περιεχοµένων και χάρτες της ιστοσελίδας. Τέλος υπάρχουν και σελίδες βοήθειας 

καθώς και οι συχνές ερωτήσεις (FAQs5) . 

 

 
Εικόνα 4.2- Αρχική σελίδα ebay 

 

Γραµµή εργαλείων πλοήγησης 

Η γραµµή εργαλείων θα πρέπει να είναι λιτή και περιεκτική καθώς µπορεί να 

δηµιουργήσει σύγχυση στον επισκέπτη. Αντίστροφα δεν µπορεί να είναι ούτε λίγα 

γιατί καθώς αυξάνεται ο αριθµός των κλικ ανάµεσα στην αρχική και την σελίδα 

στόχο(Chisholm, Vanderheiden and Jacobs ,1999). Το σύνηθες είναι να 

παρουσιάζονται οι πρώτες  σελίδες της κάθε υποενότητας και σε αυτές να είναι σε 

εµφανές σηµείο τα «Αρχική σελίδα», «Επόµενη» και «Προηγούµενη» (Alexander and 

                                                 
5 Friequently Asked Questions. Hersch, Russ, FAQs about FAQs, 8 January 1999 
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Tate,1999). Σε µεγάλες σελίδες τα αποτελέσµατα της µηχανής αναζήτησης 

παρουσιάζονται και αριθµητικά.(1,2,3,4,5 Next) όπως ακριβώς και στο Google. 

 

 
Εικόνα 4.3- Αποτελέσµατα αναζήτησης ebay 

 
 

4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  
 

Κείµενο 

Ο καθένας από εµάς που θέλει να πλοηγηθεί µέσα σε ένα site µιας εταιρίας 

που παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες θέλει να βρει αυτό που ψάχνει εύκολά και 

γρήγορα. Συγκεκριµένα, το κείµενο της κάθε ιστοσελίδας πρέπει να είναι 

οργανωµένο σε λογικές ενότητες (Elliot,2002). Η κάθε ενότητα πρέπει να έχει σαφή 

τίτλο σε σηµείο που ξεχωρίζει και να δίνει µε µια µατιά την εικόνα της ενότητας. Σε 

µεγάλες ιστοσελίδες θα πρέπει οι τίτλοι των υποενοτήτων να αποτελούν 

υπερσυνδέσεις που θα βρίσκονται στην αρχική σελίδα και µε το κλικ εκεί θα οδηγούν 
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στην εν λόγω ενότητα(W3C6). Επιπλέον, οι σχεδιαστές θα πρέπει να προσέξουν όσον 

αφόρα το κείµενο γιατί αν πρέπει να είναι συµβατό µε κάθε browser και να 

χρησιµοποιεί γραµµατοσειρά συµβατή η οποία θα εµφανίζεται σε κάθε υπολογιστή. 

Παράλληλα, επειδή υπάρχουν πολλά είδη browser και πολλές εκδόσεις, όπως και 

πολλές γραµµατοσειρές και µεγέθη, θα πρέπει να βεβαιωθεί ο σχεδιαστής πως το 

κείµενο του, θα εµφανίζεται σωστά σε κάθε υπολογιστή. H έντονη γραφή θα 

χρησιµοποιηθεί για επισήµανση. Τέλος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθούν κεφαλαία  σε 

ολόκληρο κείµενο καθώς και δεν πρέπει να υπάρχουν πάνω από δύο χρώµατα 

κειµένου. \ 

Προϊόντα 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η αναζήτηση του προϊόντος είναι 

απαραίτητο να γίνεται µε εύκολα. Συνειρµικά, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πρέπει να 

οργανώνονται ανά κατηγορίες σε σχετικές οµάδες (Βrick and Wood, 2002). Οι 

κατηγορίες και οι ενότητες πρέπει να είναι σαφείς και να είναι διακριτές από τον 

καθένα. Οι πιο σηµαντικές πληροφορίες τοποθετούνται πάντοτε πιο πάνω. Τέλος στα 

προϊόντα επί µέρους θα πρέπει να υπάρχει χαρακτηρισµός τέτοιος ώστε να 

περιγράφει µε σαφήνεια το προϊόν, πολλές φορές  τοποθετείται και φωτογραφία του 

προϊόντος.  

                                                 
6 World Wide Web Consortium είναι ο διεθνής οργανισµός για την πίστοποίηση στο 
διαδίκτυο. 
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Εικόνα 4.4- Κατηγορίες προϊόντων ebay 

 

Πολυµέσα 

Πολλές φορές είναι αναγκαία η χρήση πολυµέσων. Όµως ο σχεδιαστής 

πρέπει να τα χρησιµοποιήσει µε φειδώ όπου χρειάζεται. Συγκεκριµένα, οι 

φωτογραφίες και τα βίντεο πρέπει να είναι µικρού µεγέθους και δεν πρέπει να 

βρίσκονται σε µεγάλο βαθµό στην κεντρική σελίδα (Alexander and Tate,1999). 

Επίσης, µεγέθυνση των φωτογραφιών, θα πρέπει να γίνεται µόνο σε περιπτώσεις 

προϊόντων. Η ακατάσχετη χρήση των πολυµέσων θα κάνει την πλοήγηση πιο αργή 

και θα αποτρέψει τον χρήστη στην συνέχιση της πλοήγησης. Τέλος, δεν πρέπει να 

απαιτείται η εγκατάσταση περαιτέρω λειτουργιών για την αναπαραγωγή των 

πολυµέσων.  

∆ιαφηµίσεις 
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Οι διαφηµίσεις που τοποθετούνται σε ιστοσελίδες εταιρειών είναι συχνό 

φαινόµενο. Αποτέλεσµα είναι πολλές φορές να παρατηρείται το  φαινόµενο της 

σύγχυσης του επισκέπτη στο αν κάτι που βλέπει στη ιστοσελίδα είναι προϊόν η 

διαφήµιση εξωτερικής εταιρίας. Έτσι πολλές φορές παρατηρείται να µεταβαίνει ο 

χρήστης σε site άλλων εταιριών. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να τοποθετούνται 

ευκρινώς οι διαφηµίσεις στα άκρα και όχι στο ενδιάµεσο του κειµένου για να µην 

συγχέονται µε τα προϊόντα. Τέλος καλό θα ήταν σε περίπτωση που µπερδευτεί ο 

χρήστης και κάνει κλικ σε κάποιο διαφηµιστικό σύνδεσµο θα πρέπει να βγαίνει 

µήνυµα στο οποίο θα ενηµερώνεται ότι αποχωρεί από την ιστοσελίδα.  

4.3 ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ 

Χρώµατα 

Είναι πολύ σηµαντική η πρώτη εικόνα που θα σχηµατίσει  ο χρήστης για την 

ιστοσελίδα. Το λογότυπο της εταιρίας θα πρέπει να ταιριάζει µε τα χρώµατα της 

ιστοσελίδας(Alexander and Tate,1999). Επίσης η ιστοσελίδα ανάλογα µε το target 

group που απευθύνεται είναι καλό να έχει και τα αντίστοιχα χρώµατα. Επίσης η 

σχεδίαση που χρησιµοποιείται στην πρώτη σελίδα θα πρέπει να ακολουθείται και στις 

υπόλοιπες. Το layout της ιστοσελίδας είναι πολύ σηµαντικό να ακολουθεί ένα 

συγκεκριµένο µοτίβο µε το οποίο θα είναι άµεσα αναγνωρίσιµη. 

 

Φόντο 

Είναι δεδοµένο πώς τα γράµµατα σε µια ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι 

ευδιάκριτα. Για αυτό το λόγω θα πρέπει υπάρχους σαφής χρωµατικές αντιθέσεις έτσι 

ώστε να µπορεί εύκολα ο επισκέπτης να διαβάσει το κείµενο(ο πιο συνηθισµένος 

συνδυασµός είναι άσπρο φόντο µε µαύρα γράµµατα). Αν και θεωρείται η πιο απλή 

λύση, η χρήση µαύρου κειµένου σε λευκό φόντο είναι και η πιο σίγουρη. Γενικότερα, 

πρέπει να πετυχαίνεται µεταξύ των δύο στοιχείων πάντα αρνητική αντίθεση. ∆εν 

ενδείκνυται η χρήση σκούρου χρώµατος για φόντο. 

Εργαλεία 



Χατζηπαύλου Ιωάννης,  
«Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών» 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣ  Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής         59 

Η αρχική σελίδα, πρέπει να κάνει φανερό αυτό που πραγµατεύεται. Έτσι δεν 

πρέπει να υπάρχουν πολλά µενού που συγχύζουν τον επισκέπτη. Η χρήση 

αναδιπλούµενων µενού και η λειτουργιά µηχανής αναζήτησης και καταλόγου(W3C). 

4.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Επικοινωνία 

Η ιστοσελίδα πρέπει να παρέχει στον επισκέπτη πολλαπλούς τρόπους 

επικοινωνίας, οι οποίοι είναι καλό να είναι σε εµφανή σηµεία της ιστοσελίδας. Οι πιο 

συνηθισµένοι τρόποι επικοινωνίας είναι: e-mail, fax, τηλέφωνο και διεύθυνση της 

έδρας για απλό ταχυδροµείο. Επίσης πρέπει να υπάρχει στο µενού βοήθεια σχετική 

ενότητα καθώς και στις συχνές ερωτήσεις για να λύνονται οι απορίες των 

επισκεπτών(Elliot, 2002). 

 

Εξατοµίκευση 

Προχωρώντας η επιστήµη της πληροφορικής δηµιουργεί νέες δυνατότητες. Έτσι 

µε την εξόρυξη δεδοµένων η σελίδα αφού αναγνωρίσει τον επισκέπτη από 

προηγούµενες επισκέψεις ανάλογα µε τις επιλογές που έχει κάνει παλαιότερα και µε 

τις σελίδες που έχει πλοηγηθεί θα πρέπει να µπορεί να προτείνει διάφορα προϊόντα ή 

υπηρεσίες τα οποία ενδεχοµένως να ενδιαφέρουν τον πελάτη. 

 

Βοήθεια 

Είναι απαραίτητη η λειτουργία βοήθειας καταγράφοντας όλες τις λειτουργίες 

της ιστοσελίδας βήµα προς βήµα, καθώς και σελίδα µε τις συχνές ερωτήσεις(FAQs)  

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες(ΑΜΕΑ) 

Είναι ευρέως διαδεδοµένο και είναι απαραίτητο όλες οι ιστοσελίδες να έχουν 

µία έκδοση για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Έτσι οι σχεδιαστές σε αυτήν την έκδοση 

πρέπει να χρησιµοποιήσουν µεγαλύτερη γραµµατοσειρά, η οποία θα είναι πιο 
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ευδιάκριτη καθώς και τις ελάχιστες υπερσυνδέσεις µέχρι την σελίδα στόχο. Τέλος θα 

πρέπει να απαγορεύει η ιστοσελίδα τα pop-up παράθυρα(W3C). 
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Κεφάλαιο 5ο: Ιστοσελίδες ∆ηµοπρασιών 

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστούν οι εταιρίες που διεξάγουν ηλεκτρονικές 

δηµοπρασίες και θα εξεταστούν µε το προτεινόµενο µοντέλο. Συνοπτικά θα γίνει 

αναφορά των στοιχείων των εταιριών τα οποία αντλήθηκαν από τις ιστοσελίδες 

των εταιριών. 

 

 

5.1 E-BAY  

 

Η ιστοσελίδα online δηµοπρασιών ιδρύθηκε µε το όνοµα AuctionWeb στο Σαν Χοσέ 

της Καλιφόρνια, στις 3 Σεπτεµβρίου του 1995, από τον γαλλικής καταγωγής Ιρανό 

προγραµµατιστή Pierre Omidyar. Το 1997, η εταιρεία έλαβε περίπου 5 εκατοµµύρια 

δολάρια για τη χρηµατοδότηση από την εταιρεία επιχειρηµατικού κεφαλαίου 

Benchmark Capital. 

 
 

Εικόνα 4.3- Το κεντρικά γραφεία της  ebay στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια 

Το πρώτο αντικείµενο που πουλήθηκε στο eBay ήταν ένας σπασµένος δείκτη λέιζερ 

για 14,83 δολάρια. Έκπληκτος ο Omidyar επικοινώνησε µε τον νικητή της 
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δηµοπρασίας να ρωτήσει αν κατάλαβε ότι ο δείκτης λέιζερ ήταν σπασµένος. Σε 

απάντηση µε email, ο αγοραστής εξήγησε: "Είµαι συλλέκτης σπασµένων δεικτών 

λέιζερ . Ο Chris Agarpao ήταν ο  πρώτος υπάλληλος του eBay και ο Jeffrey Skoll 

προσελήφθη ως ο πρώτος πρόεδρος της εταιρείας στις αρχές του 1996. Τον Νοέµβριο 

του 1996, το eBay συνεργάστηκε µε µια εταιρεία που ονοµάζεται Electronic Travel 

και χρησιµοποιώντας την τεχνολογία SmartMarket  πωλούσαν αεροπορικά εισιτήρια 

και άλλα προϊόντα ταξιδιού. Η ανάπτυξη ήταν εκπληκτική. Τον Ιανουάριο του 1997, 

το site φιλοξενεί  2000000 δηµοπρασίες, σε σύγκριση µε 250.000 το  1996. Η 

εταιρεία άλλαξε επίσηµα το όνοµα της από AuctionWeb σε eBay το Σεπτέµβριο του 

1997. Αρχικά, το domain ανήκε στο Echo Bay Technology Group, εταιρεία 

συµβούλων του Omidyar. Ο Omidyar είχε προσπαθήσει να κατοχυρώσει 

echobay.com ως domain name, αλλά διαπιστώθηκε ότι έχει ήδη ληφθεί από την Echo 

Bay Mines, µια εταιρεία εξόρυξης χρυσού, ώστε αυτός να αποδεχτεί σαν δεύτερη 

επιλογή το eBay.com . (Το Echobay.com τώρα ανήκει στην Echobay Partners, Ltd, 

µια εταιρεία επενδύσεων που βασίζονται στη Νέβις.) 

Η Meg Whitman προσελήφθη ως Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της eBay  τον 

Μάρτιο 1998.Την εποχή εκείνη, η εταιρεία είχε 30 εργαζόµενους, µισό εκατοµµύριο 

χρήστες και έσοδα ύψους 4,7 εκατ. δολάρια στις Ηνωµένες Πολιτείες. Όταν το eBay 

έγινε παγκόσµιο στις 21 Σεπτεµβρίου 1998, οι Omidyar και Skoll έγιναν άµεσα 

δισεκατοµµυριούχοι.  ∆εδοµένου ότι η εταιρεία επεκτάθηκε σε κατηγορίες 

προϊόντων, πέραν των συλλεκτικών σε σχεδόν κάθε εµπορεύσιµο είδος, η εταιρία 

αναπτύχθηκε γρήγορα.  Τον Φεβρουάριο του 2002, η εταιρεία αγόρασε την IBazar, 

µια παρόµοια ευρωπαϊκή ιστοσελίδα δηµοπρασιών που ιδρύθηκε το 1995 και στη 

συνέχεια αγόρασε την PayPal στις 14 Οκτωβρίου 2002.  

Στις αρχές του 2008, η εταιρεία είχε επεκταθεί σε όλο τον κόσµο, υπολογίζονται σε 

εκατοντάδες εκατοµµύρια εγγεγραµµένους χρήστες, 15.000 + υπαλλήλους και έσοδα 

περίπου 7,7 δισεκατοµµυρίων δολαρίων.  Μετά από σχεδόν δέκα χρόνια στο eBay, η 

Γουίτµαν πήρε την απόφαση να εισέλθει στην πολιτική. Στις 23 Ιανουαρίου 2008 η 

εταιρεία ανακοίνωσε ότι η Whitman θα παραιτηθεί στις 31 Μαρτίου 2008 και ο John 

Donahoe επιλέχθηκε για να γίνει Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Η Whitman 

παρέµεινε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέχισε να συµβουλεύει Donahoe µέσω 
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του 2008. Στα τέλη του 2009, ολοκληρώθηκε από την eBay η πώληση του Skype για 

2,75 δισ. δολαρίων, αλλά  εξακολουθεί να κατέχει το 30% στο µετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας(www.ebay.com). 

 

 

 

5.2 EBID  

 

Η eBid είναι µια διαδικτυακή ιστοσελίδα δηµοπρασίων, ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο του 

1998. Η eBid λειτουργεί σε δεκαοκτώ χώρες, Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ, τον Καναδά, 

την Αυστραλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία, Ολλανδία, ∆ανία,  

Ινδία,  Νορβηγία,  Νέα Ζηλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική. 

Η eBid χρησιµοποιεί τη δική της online υπηρεσία πληρωµών PPPay [1], για να 

καταστεί δυνατή για τους αγοραστές και πωλητές να καταβάλουν τις πληρωµές τους 

σε ευρώ και  στερλίνες, ενώ τα µέλη δεν περιορίζονται να χρησιµοποιούν 

αποκλειστικά αυτή τη µορφή της πληρωµής, το  Google checkout και το Paypal, για 

παράδειγµα, είναι επίσης δηµοφιλείς µέθοδοι πληρωµής στην Ebid. Η εισαγωγή ενός 

αντικειµένου σε δηµοπρασία στην eBid είναι δωρεάν και ένα µικρό ποσοστό  

καταβάλλεται για την πώληση αντικειµένου 

Η ebid.net  προσέλκυσε τουλάχιστον 1 εκατοµµύριο επισκέπτες ετησίως έως το 2008, 

σύµφωνα µε µελέτη της Compete.com. Η eBid αναγνωρίζεται ως η «Καλύτερη eBay 

εναλλακτική» στο Webuser Magazine. Επί του παρόντος η eBid έχει 3 επίπεδα που 

διατίθενται για την ένταξη νέων µελών, ο Αγοραστής (δωρεάν) µόνο  για αγοραστές , 

Πωλητής (δωρεάν, αλλά απαιτείται πιστωτική / χρεωστική κάρτα ελέγχου) 

περιστασιακός πωλητής, Πωλητής Plus + µε βάση την εγγραφή µελών µε στόχο τους 
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επαγγελµατίες  πωλητές µε επαναλαµβανόµενα τέλη, που καταβάλλονται κάθε 

7,30,90 ή 365 ηµέρες, ή εφάπαξ πληρωµή ζωής (επί του παρόντος £ 

49,99)(www.ebid.com).  

 

 

 

5.3 ONLINE AUCTION  

 

Μια σελίδα δηµοπρασιών µε µεγάλη γκάµα αντικειµένων, πολλές αγγελίες 

και εύχρηστη σχεδίαση. Στα αρνητικά της, οι πολλές διαφηµίσεις που 

εµφανίζονται στη σελίδα αλλά και η µηνιαία χρέωση για τη χρήση της 

(www.onlineauction.com). 

 

5.4 OZTION  

 

Η OZtion είναι µια ηλεκτρονική τοποθεσία δηµοπρασιών σχεδιασµένη για τους 

Αυστραλούς. Η OZtion είναι το δεύτερο µεγαλύτερο site δηµοπρασιών στην 

Αυστραλία. Ο δικτυακός τόπος OZtion, έχει έδρα την Μελβούρνη, ιδρύθηκε το 

2005 από τον Philip Druce και τον Kelvin Yip. Σύµφωνα µε την ιστοτόπο 

υπάρχουν περισσότερα από 750.000 + στοιχεία διαθέσιµα για πλειστηριασµό 

ή αγορά και από τις 15 Σεπτεµβρίου 2009, υπάρχουν πάνω από 430.298 

λογαριασµοί µελών (www.oztion.com.au). 
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5.5 OVERSTOCK .COM  

  

Η Overstock.com είναι ένα online κατάστηµα µε έδρα το Cottonwood Heights της 

Utah, κοντά στο Salt Lake City, που ιδρύθηκε το 1997 από τον Robert Brazell, υπό 

την επωνυµία D2: Discount Direct. ∆ιαθέτει πλέον ένα συνδυασµό  πλεονασµάτων, 

επιστροφών  και νέων προϊόντων. Η εταιρεία άλλαξε το όνοµά της σε Overstock.com 

το 1999, όταν αγοράστηκε από τον Patrick M. Byrne. Η εταιρεία, στη συνέχεια 

άρχισε να πωλεί  πλεονασµατικά εµπορεύµατα και εµπορεύµατα επιστροφών σε µια 

ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εµπορίου. Τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί και στο να  

πωλούν νέα εµπορεύµατα. Η Overstock δόθηκε στο κοινό τον  Μάιο του 2002, σε 

τιµή µετοχής στα $ 13. Μετά την επίτευξη  σηµαντικής ανάπτυξης και  κέρδη τα 

πρώτα τρίµηνα, η µετοχή της εταιρίας έφτασε να πωλείται για  $ 77, αλλά µετά τις 

πρόσφατες απώλειες, η µετοχή έπεσε σε µονοψήφιους αριθµούς. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι είναι σηµαντικοί ανταγωνιστές της οι Amazon.com και eBay 

(www.overstock.com). 

 

 

 

5.6 WEBIDZ  

 

Αυτή η ιστοσελίδα δηµοπρασιών παρέχει µια αξιόπιστη, εύκολη στη χρήση υπηρεσία 

µε εκτενείς δυνατότητες αναζήτησης. Η λειτουργία της WeBidz’s Auction Manager 

σάς βοηθά να διαχειριστείτε το χαρτοφυλάκιο των δηµοπρασιών σας να εισάγεται και 

να δείτε το feedback από άλλες ιστοσελίδες δηµοπρασιών. Έτσι το να εναλλάσσεται 

κάποιος από την WeBidz σε κάποιο άλλο ιστοχώρο δηµοπρασιών παράλληλα είναι 

εύκολο (www.webidz.com). 
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5.7 E-MARKET  

 

 Το πιο διαδεδοµένο Site για τα ελληνικά δεδοµένα προς το παρόν, προσφέρει στον 

χρήστη µια µεγάλη ποικιλία από αντικείµενα. Αθλητικά είδη, βιβλία, συλλεκτικά 

αντικείµενα, ακίνητα, οχήµατα, υπολογιστές και άλλα πωλούνται και αγοράζονται 

µεταξύ των χρηστών. Στην κεντρική σελίδα, βρίσκει κανείς τα προτεινόµενα 

αντικείµενα από κάθε κατηγορία, τα οποία είτε πωλούνται άµεσα, είτε 

δηµοπρατούνται. Για να δείτε τα προϊόντα δεν χρειάζεται εγγραφή στο site, πρέπει 

όµως να εγγραφείτε στο emarket για να δηµιουργήσετε τη δική σας καταχώρηση - 

δηµοπρασία, πώληση, αγγελία ζήτησης - για να κάνετε προσφορές σε καταχωρήσεις 

άλλων, για να επικοινωνήσετε µε άλλα µέλη και για να γράψετε τη γνώµη σας στο 

forum. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν εµφανίζονται στα άλλα µέλη, παρά µόνο 

εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχηµένα κάποια καταχώρηση (αγορά, δηµοπρασία 

κτλ.). Η εγγραφή είναι δωρεάν, όπως και η καταχώρηση των αγγελιών σας. Υπάρχει 

όµως, ποσοστό επί των επιτυχηµένων πωλήσεων που ξεπερνούν τα 100 ευρώ το 

µήνα. ∆ηλαδή εφόσον, πραγµατοποιήσετε επιτυχηµένες πωλήσεις άνω των 100€ 

µηνιαίως, υποχρεούστε να δώσετε στο site το 2% επί των συνολικών πωλήσεων. Όλες 

οι συναλλαγές γίνονται µε πιστωτική  κάρτα µέσω Paypal(www.emarket.gr) 

 

5.8 RICARDO  

 

Η Ricardo Internet Ελλάς ιδρύθηκε τον ∆εκέµβριο του 2007 και αποτελεί µέλος του 

group MIH Internet Europe (µέλος της Naspers Media Group). H ηλεκτρονική 

πλατφόρµα αγοραπωλησιών του Οµίλου είναι η πιο εξειδικευµένη στην Ευρώπη και 

λειτουργεί µε επιτυχία από το 1999 σε 14 χώρες. Τα µέλη της ricardo.gr, ιδιώτες και 

επαγγελµατίες, έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ή να πουλήσουν προϊόντα µέσα 
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από διαφορετικές κατηγορίες, τόσο καινούργια όσο και µεταχειρισµένα, είτε µέσω 

δηµοπρασιών, είτε µέσω προσφορών µε σταθερή τιµή.  Προς το παρόν, οι αρκετές 

κατηγορίες του δεν έχουν εµπλουτιστεί µε προϊόντα από τους χρήστες, µιας και το 

site είναι σχετικά νέο. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά αντικείµενα για δηµοπρασία σε 

πολύ καλές τιµές. Το interface του είναι όµορφο και αρκετά εύκολο στην χρήση. Η 

εγγραφή είναι δωρεάν, όπως επίσης και τα τέλη δηµοσίευσης και επιτυχηµένης 

πώλησης ( τα δύο τελευταία για περιορισµένο χρονικό διάστηµα), οπότε µπορείτε να 

επωφεληθείτε από την προσφορά και να "µπείτε στο παιχνίδι". Οι πληρωµές στο 

Ricardo, γίνονται µε πιστωτική, µέσω τουMoneybookers, ένα site παρόµοιο µε το 

Paypal. Φτιάχνετε έναν λογαριασµό, τον συνδέετε µε την πιστωτική σας και "βάζετε" 

µέσα όσα χρήµατα θέλετε για να µπορέσετε να κάνετε τις αγορές σας.(www.ricardo.gr) 

 

 

 

5.9 124SOLD.GR 

 

 

124sold.gr: Ακόµα ένα αρκετά µεγάλο και εύχρηστο site µε πλήθος δηµοπρασιών για 

οτιδήποτε µπορεί να βάλει ο νους σας. Τα συλλεκτικά είδη (νοµίσµατα, 

γραµµατόσηµα κτλ) έχουν εδώ την τιµητική τους (γύρω στις 10.000 σχετικές 

δηµοπρασίες) ,όπως επίσης και τα κάθε λογής κοσµήµατα (5.000 δηµοπρασίες). Οι 

τιµές είναι αρκετά χαµηλές και αν ψάξετε καλά στις χιλιάδες κατηγορίες, σίγουρα θα 

βρείτε κάτι που θα σας κινήσει το ενδιαφέρον. Αξίζει να αναφέρουµε ότι όλες οι 

υπηρεσίες που παρέχονται από το site (εγγραφή, δηµοσίευση αγγελίας, επιτυχηµένη 

πώληση) είναι ∆ΩΡΕΑΝ, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό για τον χρήστη. 

Το124sold.gr σας παρέχει επίσης την δυνατότητα να δηµιουργήσετε την προσωπική 
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σας σελίδα. Στην σελίδα αυτή µπορείτε να γράψετε λίγα λόγια για εσάς, τα 

ενδιαφέροντά σας και την δραστηριότητά σας στο 124sold.gr. Οι συναλλαγές 

γίνονται και εδώ µέσω Paypal(www.124sold.gr). 

 

 

 

5.10 BIDSTER 

 

Η Bidster είναι η πρώτη πλατφόρµα δηµοπρασιών στην Ελλάδα που λειτουργεί µε τη 

µέθοδο της χαµηλότερης µοναδικής προσφοράς. ∆ώστε την προσφορά σας και 

αποκτήστε προϊόντα µεγάλης αξίας καταβάλλοντας το ελάχιστο δυνατό ποσό. 

(www.bidster.gr) 
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5.11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 
1. www.ebay.com 

2. www.ebid.com 

3. www.onlineauctions.com 

4. www.oztion.com.au 

5. www.overstock.com 

6. www.webidz.com 

7. www.emarket.gr 

8. www.ricardo.gr 

9. www.124sold.gr 

10. www.bidster.gr 

11. www.wikipedia.com 
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6. Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάσαµε συνοπτικά την βιβλιογραφία όσον αφορά 

την αξιολόγηση ιστοσελίδων. Στην σύντοµη ανασκόπηση είδαµε τα διάφορα µοντέλα 

που έχουν εφαρµοσθεί σε ιστοσελίδες ποικίλων ενδιαφερόντων. Ο κάθε ερευνητής 

ανάλογα µε τον κλάδο που κλήθηκε να ερευνήσει χρησιµοποίησε στο µοντέλο του 

διαφορετικά κριτήρια όπως: Ταχύτητα, Σχεδιασµός, Ακρίβεια, Γλώσσα, 

Αλληλεπίδραση, Ασφάλεια,  Επικοινωνία, Αποφυγή λαθών, Έλεγχος χρήστη, 

Ανάκαµψη κ.α. Στο σηµείο αυτό µε την σύντοµη έρευνα που έχει γίνει έχουµε φτάσει 

σε ένα ικανό σηµείο για να διαλέξουµε ποιά κριτήρια των µοντέλων της 

βιβλιογραφίας θα χρησιµοποιήσουµε στο δικό µας µοντέλο και ποιά θα προσθέσουµε 

για να ικανοποιεί την αξιολόγηση των σελίδων ηλεκτρονικών δηµοπρασιών. 

Οι συγκεκριµένες έρευνες όµως έχουν γίνει σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια και 

περιόδους και απευθύνονται σε διαφορετικούς ανθρώπους. Υπάρχουν αρκετά 

ερωτήµατα και αρκετοί περιορισµοί που θα πρέπει να τεθούν για να είναι τα 

ερωτήµατα πραγµατικά και να µην καθιστούν το µοντέλο ουτοπικό.   

 
 
 

6.1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Έχει δηλωθεί από την αρχή της συγγραφής αυτής της διπλωµατικής εργασίας 

ότι σκοπός είναι η παρουσίαση ενός µοντέλου αξιολόγησης ιστοσελίδων 

ηλεκτρονικών δηµοπρασιών το οποίο θα φανερώνει τις αδυναµίες των ιστοσελίδων 

αυτών και την καλύτερη παρουσία τους στο διαδίκτυο. Το σηµαντικότερο πρόβληµα 

είναι ότι η επιλογή και η βαθµολόγηση των εταιριών έγινε από των ίδιο τον 

µεταπτυχιακό φοιτητή και όχι µε την διανοµή ερωτηµατολόγιου σε συγκεκριµένες 

οµάδες χρηστών. Όποτε και το µοντέλο σχεδιάστηκε και έχει σκοπό να ερευνήσει-

αξιολογήσει τις ιστοσελίδες από την σκοπιά του απλού χρήστη που επισκέπτεται για 

πρώτη φορά την ιστοσελίδα. Επιλέγοντας αυτήν την κατηγορία χρηστών το µοντέλο 
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απαλλάσσεται από εξειδικευµένα θέµατα δηµιουργίας ιστοσελίδων  καθώς και δεν 

εξετάζονται θέµατα αναζήτησης.  

Λαµβάνοντας υπ’όψιν ότι θα ασχοληθούµε µε τον µέσo χρήστη θα κάνουµε την 

υπόθεση των Hung και Mc Queen (2003) στην οποία ο ένας πιθανός πελάτης- 

αγοραστής ψάχνει για προϊόντα ή υπηρεσίες στο διαδίκτυο και αφού βρει την 

ιστοσελίδα ελκυστική στην εµφάνιση της. Κατόπιν το δεύτερο πράγµα που θα τον 

παροτρύνει να συνεχίσει στην ιστοσελίδα είναι µια εύκολη και ξεκούραστη πλοήγηση 

στην ιστοσελίδα. Ύστερα θα πρέπει να βρει αυτό που ψάχνει ακριβώς και τέλος η 

συναλλαγή του µέσω της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι εύκολη και γρήγορη καθώς 

και ασφαλής. Αν πάρουµε τις παραπάνω φράσεις και τις δώσουµε ξεχωριστά µια 

επικεφαλίδα τα τέσσερα βασικά στοιχεία που προκύπτουν είναι:   

� Εµφάνιση: είναι το πρώτο και πολύ σηµαντικό κοµµάτι για το αν ο 

επισκέπτης θα συνεχίσει την συναλλαγή του µε την ιστοσελίδα. Μια 

ευχάριστη και εύθυµη ιστοσελίδα προδιαθέτει θετικά τον χρήστη. 

� Πλοήγηση: κανένας χρήστης του διαδικτύου δεν επιθυµεί µια αργή 

ιστοσελίδα φορτωµένη µε γραφικά και αργή στην πλοήγηση της. 

� Περιεχόµενο: Ίσως το πιο βασικό κοµµάτι ο χρήστης πρέπει να καταλήξει 

εύκολα σε αυτό που αναζητά. 

� Υπηρεσίες: Αφού προχωρήσει από τα προηγούµενα κριτήρια θα πρέπει να 

µείνει εν τέλει ευχαριστηµένος και γενικά από τις υπηρεσίες που προσφέρει η 

εταιρία. 

 

6.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Τα κριτήρια που συναντήσαµε στα µοντέλα στο κεφάλαιο 3 διαχωρίζονται σε  

υποκειµενικά και αντικειµενικά. Η ορµήνια των υποκειµενικών κριτηρίων διαφέρει 

ανάλογα µε το άτοµο στο οποίο θα δοθεί το ερωτηµατολόγιο, καθώς η διατύπωση της 

ερώτησης έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να ζητάει την προσωπική του άποψη. Τα 

αντικειµενικά κριτήρια δεν υπάγονται στην προσωπική άποψη κάποιου ατόµου αλλά  

έχουν να κάνουν µε την εφαρµογή κανόνων ή την ύπαρξη συγκεκριµένων 
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χαρακτηριστικών. Τα κριτήρια τα οποία επιλέχθηκαν, θα δούµε παρακάτω, πώς είναι 

µια µίξη αντικειµενικών, υποκειµενικών καθώς και κανόνων δηµιουργίας που είδαµε 

στο κεφάλαιο 4. Όπως βλέπουµε και παρακάτω τα περισσότερα έχουν 

χρησιµοποιηθεί και σε άλλα µοντέλα, ενώ υπάρχουν και κριτήρια τα οποία 

δηµιουργήθηκαν από τον µεταπτυχιακό φοιτητή και προτείνονται αποκλειστικά για 

τον κλάδο των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών. Τα κριτήρια, γενικά, έχουν χωριστεί σε 

υποενότητες και υποβάλλονται σε µορφή ερωτήσεων έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα 

ερωτηµατολόγιο. Οι ερωτήσεις κάθε κατηγορίας είναι ίσης βαρύτητας µεταξύ τους 

και στο τέλος αφού καταµετρηθούν βγαίνει η βαθµολόγια σε ποσοστό επί τοις εκατό 

για να µπορέσει να παρουσιαστεί µια γενική βαθµολογία στο τέλος. Στη ουσία στο 

ερωτηµατολόγιο, ο ερωτηθείς καλείται να απαντήσει είτε θετικά είτε αρνητικά, καθώς 

οι ερωτήσεις είναι έτσι διατυπωµένες που απαντώντας θετικά ή αρνητικά 

επιβεβαιώνει ή απορρίπτει την ύπαρξη κάποιου χαρακτηριστικού. Εν τέλει η κάθε 

κατηγορία διαµορφώνεται ως εξής: 
 
 

6.2.1 Εµφάνιση 
 

Αύτη η οµάδα κριτηρίων περιλαµβάνει θέµατα που αφορούν την εµφάνιση 

της ιστοσελίδας όπως σχεδιασµός, χρώµατα, τρόπος παρουσίασης του κειµένου και 

άλλα. Τα κριτήρια χωρίζονται στις επιλογές χρωµάτων κείµενου και πολυµέσων. 

Παρακάτω βλέπουµε τα κριτήρια: 

 

� Χρώµατα: επικεντρώνεται στις επιλογές χρωµάτων που πρέπει να 

εφαρµόζονται στην κατασκευή ιστοσελίδων συµφώνα µε την 

βιβλιογραφία. 

� Κείµενο: σε αυτήν την κατηγορία παρατηρούµε τις επιλογές κειµένου 

που θα πρέπει να ακολουθούνται. 

� Πολυµέσα: Σε αυτήν την κατηγορία ερωτήσεων δηµιουργήθηκαν 

ερωτήσεις που έχουν να κάνουν µε τους κανόνες χρήσης πολυµέσων. 
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Ακλουθώντας τα προηγούµενα δηµιουργήσαµε την πρώτη κατηγορία 

του δραµατολογίου: 
 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ Πηγή 

Χρώµατα  
1. ∆εν χρησιµοποιούνται παρόµοια χρώµατα που δεν 
ξεχωρίζουν µεταξύ τους; 

Li and Holeckova, 2003 

2.Το χρώµα του φόντου κάνει αντίθεση µε τα γράµµατα; Li and Holeckova, 2003 

3 .Το φόντο και το µοτίβο χρωµάτων είναι το ίδιο σε όλες τις 
σελίδες; 

Oppenheim and Ward, 2005 
McGovern, 2002 

4.Γίνεται χρήση λευκού χώρου ανάµεσα στο κείµενο; McGovern, 2002 Nielsen, 2000 

5. Το φόντο δεν περιέχει σχέδια που δυσκολεύουν την 
ανάγνωση του κείµενου; 

Oppenheim and Ward, 2005 Li and 

Holeckova, 2003 

Atzeni;Merialdo;Sindoni, 2002 

Κείµενο  
6.Το µέγεθός της γραµµατοσειράς είναι µεγαλύτερο του Elliot, 2002 
10;  
7.∆εν χρησιµοποιούνται περισσότερα από 2 χρώµατα για το 
κείµενο. 

Oppenheim and Ward, 2005 

8 .∆εν παρατηρήθηκε πουθενά χρήση κειµένου σε Italics. Oppenheim   and   Ward,   2005 
McGovern, 2002 

9. ∆εν     παρατηρήθηκε πουθενά υπογραµµισµένο 
κείµενο(εκτός των υπερσυνδέσεων); 

Elliot, 2002 

10. ∆εν παρατηρήθηκε χρήση κεφαλαίων εντός του 
κείµενου(εκτός των επικεφαλίδων); 

Oppenheim and Ward, 2005 

11.∆εν παρατηρήθηκε κείµενο που τρεµοπαίζει  Elliot, 2002 

12 
Η στοίχιση του κειµένου είναι αριστερά; McGovern, 2002 

Πολυµέσα  
13.Τα γραφικά και οι εικόνες στοιχήθηκαν όπως το κείµενο; Li and Holeckova, 2003 

14.Όλες οι εικόνες και τα βίντεο είναι µικρές σε µέγεθος; Garcia,Maciel,Pinto, 2005 
Atzeni;Merialdo;Sindoni, 2002 

15.∆εν εµφανίζονται pop-up παράθυρα. McGovern, 2002 

16. Η αρχική σελίδα δεν έχει πάνω από 2 διαφηµιστικούς 
χώρους. 

Alexander and Tate, 1999 

Πίνακας 6.1 –Ερωτήσεις σχετικά µε την εµφάνιση και από πού αντλήθηκαν.  

 

6.2.2. Πλοήγηση 
 

Πολύ συχνά ένας χρήστης θα εγκαταλείψει µια σελίδα ηλεκτρονικών 

δηµοπρασιών που είναι δύσχρηστη και δυσκολεύεται στην πλοήγηση. Οι µηχανές 

αναζήτησης και ο χάρτης της ιστοσελίδας είναι µερικά εργαλεία που µπορούν να 

βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Παρακάτω βλέπουµε τις κατηγορίες 

στις οποίες θα βασιστούν οι ερωτήσεις του ερωτηµατολόγιου: 
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� Ερωτήσεις διεύθυνσης και υπερσυνδέσεων: σε αυτήν την 

κατηγορία ερωτήσεων δηµιουργήθηκαν ερωτήσεις που 

έχουν να κάνουν µε θέµατα που αφορούν το  URL τις 

ιστοσελίδας και των συνδέσµων που υπάρχουν µέσα σε 

αυτήν. 

� Εργαλεία πλοήγησης: αφορά ερωτήσεις που σχετίζονται 

µε τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης που θα συνάντηση ο 

µέσος χρήστης σε µια τέτοια ιστοσελίδα 

� Αναζήτηση προϊόντων δηµοπρασιών: Σε αυτήν την 

κατηγορία προσπαθεί να αποτυπωθεί το πόσο 

ικανοποιηµένος θα µείνει ο χρήστης µετά από µια 

αναζήτηση προϊόντων. 

 
 

Στον παρακάτω πίνακα ακολουθεί το ερωτηµατολόγιο σχετικά την πλοήγηση. 

Όπως µπορεί να παρατηρήσει κανείς εύκολα βλέπουµε ότι στην τρίτη κατηγορία 

κατασκευάστηκαν ερωτήσεις που δεν έχουν αναφορά σε κάποιο άρθρο της 

βιβλιογραφίας αυτό συµβαίνει διότι αφορούν αποκλειστικά την αξιολόγηση 

ιστοσελίδων ηλεκτρονικών δηµοπρασιών. 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ Πηγή 

  
Ερωτήσεις διεύθυνσης  και υπερσυνδέσεων  
1 . Η ιστοσελίδα έχει ως URL το όνοµα της; Oppenheim and Ward, 2005 Rossi 

and Olsina, 2001 Atzeni ;Merialdo; 
Sindoni, 
2002 

2.Οι διάφορες σελίδες της ιστοσελίδας εµπεριείχαν το όνοµα της 
στο URL και το όνοµα της αντίστοιχης σελίδας;  

Rossi and Olsina, 2001 
Bevan, 2004 
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3.Υπάρχουν σύνδεσµοι µε τις δηµοφιλείς επιλογές(σελίδες µε 
υψηλή επισκεψιµότητα); 

Oppenheim and Ward, 2005 
Bevan, 2004 

4. Υπάρχει το «Επιστροφή στην Αρχική σελίδα» σε κάθε σελίδα; Oppenheim and Ward, 2005 
5. Αν γίνει κλικ πάνω στο λογότυπο της εταιρίας, γίνεται µεταφορά 
στην αρχική σελίδα; 

 

6. Το µήκος του URL δεν πήρε τεράστιες διαστάσεις σε καµία  από 
της σελίδες; 

Oppenheim and Ward, 2005 

7. ∆εν παρατήθηκαν σπασµένοι σύνδεσµοι(Broken links); Oppenheim and Ward, 2005 Rossi 
and Olsina, 2001 

8. ∆εν παρατήθηκαν σελίδες υπό κατασκευή; Rossi and Olsina, 2001 
Εργαλεία πλοήγησης  
9. Παρατηρήθηκε χάρτης ιστοσελίδας και βρισκόταν τοποθετηµένο 
στο πάνω η αριστερό µέρος της ιστοσελίδας; 

Oppenheim and Ward, 2005 

10.Ο χάρτης της ιστοσελίδας γινόταν αναδιπλούµενα;  Nielsen, 2000 
11.Υπήρχε επιλογή γλώσσας στην αρχική σελίδα; Oppenheim and Ward, 2005 
12.Υπάρχου ν πολλαπλές επιλογές γλώσσας(περισσότερες από 4);  
13.Υποστηρίζει  την προσθήκη της σελίδας στα αγαπηµένα; Schrock, 1999 
Μηχανή Αναζήτησης προϊόντων ηλεκτρονικών δηµοπρασιών  
14. Η αναζήτηση έδωσε κατευθείαν αποτελέσµατα σχετικά µε το 
προς αναζήτηση  προϊόν; 

Garcia,Maciel,Pinto, 2005 

15. Κατά την πληκτρολόγηση του προς αναζήτηση προϊόντος 
εµφανίζονταν οι πιο δηµοφιλείς αναζητήσεις ανάλογα µε το 
γράµµα που πληκτρολογούνταν κάθε φορά;  

 

16.Τα βήµατα που απαιτούνταν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
ήταν το πολύ 3. 

 

17.Σε οποιαδήποτε περίπτωση λάθους µπορούσα να επιστρέψω στη 
προηγούµενη σελίδα; 

Oppenheim and Ward, 2005 

Πίνακας 6.2 –Ερωτήσεις σχετικά µε την Πλοήγηση και από πού αντλήθηκαν.  

 

 

6.2.3. Περιεχόµενο 
 

Είναι µια πάρα πολύ σηµαντική κατηγορία διότι από το πόσο καλά 

ενηµερωµένη και χωρίς λάθη είναι η ιστοσελίδα θα εξαρτηθεί αν ο χρήστης θα 

ολοκληρώσει κάποια συναλλαγή. Το πόσο καλές είναι οι πληροφορίες σε µια 

ιστοσελίδα είναι πολύ κρίσιµος παράγοντας, καθώς επίσης και το κατά πόσο οι 

πληροφορίες που λαµβάνει είναι άκρως κατανοητές απαλλαγµένες από συντακτικά 

και ορθογραφικά λάθη. Έτσι δηµιουργούνται οι εξής βασικές κατηγορίες που 

εµπεριέχουν 20 ερωτήσεις: 
 

� Εφαρµογή Κανόνων: η ενότητα αφορά κάποιους βασικούς κανόνες 
σχετικά µε το περιεχόµενο ακολουθώντας τις επιταγές της 
βιβλιογραφίας. 
 

� Πληροφορίες Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών: σε αυτήν την ενότητα 
ελέγχονται οι πληροφορίες που λαµβάνει ο χρήστης σχετικά µε το 
προς αναζήτηση προϊόν 
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� Κείµενο: ελέγχεται αν το κείµενο είναι χωρίς γραµµατικά και 
συντακτικά λάθη 

 
� Ενηµέρωση: τέλος βλέπουµε την ικανότητα της ιστοσελίδας να 

µπορεί να ενηµερώσει του χρήστες σχετικά µε θέµατα που τους 
απασχολούν. 

 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Πηγή 
  
Εφαρµογή Κανόνων  
1. ∆εν υπήρχε εισαγωγή (intro). McGovern, 2002 
2.∆εν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβληµα στην προβολή της 
ιστοσελίδας ώστε να απαιτείται η εγκατάσταση κάποιων Plug 
ins;  

Schrock, 1999 

3.Όταν υπήρχε αρχείο για κατέβασµα δηλωνόταν το µέγεθος 

του αρχείου; 

Bevan, 2004 

4.Η ιστοσελίδα διαθέτει µηχανή αναζήτησης; Oppenheim and Ward, 2005 
5.Στην επιλογή γλώσσας το όνοµα κάθε γλώσσας ήταν 
γραµµένο στην αντίστοιχη γλώσσα; 

Garcia,Maciel,Pinto, 2005 

6.∆εν υπήρχαν αρχεία  PDF; McGovern, 2002 
Πληροφορίες Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών  
7.Η µηχανή αναζήτησης ήταν στη αρχική σελίδα στο κέντρο ή 
την κορυφή της ιστοσελίδας; 

Rossi and Olsina, 2001 Atzeni 
;Merialdo; Sindoni, 
2002 

8.Όταν ένα προϊόν πληκτρολογηθεί λάθος γίνεται έλεγχος και 
προτείνεται το σωστό προϊόν; 

McGovern, 2002, Elliot, 2002 

9.Εάν δεν ανεβρεθεί το προς αναζήτηση αντικείµενο γίνεται 
έλεγχος και προτείνονται άλλα προϊόντα; 

McGovern, 2002 

Κείµενο   
10. ∆εν παρατηρήθηκαν συντακτικά και ορθογραφικά λάθη. Rossi and Olsina, 2001 
11. Το κείµενο σε κάθε σελίδα είναι το πολύ 700 λέξεις. McGovern 
12.Το κείµενο είναι απλό και κατανοητό. Bevan, 2004 
Ενηµέρωση   
13. Στην αρχική σελίδα προτείνονται δηµοφιλή αντικείµενα; Barnes and Vidgen 2001 
14. Υπάρχει η επιλογή να δει ο χρήστης όλες του τις 
προηγούµενες δραστηριότητες(My Ebay); 

 

15. Υπήρχαν όλες οι πληροφορίες σχετικά µε την εταιρεία και 
τη πορεία της στο χώρο; 

Oppenheim and Ward, 2005 

16.Η ιστοσελίδα προτείνει προϊόντα στον χρήστη ανάλογα µε 
τις προηγούµενες αναζητήσεις του(εξόρυξη δεδοµένων); 

 

17.Υπάρχει η επιλογή ο χρήστης να ενηµερώνεται 
λαµβάνοντας e-news ή newsletter(η επιλογή γίνεται κατά την 
εγγραφή του χρήστη); 

Barnes and Vidgen 2001 

18. Υπήρχε στη κεντρική σελίδα διαφηµιζόµενα προϊόντα; Oppenheim and Ward, 2005 
19. Υπήρχαν πληροφορίες για την ασφάλεια των προσωπικών 
στοιχείων και το απόρρητο της συναλλαγής; 

Barnes and Vidgen 2001 

20. Υπήρχε πληροφόρηση για θέµατα επιστροφής χρηµάτων, 
σε περιπτώσεις ακύρωσης κράτησης; 

Oppenheim and Ward, 2005 

 

 

Πίνακας 6.3 –Ερώτησεις σχετικά µε το Περιεχόµενο και από πού αντλήθηκαν.  
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6.2.4. Υπηρεσίες 

 

Η κατηγορία αυτή, η οποία είναι και η τελευταία, εξετάζει το κατά πόσο οι 

υπηρεσίες που παρέχει η ιστοσελίδα βοηθούν τον χρήστη να διεκπεραιώσει αυτό που 

θέλει να κάνει. Τα σηµεία που θα εξεταστούν είναι σχεδιασµένα ειδικά για 

ιστοσελίδες ηλεκτρονικών δηµοπρασιών και είναι τα εξής:  

� Τέλη: ελέγχει το αν ο χρήστης χρειάζεται να δώσει κάποια συνδροµή. 

� Πώληση: ελέγχει τις υπηρεσίες πώλησης. 

� Αγορά: ελέγχει τις υπηρεσίες αγοράς. 

� Αξιοπιστία-Ασφάλεια :ελέγχει το κατά ποσο τα προσωπικά δεδοµένα 

του χρήστη είναι ασφαλή.  

� Βοήθεια-Επικοινωνία:Ελέγχει τις υπηρεσίες επικοινωνίας των 

χρηστών µε τους διαχειριστές καθώς και των χρηστών µεταξύ τους. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΗΓΉ 
Τέλη  
1.∆εν υπάρχει χρηµατικό ποσό που θα πρέπει να 
καταβάλει ο χρήστης κατά την εγγραφή; 

 

Πώληση  
2.Υποστηρίζεται η µορφή Ολλανδικής 
δηµοπρασίας; 

 

3.Μπορεί ο πωλητής να τοποθετήσει το προϊόν του 
σε πάνω από µία κατηγορίες προϊόντων; 

 

4.Υπάρχει η δυνατότητα περιγραφής του 
προϊόντος; 

 

5.Υπάρχει η επιλογή αγορά τώρα(Buy it now);  
6.Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης παραπάνω 
από µιας φωτογραφίες για την περιγραφή του 
προϊόντος; 

 

7.Παρέχονται υπηρεσίες για την προώθηση 
(promotion)  του προϊόντος; 

 

8. Υπάρχει µετρητής σελίδας (page counter);  
9.Υπάρχει η επιλογή ιδιωτική δηµοπρασίας(να 
παραµείνει ο αγοραστής ανώνυµος); 

 

10.Η ιστοσελίδα έχει την δική της πολιτική 
επιστροφών; 

 Li and Holeckova, 2003 

11.Υπάρχει η επιλογή να δηµιουργήσει ο χρήστης 
το δικό του ηλεκτρονικό κατάστηµα; 

 

12.Έχει την δυνατότητα ο πωλητής να τοποθετήσει 
συνδέσµους µε παρόµοια προϊόντα(έτσι ώστε να 
µπορεί να γίνει σύγκριση); 

 

13.Υπάρχει η δυνατότητα να αποκλεισθεί κάποιος  
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χρήστης από την διαδικασία; 
14.Έχει την δυνατότητα ο πωλητής  να ακυρώνει 
κάποιο χτύπηµα(cancel bid) ενός χρήστη; 

 

15.Μπορεί ο πωλητής µετά από την δηµοσίευση 
της δηµοπρασίας να αλλάξει κάποιο από τα 
στοιχειά της(εικόνα, περιγραφή κλπ); 

 

16.Υπάρχει η δυνατότητα υπολογισµού κόστους 
µεταφορικών ανάλογα µε τον τόπο διαµονής του 
αγοραστή; 

Oppenheim and Ward,2005 Li and Holeckova, 
2003 

Αγορά  
17.Υπάρχει η επιλογή σύνθετη 
αναζήτηση(advanced search); 

 

18.Η αναζήτηση γινόταν και στην περιγραφή(και 
όχι µόνο στον τίτλο); 

Barnes and Vidgen 2001 

19.Ανάλογα µε την αναζήτηση γίνονταν προτάσεις 
στον χρήστη; 

 

20.Μπορούσε ο χρήστης να ταξινοµήσει τα 
προϊόντα της αναζήτησης ανάλογα µε τα κριτήρια 
που επιθυµούσε(τιµή, περιοχή, κλπ); 

 

21.Είχε την δυνατότητα ο χρήστης να 
παρακολουθήσει µια δηµοπρασίας(watch); 

 

22.Υπάρχει η δυνατότητας προβολής του 
ιστορικού των προσφορών; 

 

23.Υπάρχει η δυνατότητα ειδοποίησης σε κινητό 
τηλέφωνο για το αν κέρδισε η όχι ο αγοραστής το 
προς πώληση αντικείµενο; 

 

Αξιοπιστία/Ασφάλεια  
24.Υπάρχει χώρος για τους χρήστες να αφήσουν τα 
σχόλια τους για έναν χρήστη ή για κάποιο 
αντικείµενο(feedback); 

 

25.Υπάρχει αξιολόγηση αξιοπιστίας χρηστών; Garcia,Maciel,Pinto, 2005 
26.Υπάρχει επιλογή απαγόρευσης προϊόντων µόνο 
για ενήλικους; 

 

Βοήθεια/Επικοινωνία  
27.Υπάρχει επιλογή επικοινωνίας µέσω e-mail µε 
κάποιο διαχειριστή ή εκπρόσωπο; 

Barnes and Vidgen 2001 

28.Υπάρχει δυνατότητα live chat;  
29.Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας µέσω 
τηλεφώνου µε κάποιο διαχειριστή ή εκπρόσωπο; 

 

30.Υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης στη σελίδα της 
βοήθειας; 

Barnes and Vidgen 2001 

31.Υπάρχουν συχνές ερωτήσεις(FAQs) και σχετικά 
άρθρα; 

Barnes and Vidgen 2001 

32.Υπάρχει κάποιο φόρουµ ή κοινότητα χρηστών;  

Πίνακας 6.4 –Ερωτήσεις σχετικά µε το Περιεχόµενο και από πού αντλήθηκαν. 
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6.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Εδώ φτάσαµε στο σηµείο στο οποίο, εφόσον έχουµε καταλήξει στις 

ερωτήσεις στις οποίες θα απαρτίσουν το ερωτηµατολόγιο, θα πρέπει να ορίσουµε 

πως θα βαθµολογήσουµε τις ερωτήσεις. Στα µοντέλα αξιολόγησης που είδαµε 

χρησιµοποιούνται πολλά και διαφορετικά συστήµατα βαθµολόγησης τα οποία από 

την αρχή όριζαν και κάποιο συντελεστή βαρύτητας και επίσης σχεδιάστηκαν από 

ειδικούς αναλυτές και υπαντούνταν από εξειδικευµένους χρήστες καθώς γινόταν 

και η χρήση εξειδικευµένων προγραµµάτων υπολογιστών. Στην παρούσα 

διπλωµατική εργασία κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο. Έτσι εφόσον το ερωτηµατολόγιο 

βασίζεται στην βιβλιογραφία και δανείστηκε κοµµάτια από πολλά µοντέλα και όχι 

ένα µοντέλο αυτούσιο δεν µπορεί να τεθεί κάποιο σύστηµα βαθµολογίας. Έτσι, το 

ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε για να µπορεί να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ή όχι 

κάποιων βασικών στοιχείων που πήραµε από τους κανόνες δηµιουργίας 

ιστοσελίδων αλλά και στην βιβλιογραφία. Εν κατακλείδι, το ερωτηµατολόγιο θα 

καταµετρήσει τις θετικές απαντήσεις στην ύπαρξη των κριτηρίων. Έτσι, όσο 

περισσότερες θετικές απαντήσεις συγκεντρώνει κάθε ιστοσελίδα τόσο πιο ψηλά 

στην κατάταξη θα βρεθεί ενώ όσες πιο πολλές αρνητικές ερωτήσεις θα 

σηµειωθούν τότε θα φανερωθεί πόσες ελλείψεις έχει η εν λόγω ιστοσελίδα και θα 

βρεθεί κατώτερα στην κατάταξη. 

 

6.4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Σε αυτήν την ενότητα θα δούµε την τελική µορφή του 

ερωτηµατολογίου. 

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρώµατα 

  
1. ∆εν χρησιµοποιούνται παρόµοια χρώµατα που δεν 
ξεχωρίζουν µεταξύ τους;   
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2.Το χρώµα του φόντου κάνει αντίθεση µε τα γράµµατα; 

  
3 .Το φόντο και το µοτίβο χρωµάτων είναι το ίδιο σε όλες 
τις σελίδες;   
4.Γίνεται χρήση λευκού χώρου ανάµεσα στο κείµενο; 

  
5. Το φόντο δεν περιέχει σχέδια που δυσκολεύουν την 
ανάγνωση του κείµενου;   
Κείµενο 

  
6.Το µέγεθός της γραµµατοσειράς είναι µεγαλύτερο του 

  
7.∆εν χρησιµοποιούνται περισσότερα από 2 χρώµατα για 
το κείµενο.   
8 .∆εν παρατηρήθηκε πουθενά χρήση κειµένου σε Italics. 

  
9. ∆εν     παρατηρήθηκε πουθενά υπογραµµισµένο 
κείµενο(εκτός των υπερσυνδέσεων);   
10. ∆εν παρατηρήθηκε χρήση κεφαλαίων εντός του 
κείµενου(εκτός των επικεφαλίδων);   
11.∆εν παρατηρήθηκε κείµενο που τρεµοπαίζει  

  
12 

Η στοίχιση του κειµένου είναι αριστερά; 

  
Πολυµέσα 

  
13.Τα γραφικά και οι εικόνες στοιχήθηκαν όπως το 
κείµενο;   
14.Όλες οι εικόνες και τα βίντεο είναι µικρές σε µέγεθος; 

  
15.∆εν εµφανίζονται pop-up παράθυρα. 

  
16. Η αρχική σελίδα δεν έχει πάνω από 2 διαφηµιστικούς 
χώρους.   

ΣΥΝΟΛΟ 
  

Πίνακας 6.5 –Ερωτηµατολόγιο Εµφάνισης  
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ΠΛΟΗΓΗΣΗ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
Ερωτήσεις διεύθυνσης  και υπερσυνδέσεων 

  
1 . Η ιστοσελίδα έχει ως URL το όνοµα της; 

  
2.Οι διάφορες σελίδες της ιστοσελίδας εµπεριείχαν το 
όνοµα της στο URL και το όνοµα της αντίστοιχης σελίδας;  

  
3.Υπάρχουν σύνδεσµοι µε τις δηµοφιλείς επιλογές(σελίδες 
µε υψηλή επισκεψιµότητα); 

  
4. Υπάρχει το «Επιστροφή στην Αρχική σελίδα» σε κάθε 
σελίδα; 

  
5. Αν γίνει κλικ πάνω στο λογότυπο της εταιρίας, γίνεται 
µεταφορά στην αρχική σελίδα; 

  
6. Το µήκος του URL δεν πήρε τεράστιες διαστάσεις σε 
καµία  από της σελίδες; 

  
7. ∆εν παρατήθηκαν σπασµένοι σύνδεσµοι(Broken links); 

  
8. ∆εν παρατήθηκαν σελίδες υπό κατασκευή; 

  
Εργαλεία πλοήγησης 

  
9. Παρατηρήθηκε χάρτης ιστοσελίδας και βρισκόταν 
τοποθετηµένο στο πάνω η αριστερό µέρος της ιστοσελίδας; 

  
10.Ο χάρτης της ιστοσελίδας γινόταν αναδιπλούµενα;  

  
11.Υπήρχε επιλογή γλώσσας στην αρχική σελίδα; 

  
12.Υπάρχου ν πολλαπλές επιλογές γλώσσας(περισσότερες 
από 4); 

  
13.Υποστηρίζει  την προσθήκη της σελίδας στα 
αγαπηµένα; 

  
Μηχανή Αναζήτησης προϊόντων ηλεκτρονικών 
δηµοπρασιών 

  
14. Η αναζήτηση έδωσε κατευθείαν αποτελέσµατα σχετικά 
µε το προς αναζήτηση  προϊόν; 

  
15. Κατά την πληκτρολόγηση του προς αναζήτηση 
προϊόντος εµφανίζονταν οι πιο δηµοφιλείς αναζητήσεις 
ανάλογα µε το γράµµα που πληκτρολογούνταν κάθε φορά;    
16.Τα βήµατα που απαιτούνταν για να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία ήταν το πολύ 3. 
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17.Σε οποιαδήποτε περίπτωση λάθους µπορούσα να 
επιστρέψω στη προηγούµενη σελίδα; 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
  

Πίνακας 6.6 –Ερωτηµατολόγιο Πλοήγησης  

 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
Εφαρµογή Κανόνων 

  
1. ∆εν υπήρχε εισαγωγή (intro).7 

  
2.∆εν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβληµα στην προβολή της 
ιστοσελίδας ώστε να απαιτείται η εγκατάσταση κάποιων 
Plug ins;    

3.Όταν υπήρχε αρχείο για κατέβασµα δηλωνόταν το 

µέγεθος του αρχείου; 
  

4.Η ιστοσελίδα διαθέτει µηχανή αναζήτησης; 

  
5.Στην επιλογή γλώσσας το όνοµα κάθε γλώσσας ήταν 
γραµµένο στην αντίστοιχη γλώσσα; 

  
6.∆εν υπήρχαν αρχεία  PDF; 

  
Πληροφορίες Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών 

  
7.Η µηχανή αναζήτησης ήταν στη αρχική σελίδα στο 
κέντρο ή την κορυφή της ιστοσελίδας; 

  
8.Όταν ένα προϊόν πληκτρολογηθεί λάθος γίνεται έλεγχος 
και προτείνεται το σωστό προϊόν; 

  
9.Εάν δεν ανεβρεθεί το προς αναζήτηση αντικείµενο 
γίνεται έλεγχος και προτείνονται άλλα προϊόντα; 

  

                                                 
7 Στις ερώτησεις που ξεκινούν µε την λέξη «∆εν», οι ερωτήσεις έχουν διατυπώθει έτσι γιατί αν είχαν 
διατυπώθει χώρίς άρνηση τότε η απάντηση θα καταµετρούνταν στις αρνητικές. Για παράδειγµα, στην 
πρώτη ερώτηση το ωφέλιµο σύµφωνα µε την βιβλιογραφία είναι να µην υπάρχει εισαγωγή.Έτσι αν η 
ερώτηση ηταν διατυπωµένη: «Υπήρχε εισαγωγή;» Τότε αν ο χρήστης απαντούσε όχι το θετικό θα 
προσµετρούνταν στα αρνητικά. 
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Κείµενο  

  
10. ∆εν παρατηρήθηκαν συντακτικά και ορθογραφικά 
λάθη. 

  
11. Το κείµενο σε κάθε σελίδα είναι το πολύ 700 λέξεις. 

  
12.Το κείµενο είναι απλό και κατανοητό. 

  
Ενηµέρωση  

  
13. Στην αρχική σελίδα προτείνονται δηµοφιλή 
αντικείµενα; 

  
14. Υπάρχει η επιλογή να δει ο χρήστης όλες του τις 
προηγούµενες δραστηριότητες(My Ebay); 

  
15. Υπήρχαν όλες οι πληροφορίες σχετικά µε την εταιρεία 
και τη πορεία της στο χώρο; 

  
16.Η ιστοσελίδα προτείνει προϊόντα στον χρήστη ανάλογα 
µε τις προηγούµενες αναζητήσεις του(εξόρυξη δεδοµένων); 

  
17.Υπάρχει η επιλογή ο χρήστης να ενηµερώνεται 
λαµβάνοντας e-news ή newsletter(η επιλογή γίνεται κατά 
την εγγραφή του χρήστη);   
18. Υπήρχε στη κεντρική σελίδα διαφηµιζόµενα προϊόντα; 

  
19. Υπήρχαν πληροφορίες για την ασφάλεια των 
προσωπικών στοιχείων και το απόρρητο της συναλλαγής; 

  
20. Υπήρχε πληροφόρηση για θέµατα επιστροφής 
χρηµάτων, σε περιπτώσεις ακύρωσης κράτησης; 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

  

Πίνακας 6.7 –Ερωτηµατολόγιο Περιεχοµένου  

 

 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
Τέλη 

  
1.∆εν υπάρχει χρηµατικό ποσό που θα πρέπει να καταβάλει 
ο χρήστης κατά την εγγραφή;   
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Πώληση 

  
2.Υποστηρίζεται η µορφή Ολλανδικής δηµοπρασίας; 

  
3.Μπορεί ο πωλητής να τοποθετήσει το προϊόν του σε 
πάνω από µία κατηγορίες προϊόντων;   
4.Υπάρχει η δυνατότητα περιγραφής του προϊόντος; 

  
5.Υπάρχει η επιλογή αγορά τώρα(Buy it now); 

  
6.Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης παραπάνω από µιας 
φωτογραφίες για την περιγραφή του προϊόντος;   
7.Παρέχονται υπηρεσίες για την προώθηση (promotion) 
του προϊόντος;   
8.Υπάρχει µετρητής σελίδας (page coanter); 

  
9.Υπάρχει η επιλογή ιδιωτική δηµοπρασίας(να παραµείνει 
ο αγοραστής ανώνυµος);   
10.Η ιστοσελίδα έχει την δική της πολιτική επιστροφών; 

  
11.Υπάρχει η επιλογή να δηµιουργήσει ο χρήστης το δικό 
του ηλεκτρονικό κατάστηµα;   
12.Έχει την δυνατότητα ο πωλητής να τοποθετήσει 
συνδέσµους µε παρόµοια προϊόντα(έτσι ώστε να µπορεί να 
γίνει σύγκριση);   

13.Υπάρχει η δυνατότητα να αποκλεισθεί κάποιος χρήστης 
από την διαδικασία;   
14.Έχει την δυνατότητα ο πωλητής  να ακυρώνει κάποιο 
χτύπηµα(cancel bid) ενός χρήστη;   
15.Μπορεί ο πωλητής µετά από την δηµοσίευση της 
δηµοπρασίας να αλλάξει κάποιο από τα στοιχειά 
της(εικόνα, περιγραφή κλπ);   

16.Υπάρχει η δυνατότητα υπολογισµού κόστους 
µεταφορικών ανάλογα µε τον τόπο διαµονής του αγοραστή;   
Αγορά 

  
17.Υπάρχει η επιλογή σύνθετη αναζήτηση(advanced 
search);   
18.Η αναζήτηση γινόταν και στην περιγραφή(και όχι µόνο 
στον τίτλο);   
19.Ανάλογα µε την αναζήτηση γίνονταν προτάσεις στον 
χρήστη;   
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20.Μπορούσε ο χρήστης να ταξινοµήσει τα προϊόντα της 
αναζήτησης ανάλογα µε τα κριτήρια που επιθυµούσε(τιµή, 
περιοχή, κλπ);   

21.Είχε την δυνατότητα ο χρήστης να παρακολουθήσει µια 
δηµοπρασίας(watch);   
22.Υπάρχει η δυνατότητας προβολής του ιστορικού των 
προσφορών;   
23.Υπάρχει η δυνατότητα ειδοποίησης σε κινητό τηλέφωνο 
για το αν κέρδισε η όχι ο αγοραστής το προς πώληση 
αντικείµενο;   

Αξιοπιστία/Ασφάλεια 

  
24.Υπάρχει χώρος για τους χρήστες να αφήσουν τα σχόλια 
τους για έναν χρήστη ή για κάποιο αντικείµενο(feedback);   
25.Υπάρχει αξιολόγηση αξιοπιστίας χρηστών; 

  
26.Υπάρχει επιλογή απαγόρευσης προϊόντων µόνο για 
ενήλικους;   
Βοήθεια/Επικοινωνία 

  
27.Υπάρχει επιλογή επικοινωνίας µέσω e-mail µε κάποιο 
διαχειριστή ή εκπρόσωπο;   
28.Υπάρχει δυνατότητα live chat; 

  
29.Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας µέσω τηλεφώνου µε 
κάποιο διαχειριστή ή εκπρόσωπο;   
30.Υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης στη σελίδα της 
βοήθειας;   
31.Υπάρχουν συχνές ερωτήσεις(FAQs) και σχετικά άρθρα; 

  
32.Υπάρχει κάποιο φόρουµ ή κοινότητα χρηστών; 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

  

Πίνακας 6.8 –Ερωτηµατολόγιο Υπηρεσιών 
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6.5 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

 

Σε αυτήν την ενότητα θα γίνει η συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων 

ανά κατηγορία.  
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1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

7 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

8 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

9  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

10 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

11 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

12 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

13 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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14 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

15 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

16 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Σύνολο 15 14 14 16 14 14 13 14 14 13 

Πίνακας 6.9 –Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα Εµφάνισης  
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1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

8 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

9  ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

10 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

11 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 
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12 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

13 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

14 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

15 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

16 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

17 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ  ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Σύνολο 13 12 9 10 9 7 10 8 11 7 

Πίνακας 6.10 –Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα Πλοήγησης 
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1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

5 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

6 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 
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8 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

9  ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

10 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

11 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

12 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

13 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

14 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

15 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

16 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

17 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

18 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

19 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

20 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σύνολο 18 15 18 16 18 14 16 16 17 11 

Πίνακας 6.11 –Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα Περιεχοµένου 
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1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

3  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

6 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

7 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

8 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

9  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

10 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

11 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

12 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

13 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

14 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

15 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

16 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

17 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

18 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

19 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

20 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

21 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

22 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

23 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

24 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

25 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 
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26 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

27 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

28 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

29 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

30 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

31 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

32 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Σύνολο 30 20 20 21 21 24 19 19 18 6 

Πίνακας 6.12 –Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα Υπηρεσιών  
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7. Αποτελέσµατα και Ανάλυση 

 

 

Αφού είδαµε την παρουσίαση του µοντέλου και του ερωτηµατολογίου και 

αφού αξιολογήθηκαν οι 10 ιστοσελίδες φτάσαµε στο σηµείο που είναι αναγκαίο να  

εµφανίσουµε συνοπτικά τα αποτελέσµατα και να επεξηγήσουµε τι σηµαίνουν αυτά 

για τη κάθε ιστοσελίδα. Η κάθε ερώτηση έχει την ίδια βαρύτητα και η κάθε θετική 

απάντηση µετράει ως ένας βαθµός. Στο τέλος θα καταµετρηθούν οι σωστές 

απαντήσεις.  Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε τον συνολικό αριθµό ερωτήσεων και 

πόσες ερωτήσεις αντιστοιχούν στο κάθε κριτήριο. 

 

 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 16 17 20 32 85 

Πίνακας 7.1 –Σύνολο των Ερωτήσεων  

 

 

 
 

Σχήµα 7.1 –Σχηµατικά το σύνολο των ερωτήσεων ανά κατηγορία  
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7.1 ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

 

Για την πρώτη κατηγορία που εξετάσαµε παρατηρούµε τα 

αποτελέσµατα στον πίνακα 6.2. Βλέπουµε ότι στην συγκεκριµένη κατηγορία τα 

αποτελέσµατα για όλες τις ιστοσελίδας είναι αρκετά υψηλά. Μία ιστοσελίδα 

έχει αγγίξει την κορυφή καθώς ακολουθεί ο κολοσσός eBay. Το γεγονός πώς 

δεν υπάρχει καµία εταιρία που να συµπληρώνει βαθµολόγια χαµηλότερη του 

µισού µας φανερώνει την τεχνογνωσία που διαθέτουν σήµερα όλες οι εταιρίες 

πάνω στην κατασκευή ιστοσελίδων γνωρίζοντας τί ευχαριστεί τον απλό χρήστη 

του διαδικτύου.  

 

 

 ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

Oztion  16 

Ebay 15 

Ebid 14 

Online 

auctions 

14 

Overstock 14 

Webidz 14 

Ricardo 14 

124sold 14 

Emarket 13 

Bidster 13 

Πίνακας 7.2 –Συγκεντρωτικά οι συνολικές θετικές απαντήσεις στο κριτήριο 

εµφάνιση 

7.2 ΠΛΟΗΓΗΣΗ 

 

Σε αυτό το κριτήριο βλέπουµε τα συνοπτικά αποτελέσµατα στον πίνακα 6.3. 

Σε αυτήν την κατηγορία υπάρχουν σαφώς περισσότερες αδυναµίες από το 

προηγούµενο κριτήριο. Έτσι καµία εταιρία δεν φτάνει το άριστα και συγκεκριµένα 

πρώτη βρίσκεται η ιστοσελίδα πρότυπο για τα website ηλεκτρονικών δηµοπρασιών 

ebay µε τη βαθµολογία της να φτάνει περίπου το 76%. Από εκεί και πέρα µόνο η ebid 
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κάνει αισθητή την παρουσία της µε 70% µε τις υπόλοιπες να βρίσκονται περίπου στο 

50% και τρείς εταιρεία κάτω του µισού. Να σηµειώσουµε πώς οι δύο είναι ελληνικές 

 

 ΠΛΟΗΓΗΣΗ 

Ebay 13 

Ebid 12 

124sold 11 

Oztion  10 

Emarket 10 

Online 

auctions 

9 

Overstock 9 

Ricardo 8 

Webidz 7 

Bidster 7 

Πίνακας 7.3 –Συγκεντρωτικά οι συνολικές θετικές απαντήσεις στο κριτήριο 

Πλοήγηση 

 

7.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

Στο κριτήριο περιεχόµενο το σκηνικό είναι περίπου το ίδιο. Ο βασικός 

πρωταγωνιστής ebay µαζί µε την Overstock και την online auctions αγγίζουν µια 

πάρα πολύ καλή βαθµολόγια καθώς και η ελληνική 124sold είναι ένα σκαλί πιο κάτω. 

Σηµαντικές σε αυτήν την κατηγορία είναι οι ελλείψεις της βασικής ανταγωνίστριας 

της ebay της ebid. Τέλος καµία εταιρία δεν σηµειώνει βαθµολόγια κάτω του µετρίου 

µε την bidster να είναι στο χαµηλώτερο σκαλί για µια ακόµη φορά.  

 

Ebay 18 

Online 

auctions 

18 

Overstock 18 

124sold 17 

Oztion  16 

Emarket 16 
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Ricardo 16 

Ebid 15 

Webidz 14 

Bidster 11 

Πίνακας 7.4 –Συγκεντρωτικά οι συνολικές θετικές απαντήσεις στο κριτήριο 

Περιεχόµενο 

 

7.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Στην τελευταία και πιο σηµαντική κατηγορία, γιατί είναι η κατηγορία µε τα 

κριτήρια τα οποία θα κρίνουν την συναλλαγή του χρήστη µέσω της ιστοσελίδας, 

βλέπουµε πώς ξεκαθαρίζει το τοπίο και οι ιστοσελίδες µε χρόνια εµπειρία στο διεθνή 

χώρο δεν µπορούν παρά να µην ξεχωρίσουν. Συγκεκριµένα, η ebay φτάνει το 93% 

και η επόµενη ακολουθεί µε 75%. Τελευταία και εδώ όπως και σε όλες της 

κατηγορίες είναι η ελληνική bidster θα πρέπει να σηµειωθεί όµως για µια ακόµη φορά 

πως είναι εταιρία που δεν µπορεί να βάλει δηµοπρασία κάποιος ιδιώτης. 

  

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ebay 30 

Webidz 24 

Oztion  21 

Overstock 21 

Ebid 20 

Online 

auctions 

20 

Emarket 19 

Ricardo 19 

124sold 18 

Bidster 6 

Πίνακας 7.5 –Συγκεντρωτικά οι συνολικές θετικές απαντήσεις στο κριτήριο 

Υπηρεσίες 
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7.5 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Συγκεντρωτικά βλέπουµε τα αποτελέσµατα στον πίνακα 7.6 

καθώς στον πίνακα 7.7 βλέπουµε αντίστοιχα τα αποτελέσµατα σε 

ποσοστά επί τοις εκατό θεωρώντας πως είναι χρήσιµη η παρουσίαση 

τους λόγω του διαφορετικού αριθµού ερωτήσεων κάθε κατηγορίας. 

 

 

 

 

 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ebay 15 13 18 30 

Ebid 14 12 15 20 

Online 

auctions 

14 9 18 20 

Oztion  16 10 16 21 

Overstock 14 9 18 21 

Webidz 14 7 14 24 

Emarket 13 10 16 19 

Ricardo 14 8 16 19 

124sold 14 11 17 18 

Bidster 13 7 11 6 

Πίνακας 7.6 –Συγκεντρώτικα αποτελέσµατα 

 

 

 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μ.Ο. 

Ebay 93.8 76.5 90.0 93.8 88.5 

Oztion  100.0 58.8 80.0 65.6 76.1 

Overstock 87.5 52.9 90.0 65.6 74.0 

Ebid 87.5 70.6 75.0 62.5 73.9 

124sold 87.5 64.7 85.0 56.3 73.4 

Online auctions 87.5 52.9 90.0 62.5 73.2 
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Emarket 81.3 58.8 80.0 59.4 69.9 

Ricardo 87.5 47.1 80.0 59.4 68.5 

Webidz 87.5 41.2 70.0 75.0 68.4 

Bidster 81.3 41.2 55.0 18.8 49.1 

Πίνακας 7.7 –Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα επί τοις εκατό 
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Σχήµα 7.2 –Τελική κατάταξη 

 

7.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τα συµπεράσµατα που µπορούµε να εξάγουµε από αυτήν την έρευνα, που θα 

σηµειωθεί για µια ακόµη φορά είχε αρκετούς περιορισµούς, επιβεβαιώνουν τα όσα 

ξέρουµε και ακούγαµε για τις ιστοσελίδες ηλεκτρονικών δηµοπρασιών. Οι 

ιστοσελίδες που ξεχωρίζουν είναι εκείνες που βρίσκονται χρόνια στον χώρο τον 

ηλεκτρονικών δηµοπρασιών. Ήταν αναµενόµενο η ιστοσελίδα που θα σαρώσει ήταν 

η ebay καθώς αυτή ήταν η πρώτη στον χώρο και αποτελεί παράδειγµα και πρότυπο 

για όλες τις υπόλοιπες. Θα περίµενε όµως κανείς να δει εταιρίες αντίγραφα της ebay, 

αυτό όµως δεν συµβαίνει βλέπουµε πώς πολλές εταιρίες κάνουν προσπάθεια να 

εισάγουν νέα πράγµατα και να προσελκύσουν κόσµο βασίζοντας τις βασικές αρχές 

τους στην πρωτοπόρο ιστοσελίδα. Σε αυτό το σηµείο είναι χρήσιµο να κάνουµε µια 

ανασκόπηση της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε. Αρχικά συγκεντρώθηκαν έρευνες 

σχετικά µε το θέµα της αξιολόγησης ιστοσελίδων και παρουσιάστηκαν οι κανόνες 

δηµιουργίας ιστοσελίδων. Στη συνέχεια, πήραµε από τα ήδη υπάρχοντα µοντέλα τα 

κριτήρια που θεωρήσαµε ότι είναι χρήσιµα στην εν λόγω έρευνα τα διαµορφώσαµε 
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µε την µορφή ερωτήσεων που µπορούν να απαντηθούν θετικά ή αρνητικά και τέλος 

τα χωρίσαµε σε 4  βασικές κατηγορίες. Σε αυτές τις ερωτήσεις προστέθηκαν και 

ερωτήσεις που βασίζονταν στους κανόνες δηµιουργίας ιστοσελίδων. Το επόµενο 

βήµα, ήταν να δηµιουργήσουµε και να προτείνουµε ερωτήσεις οι οποίες θα 

αφορούσαν τον εντοπισµό προβληµάτων στις ιστοσελίδες ηλεκτρονικών 

δηµοπρασιών. Σε όλη την διαδικασία σχεδιασµού των ερωτήσεων έγινε η προσπάθεια 

να τοποθετηθούν ερωτήσεις  οι οποίες θα ήταν αντικειµενικές και το κυριότερο από 

την σκοπιά του µέσου χρήστη δηλαδή θα ήταν ερωτήσεις που θα ήταν κατανοητές 

στον µέσο χρήστη του διαδικτύου. Βέβαια όπως είδαµε στο ερωτηµατολόγιο 

υπάρχουν και ερωτήσεις που είναι καθαρά υποκειµενικές και θεωρήθηκε σκόπιµο να 

µπουν στο ερωτηµατολόγιο.  

Παρακάτω βλέπουµε αναλυτικότερα τις εταιρίες µία και τις βαθµολογίες που 

συγκεντρώσαν οι εταιρίες:   

 

 

 

 

1. Ebay 

 Βαθµολόγια: 88,5/100 

  
 
 
 Όπως έχουµε αναφέρει και παραπάνω πρόκειται για την ηγέτιδα δύναµη στον χώρο 

των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών. Αποτελεί ιστοσελίδα πρότυπο και πολλά από τα 

στοιχεία της τα έχουν αντιγράψει η άλλες εταιρίες. Αγγίζοντας το 89% είναι µια 
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σχεδόν τέλεια ιστοσελίδα µε πλήθος από πρωτοπορίες. Μικρά κενά όπως βλέπουµε 

και στο γράφηµα8 παρουσιάζει στην κατηγορία πλοήγηση. 

 
 

2. Oztion 

 Βαθµολογία:76,1/100 

  
 
 
 

Η δεύτερη ιστοσελίδα που ακολουθία την ebay είναι  Oztion βλέπουµε µε 76,1% στο 

σχεδιάγραµµα που παρατίθεται παρατηρούµε πως ενώ στην εµφάνιση και το 

περιεχόµενο τα πάει πολύ καλά παρουσιάζει αδυναµίες στην πλοήγηση και στις 

υπηρεσίες και ιδιαίτερα στην επικοινωνία. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Τα γραφήµατα που βλέπουµε δηµιουργήθηκαν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να δείχνουν τα δυνατά και τα 
αδύναµα στοιχεία των ιστοσελίδων. Έτσι, βγήκε το ποσοστό επιτυχίας σε κάθε κατηγορία και 
τοποθετήθηκαν στο γράφηµα όλες οι κατηγορίες µαζί . 
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3. Overstock 

 

 Βαθµολογία:74/100 

  
 
 
 
 
 
Μια ακόµη πολύ οργανωµένη και πλήρης ιστοσελίδα είναι η www.overstock.com. Η 

εν λόγω ιστοσελίδα είναι αρκετά καλή και η µόνη κατηγορία που σηµειώνει ισχυρές 

απώλειες είναι η πλοήγηση καθώς παρουσιάζει προβλήµατα µε την µηχανή 

αναζήτησης όπως και δεν υπάρχει επιλογή γλώσσας. 
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4. Ebid 

 Βαθµολογία:73,9/100 

  
 
 
Για το ευρύ κοινό αποτελεί την απόλυτη εναλλακτική της ebay όπως φαίνεται και από 

το ότι έρχεται δεύτερη σε εγγεγραµµένους χρήστες. Τα αποτελέσµατα δεν αδικούν 

την φήµη της Παρουσιάζει προβλήµατα στις υπηρεσίες και στην πλοήγηση. Όπως 

στην επικοινωνία και στην επιλογή γλώσσας αντίστοιχα. 

 

5. 124sold 
 

Βαθµολογία:73,4/100 
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Μια ακόµη πολύ καλή ιστοσελίδα που παρουσιάζει τα προβλήµατα της εκεί όπου και 

οι υπόλοιπες στις υπηρεσίες και στην πλοήγηση. Βέβαια σηµειώνει πολύ καλή 

βαθµολόγια και θα πρέπει να σηµειωθεί είναι η µόνη από τις ελληνικές ιστοσελίδες 

που βρίσκονται στην 5αδα. 

 

6. Online auctions 
 
 

Βαθµολογία:73,2/100 

 
 
 
 
Η Online Auctions βρίσκεται και αύτη στην µεγάλη οµάδα ιστοσελίδων που 

παρουσιάζουν προβλήµατα στη πλοήγηση και στις υπηρεσίες. Βέβαια εδώ τα 

προβλήµατα πλοήγησης είναι πολύ έντονα όπως γίνεται έκδηλο και από παραπάνω 

σχήµα. Και αυτή η ιστοσελίδα δεν αποφεύγει την δυσκολία µιας καλής εσωτερικής 

µηχανής αναζήτησης. 
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7. Emarket και Ricardo 

 
Βαθµολογία:69,9/100 

  
 
 
 

Βαθµολογία:68,5/100 

  
 
 
 
Emarket και Ricardo βρίσκονται σχεδόν στην ίδια θέση µε σχεδόν ίδια βαθµολογία. 

∆ύο ελληνικές ιστοσελίδες ηλεκτρονικών δηµοπρασιών που δεν έχουν να ζηλέψουν 
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τίποτα από τα διεθνή µεγαθήρια. Οι δύο ιστοσελίδες συγκεντρώνουν σχεδόν 70% και 

µε βασικές ελλείψεις στην πλοήγηση και στο περιεχόµενο. 

 
 
 
 

8. Webidz 

Βαθµολογία:68,4/100 

  
 
 
 
Σχεδόν στο 70% και η Webidz µε µόνη διάφορα πώς αυτή παίρνει παρά πολύ καλές 

βαθµολογίες σε όλους τους τοµείς αλλά σηµειώνει παρά πολύ µεγάλα κενά στον 

τοµέα της πλοήγησης, αυτός είναι και ο λόγος που έρχεται στην προτελευταία θέση. 
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9. Bidster 

Βαθµολογία:49,1/100 

  
 
Τελευταία ιστοσελίδα στην κατάταξη είναι η bistre η οποία εκτός από το τοµέα της 

εµφάνισης σε όλες τις άλλες κατηγορίες παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις είναι η µόνη 

ιστοσελίδα που σηµειώνει ποσοστό µικρότερο του µέτριου. Όπως έχεις σηµειωθεί 

όµως και παραπάνω η εν λόγω ιστοσελίδα δεν φιλοξενεί δηµοπρασίες ιδιωτών οπότε 

λογικά δεν λαµβάνει θετικές απαντήσεις σε πολλές κατηγορίες.
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7.7 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Σε αυτήν την µεταπτυχιακή εργασία έγινε µια προσπάθεια να δηµιουργηθεί 

ένα µοντέλο το οποίο να µπορεί να εντοπίσει τις αδυναµίες µιας ιστοσελίδας 

ηλεκτρονικών δηµοπρασιών. Το ερωτηµατολόγιο το οποίο δηµιουργήθηκε 

αποτελούνταν από 85 ερωτήσεις κι αυτές χωρίζονταν σε τέσσερα κριτήρια και 

εφαρµόστηκε σε 10 ιστοσελίδες που επιλέγηκαν από τον µεταπτυχιακό φοιτητή 

διεθνείς και ελληνικές. 

Λόγω σαφών περιορισµών και αντικειµενικών προβληµάτων το 

ερωτηµατολόγιο δεν µπορούσε να δοθεί σε κοινό που να γνωρίζει το αντικείµενο και 

η βαθµολόγηση δεν έγινε µε κάποια κλίµακα βαθµολογίας αλλά µε την επιβεβαίωση 

αν υπάρχουν κάποια στοιχεία ή όχι.  Επίσης το µοντέλο που προτείνεται δεν µπορεί 

να µείνει στατικό καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται ταχέως και συνεχώς 

προστίθενται πράγµατα που θα πρέπει να λάβει κανείς υποψιών του. 

Εν κατακλείδι µελλοντική συµβολή στην εν λόγω εργασία θα µπορούσε να 

αποτελέσει η διεύρυνση του µοντέλου µε περισσότερα κριτήρια και κατηγορίες και η 

δηµιουργία ενός συστήµατος βαθµολόγησης µε συντελεστές βαρύτητας, το οποίο θα 

ήταν χρήσιµο στα συµπεράσµατα καθώς θα τόνιζαν περισσότερο τις ατέλειες των 

ιστοσελίδων. Τέλος θα µπορούσε επίσης να ερευνηθεί µεγαλύτερος αριθµός 

ιστοσελίδων ηλεκτρονικών δηµοπρασιών. 
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Evaluation of UK car insurance brokers web sites: some preliminary 

findings 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2  
Evaluation of Web sites for B2C e-
commerce
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