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Δπραξηζηίεο 

Πξψηα απφ φια ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα ηεο δηαηξηβήο, 

θαζεγεηή θ. Μαληηζάξε Αζαλάζην, πνπ ζηάζεθε δίπια κνπ παξέρνληαο ρξήζηκεο 

ζπκβνπιέο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηίζσ ην κέινο ηεο 

ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ζηε δηαηξηβή απηή, αλαπιεξσηή θαζεγεηή θ. 

αιακπάζε Μηράιε, γηα ηελ πνιχηηκε ζπκπαξάζηαζε θαη βνήζεηά ηνπ ηφζν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο θαη ησλ 

άξζξσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ απηήλ. Δπηπιένλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην ηξίην κέινο ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, θαζεγεηή θ. Κάην Αλαζηάζην, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηήλ. 

Ζ δηαηξηβή απηή βαζίδεηαη ζε κεγάιν κέξνο ζε πεηξάκαηα αμηνιφγεζεο κε Υξήζηεο 

κε Απψιεηα Όξαζεο. Υσξίο ινηπφλ ηε ζπκβνιή φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα πεηξάκαηα 

αμηνιφγεζεο, ζα ήηαλ αδχλαηε ε εθπφλεζε ηεο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα, ηνλ 

Γήκν, ηνλ Νίθν, ηνλ Γηψξγν θαη ηνλ Λεσλίδα πνπ εθηφο απφ απινί ζπκκεηέρνληεο ζηα 

πεηξάκαηα έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο πνιχηηκνη ζπλεξγάηεο θαη 

θίινη. Ζ δηθηά ηνπο καηηά θαη ε γλψκε ηνπο ήηαλ ζεκαληηθφο βνεζφο ζηελ εξεπλεηηθή κνπ 

πξνζπάζεηα. 

εκαληηθφ επίζεο ζπκπαξαζηαηηθφ ξφιν, ηδηαίηεξα ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο 

ζπγγξαθήο ηεο δηαηξηβήο, έπαημε ν ζπλάδειθνο θαη θίινο Υαηδεκίζηνο Πεξηθιήο ηνλ νπνίν 

επραξηζηψ ηδηαηηέξσο γηα ηε βνήζεηα ηνπ. Δπίζεο ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε ήηαλ θαη ε 

ζπκβνιή ηνπ θίινπ θαη ζπλαδέιθνπ Παιηφγινπ Γεψξγηνπ ηνλ νπνίν επίζεο επραξηζηψ 

ηδηαηηέξσο θαη ηνπ εχρνκαη θαιή ζηαδηνδξνκία ζην λέν ηνπ έξγν. 

Κιείλνληαο, ε παξνχζα δηαηξηβή δε ζα κπνξνχζε λα έξζεη ζε πέξαο ρσξίο ηελ 

αλεθηίκεηε βνήζεηα θαη εζηθή ζπκπαξάζηαζε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ. Οη γνλείο κνπ θαη ν 

αδεξθφο κνπ, ζηάζεθαλ ζην πιάη κνπ φινλ απηφλ ηνλ θαηξφ βνεζψληαο κε ηνλ ηξφπν ηνπο, 

φπνηε ηνπο ρξεηαδφκνπλ, γη απηφ θαη ηνπο επραξηζηψ ζεξκά απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ.  
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Πεξίιεςε 

Ζ πινήγεζε ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ (ΠΗ) γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) 

παξνπζηάδεη πνιιά πξνβιήκαηα. Ζ παξνχζα δηαηξηβή παξνπζηάδεη ηελ ηδέα ησλ 

πληνκεχζεσλ Πινήγεζεο (Π) ζαλ έλα ηξφπν γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάπνησλ απφ ηα 

πξνβιήκαηα απηά. Δμεηδηθεχεη κάιηζηα ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Υξήζηεο κε 

Απψιεηα Όξαζεο (ΥκεΑΟ) θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο ζηνλ ΠΗ θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ 

πινήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ αλαδήηεζεο. Μέζα απφ δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ ΥκεΑΟ δηαπηζηψλεηαη πσο βαζηθφ αίηην γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ ΥκεΑΟ 

είλαη ε αδπλακία κεηαθνξάο ηεο νπηηθήο κεηαπιεξνθνξίαο πνπ κεηαθέξνπλ νη ηζηνζειίδεο 

ζήκεξα, ιφγσ ηεο ζρεδίαζήο ηνπο, ζηνπο βιέπνληεο ρξήζηεο. Οη Π είλαη έλαο κεραληζκφο 

«απνδεκίσζεο» ησλ ΑκεΑ γηα ηελ πιεξνθνξία πνπ ράλνπλ θαηά ηελ πινήγεζε ηνπο ζηνλ 

ΠΗ. Γηα ηνπο ΥκεΑΟ ζπγθεθξηκέλα, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπλ φηη ε εθάζηνηε 

ηζηνζειίδα πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πεξηερνκέλνπ θαη άιια ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία 

φπσο γηα παξάδεηγκα έλα άξζξν εθεκεξίδαο, έλα κελνχ, κία θφξκα αλαδήηεζεο θα. 

Παξάιιεια, ν κεραληζκφο ησλ Π παξέρεη θαη ηελ απαξαίηεηε ιεηηνπξγηθφηεηα ψζηε ν 

ρξήζηεο λα κπνξεί λα κεηαβεί γξήγνξα θαη εχθνια ζηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη λα ηα 

αμηνπνηήζεη αλάινγα. 

Σν ηερλνινγηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε πινπνίεζε ηεο ηδέαο ησλ Π 

βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ (Η) εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ 

επεθηαζηκφηεηα θαη αλεμαξηεζία ηεο πινπνίεζεο απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ 

παξάγνπλ ζήκεξα ην πεξηερφκελν ηνπ ΠΗ. ηεξίδεη έηζη ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο ζε κία λέα 

θνηλφηεηα αηφκσλ κε θαηάιιεια θίλεηξα (πρ. ζπγγελψλ, θίισλ ή δαζθάισλ ΑκεΑΟ) πνπ 

απνηειείηαη απφ νκάδεο κε δηαθξηηνχο ξφινπο (δεκηνπξγνί νληνινγίαο, επηζεκεησηέο) θαη 

ηεο πξνζδίδεη κε απηφ ηνλ ηξφπν αθφκα πην γεξά ζεκέιηα. 

ηηο δηάθνξεο αμηνινγήζεηο, κέζα απφ θαηάιιεια πεηξάκαηα, πξνέθπςε κηα ζεηξά 

απνηειεζκάησλ πνπ νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηδέαο ησλ Π. Οη ΥκεΑΟ κε ηε ρξήζε ησλ Π θαηέβαιαλ ιηγφηεξν θφπν (εληνιέο κέζσ 

πιεθηξνινγίνπ) θαη δηάβαδαλ πην γξήγνξα θάζε ζειίδα απφ φηη ρσξίο ηε ρξήζε ησλ Π. 

Απηφ νδήγεζε θαη ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζθεπηφκελσλ ζειίδσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ αλαδήηεζεο άξα θαη ζηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο πιεξνθνξίαο πνπ 

αλαθηνχζαλ απφ ηε δηαδηθαζία. πλδπάδνληαο ηα παξαπάλσ επξήκαηα κε ηελ πην 

πξνζεθηηθή αλάγλσζε ησλ ζειίδσλ πνπ παξαηεξήζεθε κε ηε ρξήζε ησλ Π, ζε ζρέζε κε 

απηήλ ρσξίο ηηο Π, θαη ηελ αιιαγή ζηξαηεγηθήο θαηά ηελ πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ κέζα 
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ζηηο ηζηνζειίδεο, θαηαιαβαίλνπκε πσο εθηφο ηεο πνζφηεηαο βειηηψζεθε θαη ε πνηφηεηα ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ έιαβαλ νη ΥκεΑΟ θαηά ηελ αλαδήηεζε κε ρξήζε ησλ Π.  

Δθηφο απφ ηε βαζηθή εθδνρή ησλ Π κειεηήζεθαλ θαη δχν αθφκα εθδνρέο, κε ζηφρν 

ηελ αθφκα κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηα απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ Π. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έδσζαλ ηα ζρεηηθά πεηξάκαηα, παξαηεξνχκε πσο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απνδνηηθά ε ρσξηθή πιεξνθνξία πνπ ιακβάλνπλ θαη θαηαλννχλ νη ρξήζηεο κέζσ ησλ 

Υσξηθά Δκπινπηηζκέλσλ Π (ΥΔΠ) ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο επαθήο, εμνηθείσζεο 

θαη αθνκνίσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. Αληηζέησο, θάηη ηέηνην δελ είλαη 

απαξαίηεην ζε ζπζηήκαηα πνπ πξνζαξκφδνπλ ηηο Π φπσο ε εθδνρή ησλ Πξνζαξκνζηηθψλ 

Π (ΠΠ) πνπ θαίλεηαη λα απνδίδεη κε πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα άκεζα. 
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Abstract 

Browsing in the World Wide Web (WWW) for disabled users poses a series of 

problems. This thesis presents the idea of Browsing Shortcuts (BS) as a way of dealing with 

those problems. In particular, it specializes in the problems that Visually Impaired (VI) 

people confront when browsing the WWW. After a thorough analysis of the problems of VI 

users, it is obvious that the main cause for them is that today web pages carry a great deal of 

visual meta-information for sighted users, which is not communicated to VI users. BSs is a 

mechanism that compensates disabled users for the information they lose while browsing. 

For VI users in particular, BS allow them to recognize easily content areas and other 

functional elements that exist in the web page such as a newspaper article, a menu, a search 

form etc. in addition, BSs also provide users with the necessary functionality to transfer them 

quickly to the each of the elements in order to use them appropriately. 

The technological framework that supports the implementation of the BSs idea is 

based on Semantic Web (SW) technologies. This way the implementation of BSs ensures its 

extensibility, scalability and independence from the current web content production 

community. The implementation of BS is supported by a community of people that are 

motivated to participate in their solution (eg. family, friends, teacher of VI persons), and are 

separated into groups with specific roles. Therefore it stands in solid foundation. 

From the evaluation process, through experiments, a series of results led to specific 

conclusions about the application of the BSs mechanism. VI users using the BSs made less 

effort (less keystrokes) and read quicker the web pages compared to the browsing without 

the BSs. The latter, also led to the increase of web page visits during an information seeking 

process and in the increase of information read by the users during it. Combining these 

findings with the fact that users read web pages more carefully when using the BSs, than 

without them, and the change of strategy during their browsing within web pages, we 

understand that apart from the quantity of information, the quality of the information 

retrieved, during an information seeking task, is also increased. 

Apart from the basic version of the BSs, two more versions of the idea were also 

examined in order to find whether they can improve even more the browsing with BSs. In 

the respective experiments the results show that, in order for Spatially Enriched BSs to be 

used effectively users need a bigger familiarization period with the spatial information. On 

the contrary, this is not the case with the use of Adaptive BSs which adapt the BSs list 

according to users‟ needs and seem to perform with quite positive results.  
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Κεθάιαην 1
ν 

Ειζαγωγή 

“The issue in Web accessibility is the fact that 
blind and visually-impaired people need the single 

biggest boost to achieve equivalence, since the real-

world Web is a visual medium. “ 
 

Joe Clark 
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1 Δηζαγσγή 

Σν δηαδίθηπν ζήκεξα πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ ππεξεζίεο πνπ βνεζνχλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξα άηνκα ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο γηα επηθνηλσλία, εξγαζία, ςπραγσγία, 

κάζεζε, θιπ. Ζ θπξίαξρε ππεξεζία ηνπ δηαδηθηχνπ, ν Παγθφζκηνο Ηζηφο (ΠΗ), 

ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα απφ δηζεθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ν αξηζκφο 

απηψλ απμάλεη κε αικαηψδεο ξπζκνχο. Μέζσ απηνχ, πνιιέο απφ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο 

καο έρνπλ απινπνηεζεί ζε κηα δηαδηθαζία πινήγεζεο ζε θαηάιιεινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο 

(E-Banking, E-Shopping, E-Learning θιπ.). Αλ είλαη ινηπφλ ηφζν ρξήζηκνο θαη ζεκαληηθφο 

γηα έλαλ θνηλφ κέζν ρξήζηε ν ΠΗ, κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε πφζν πην ρξήζηκνο θαη 

ζεκαληηθφο είλαη γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) αθνχ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαιχςνπλ κηα ζεηξά απφ θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπο, φπσο ελεκέξσζε, δηεθπεξαίσζε 

ππνζέζεσλ κε ην δεκφζην, νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, αγνξέο θιπ. απιά, γξήγνξα θαη εχθνια, 

ρσξίο λα ηαιαηπσξνχληαη. 

Όια απηά φκσο πξνυπνζέηνπλ φηη έλαο Υξήζηεο κε Αλαπεξία (ΥκεΑ) κπνξεί λα 

έρεη πξφζβαζε ζηνλ ΠΗ ρσξίο πξνβιήκαηα. χκθσλα κε ην W3C (World Wide Web 

Consortium)
1
 θαη ηελ πξσηνβνπιία πξνζβαζηκφηεηαο ΠΗ (WAI)

2
:  

«Πξνζβάζηκν ζεσξείηε ην πεξηερόκελν κίαο ηζηνζειίδαο όηαλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί από ΑκεΑ» (Chisholm et al. 1999).  

Γπζηπρψο, ε παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ ΠΗ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

πξνζβάζηκε γηαηί κεγάιν κέξνο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ, ιφγσ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηνπο, δεκηνπξγεί ζηνπο ΥκεΑ ηέηνηα πξνβιήκαηα πνπ θαηαζηνχλ ηε ρξήζε ηνπο 

απφ ΥκεΑ θνπξαζηηθή, αλαπνηειεζκαηηθή θαη πνιιέο θνξέο αλέθηθηε. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηέηνηαο νκάδαο είλαη νη Υξήζηεο κε Απψιεηα Όξαζεο (ΥκεΑΟ). Να 

επηζεκάλνπκε εδψ πσο ζηα άηνκα πνπ αλαθέξνληαη κε ηνπο φξνπο Άηνκα κε Απψιεηα 

Όξαζεο (ΑκεΑΟ) θαη Υξήζηεο κε Απψιεηα Όξαζεο (ΥκεΑΟ), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

παξνχζα δηαηξηβή, πεξηθιείνληαη ηφζν ηα Άηνκα κε Μεξηθή Απψιεηα Όξαζεο φζν θαη κε 

Οιηθή Απψιεηα Όξαζεο. ηελ παξνχζα δηαηξηβή, ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα (ΑκεΑΟ) θαη νη 

αλάγθεο ηεο απνηεινχλ ην θχξην παξάδεηγκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ηδεψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη. Παξφια απηά, νη ηδέεο πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ ζαλ βαζηθφ ζηφρν ηε 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπο θαη γηα δηάθνξεο άιιεο νκάδεο ρξεζηψλ φπσο 

γηα παξάδεηγκα άηνκα κε δπζιεμία, ρξήζηεο ζπζθεπψλ κε κηθξή νζφλε θα.  

                                                   
1 http://www.w3.org 
2 http://www.w3.org/WAI/ 
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1.1 Πιαίζην έξεπλαο 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή θηλείηαη κέζα ζην επξχ εξεπλεηηθφ πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο 

αλζξψπνπ-ππνινγηζηή (Human Computer Interaction - HCI). Γηα ηελ αθξίβεηα, 

επηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα πξνζβαζηκφηεηαο ηζηνζειίδσλ απφ ΑκεΑ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

είλαη απφ κφλν ηνπ αξθεηά πεξίπινθν ιφγσ ηεο εκπινθήο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα ζέκαηα απηά, πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ, 

λα νξγαλσζνχλ, λα ζπκθσλήζνπλ θαη λα ζπκκνξθσζνχλ θαηάιιεια κηα ζεηξά απφ 

δηάθνξεο θνηλφηεηεο αηφκσλ, θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ΠΗ. Σέηνηεο 

θνηλφηεηεο γηα παξάδεηγκα είλαη νη ζρεδηαζηέο θαη ππεχζπλνη αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ, νη 

θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ ζπγγξαθήο ηζηνζειίδσλ, νη θαηαζθεπαζηέο θπιινκεηξεηψλ, 

κέρξη θαη νη απινί ρξήζηεο ηνπ ΠΗ πνπ ζήκεξα κέζσ δηαθφξσλ εθαξκνγψλ (π.ρ. blogs, wikis 

θ.α.) παξάγνπλ πεξηερφκελν ζηνλ ΠΗ. Γηα λα κπνξέζνπλ φινη νη παξαπάλσ λα ζπκθσλήζνπλ 

θαη λα εθαξκφζνπλ θνηλνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο, 

ρξεηάδεηαη ε ζπκκεηνρή φισλ ζε κηα καθξφρξνλε δηαδηθαζία πνπ ζα παξάγεη θαη ζα 

εμειίζζεη ζπλερψο πξφηππα, νδεγίεο θαη λέεο ηερλνινγίεο πνπ ζα βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ζηνλ ΠΗ. Παξάιιεια φκσο, ρξεηάδεηαη θαη ε ζπλαίλεζε θαη ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ παξαπάλσ θνηλνηήησλ, ψζηε λα πξνάγνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζχκθσλα κε θαηάιιειεο νδεγίεο ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηελ αληηκεηψπηζε λέσλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ. Ζ δηαδηθαζία 

απηή βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ππάξρνπλ ήδε νδεγίεο θαη πξφηππα γηα λα γίλεη πην 

πξνζβάζηκνο ν ΠΗ (Chisholm et al. 1999). Απηφ πνπ ιείπεη φκσο, θαη είλαη ίζσο ην πην 

δχζθνιν κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο, είλαη ε ελεκέξσζε γηα ηα πξνβιήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο 

θαη ε επαηζζεηνπνίεζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλφηεηεο 

ζρεηηθέο κε ηνλ ΠΗ, δεδνκέλνπ φηη απηέο κεγαιψλνπλ κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο. 

Δπηπιένλ, ην ζέκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη κε ην ζέκα 

ηεο επρξεζηίαο. χκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9241-11 επρξεζηία είλαη:   

 «Ο βαζκόο ζηνλ νπνίν έλα πξντόλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από 

ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο γηα λα επηηεπρζνύλ ζπγθεθξηκέλνη ζηόρνη κε 

απνηειεζκαηηθόηεηα, απνδνηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

ρξήζεο.» (ΙSO 9241-11, 1998) 

 Οη δηθηπαθνί ηφπνη ζήκεξα έρνληαο ελζσκαηψζεη πνιιέο απφ ηηο αξρέο ησλ 

γξαθηθψλ δηεπαθψλ ρξήζηε (GUI: Graphical User Interface) δηακνξθψλνπλ νπζηαζηηθά έλα 

λέν επίπεδν αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ρξήζηεο. Δθηφο δειαδή απφ ην επίπεδν 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ην θπιινκεηξεηή, νη δηαδηθηπαθνί ηφπνη ζηε ζχγρξνλε 

κνξθή ηνπο θαη κε ηελ παξνχζα πνιππινθφηεηα θαη έθηαζε πνπ παξνπζηάδνπλ, ζέηνπλ έλα 
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επηπιένλ επίπεδν αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ρξήζηε θαη δηθηπαθνχ ηφπνπ φπνπ ε επρξεζηία 

παίδεη εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν. Πξέπεη ινηπφλ έλαο δηθηπαθφο ηφπνο λα αθνινπζεί θαλφλεο 

πνπ ζα ηνλ θάλνπλ ηφζν πξνζβάζηκν φζν θαη εχρξεζην ηαπηνρξφλσο. Παιαηφηεξεο ηερληθέο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο κε κηα ελαιιαθηηθή ζειίδα κφλν κε 

θείκελν (text only pages), ζεσξνχληαη πιένλ μεπεξαζκέλεο θαη ηα δπν ζέκαηα 

(πξνζβαζηκφηεηαο θαη επρξεζηίαο) πιένλ αληηκεησπίδνληαη απφ θνηλνχ. Απηφ ζπκβαίλεη 

γηαηί είλαη πιένλ γλσζηφ πσο ηέηνηεο ιχζεηο αθαηξνχλ κε πνιχ απφηνκν θαη άθνκςν ηξφπν 

ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά κίαο ζειίδαο πξνθεηκέλνπ λα 

παξνπζηάζνπλ κηα πξνζβάζηκε έθδνζή ηεο κφλν κε θείκελν. Γε θηάλεη δειαδή νη ΥκεΑ λα 

κπνξνχλ απιά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πεξηερφκελν κίαο ηζηνζειίδαο (πξνζβάζηκν) αιιά ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ εμίζνπ εχθνια, γξήγνξα θαη απνδνηηθά 

(εχρξεζην). Ζ αλάγθε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο ηεο κεγάιεο επηθάιπςεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη επρξεζηίαο αιιά θαη ησλ ηδεψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο νδήγεζε πιένλ ζε θνηλή θαη ηαπηφρξνλε αληηκεηψπηζε ηνπο. 

Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ πσο ε απάληεζε ζηα δεηήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο απφ κφλε 

ηεο δελ εγγπάηαη θαη βειηίσζε ζηελ επρξεζηία ησλ ηζηνζειίδσλ. Θέινπκε νη ΥκεΑ φρη κφλν 

λα κπνξνχλ λα πξνζπειάζνπλ απιά ηελ ίδηα πιεξνθνξία κε ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο αιιά 

λα ην θάλνπλ απηφ κε ηελ ίδηα επρξεζηία πνπ ην θάλνπλ θαη νη ππφινηπνη ρξήζηεο. Σν ζέκα 

ινηπφλ ηεο δηαηήξεζεο ηεο επρξεζηίαο θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πξνζβαζηκφηεηαο είλαη θαίξην ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. Λακβάλνληαο ππφςε απηά, ζα 

κπνξνχζακε πιένλ λα πνχκε πσο ε παξνχζα έξεπλα ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο επρξεζηίαο 

ηνπ ΠΗ γηα ΥκεΑΟ έρνληαο ζαλ βαζηθή πξνυπφζεζε πσο γηα λα είλαη θάηη εχρξεζην γηα 

ΥκεΑΟ πξέπεη ηαπηφρξνλα λα είλαη θαη πξνζβάζηκν. 

Δπεηδή ν ΠΗ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κηα πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ εξγαζηψλ φπσο 

αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο, ςπραγσγηθή πεξηήγεζε, δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ, θα. 

ππεηζέξρνληαη ζηε αμηνιφγεζε ηεο επρξεζηίαο ησλ ηζηνζειίδσλ κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο 

παξακέηξνπο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επρξεζηίαο ζε κία δηαδηθαζία αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ βαζηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ηεο 

παίδνπλ ε πνζφηεηα ηεο αλαθηεκέλεο πιεξνθνξίαο, ε ζρεηηθφηεηα ηεο κε ην πξφβιεκα θαη 

ε επθνιία κε ηελ νπνία ζα βξεη ηελ πιεξνθνξία ν ρξήζηεο (Voorhees 2002, Turpin & 

Scholer 2006, Huffman & Hochster 2007). ηε δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ φκσο, ν 

παξάγνληαο ηαρχηεηα, αθξίβεηα θαη επηηπρήο επίηεπμε ηεο ζπλαιιαγήο παίδνπλ 

ζεκαληηθφηεξν ξφιν (Virzi et. al. 1993, van Waes, L. 2000). Δίλαη δχζθνιν ινηπφλ λα 

κεηξεζεί ζπλνιηθά ε επρξεζηία ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ ΠΗ φηαλ αλαιφγσο κε ηελ εξγαζία γηα 

ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα εμεηαζζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ δηαθνξεηηθά 
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θξηηήξηα. Έρνληαο ππφςε ηελ παξαπάλσ παξαηήξεζε, ε παξνχζα δηαηξηβή εμεηάδεη ηελ 

επρξεζηία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ΠΗ γηα ΥκεΑΟ θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαζηψλ 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο. 

Οη εξγαζίεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο κε ηε ζεηξά ηνπο, θαζνξίδνληαη απφ έλα 

ζχλνιν άιισλ ζπληζησζψλ. Ο ρξήζηεο ζε κηα εξγαζία αλαδήηεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί 

δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο, ζηξαηεγηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο αλαιφγσο κε ηηο αλάγθεο ηνπ, ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ έρεη, ηε θχζε ηεο αλαδήηεζεο, ην γλσζηηθφ πεδίν έξεπλαο, ηα δηαζέζηκα 

ζπζηήκαηα, θα. (Marchionini and Brunk 2003, Neerincx et al. 2001, Thatcher 2008, 

Weinreich et al. 2008). Όια απηά παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εξγαζίαο 

αλαδήηεζεο. Μηα εξγαζία αλαδήηεζεο ινηπφλ θαζνξίδεηαη απφ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο 

παξάγνληεο (Brenstein 2001, Pilgrim 2007, Thatcher 2008) θαη ην γεγνλφο απηφ θάλεη ηελ 

εμέηαζε ηεο επρξεζηίαο ησλ ηζηνζειίδσλ γηα εξγαζίεο αλαδήηεζεο αξθεηά πεξίπινθε. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ΠΗ είλαη ην ππεξθείκελν. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ έρεη αλαδείμεη 

ηε κέζνδν ηεο πινήγεζεο κεηαμχ ππεξθεηκέλσλ (browsing) ζε βαζηθή κέζνδν αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξίαο ζηνλ ΠΗ. Δμεηδηθεχνληαο ινηπφλ αθφκα πεξηζζφηεξν ην πιαίζην ηεο έξεπλαο, 

θαηαιήγνπκε φηη απηή επηθεληξψλεηαη ζηελ επρξεζηία ηνπ ΠΗ γηα ΑκεΑ θαηά ηε δηάξθεηα 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο κε ρξήζε ηεο πινήγεζεο ζαλ θχξηα κέζνδν αλαδήηεζεο. 

 
Δηθόλα 1.1 : Σρεδηάγξακκα πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο 

Γηα λα επηηχρνπκε ινηπφλ ηε βειηίσζε ηεο επρξεζηίαο ηνπ ΠΗ απφ ΥκεΑΟ 

ρξεηάδεηαη πξψηα κηα αλάιπζε ησλ κεζφδσλ πινήγεζεο απφ βιέπνληεο ρξήζηεο. Έρνληαο 

ινηπφλ ζαλ δεδνκέλα ηηο ηερληθέο, ηηο κεζφδνπο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξφιν ζηελ 

Πξνζβαζηκφηεηα Ζ/Τ 

Πξνζβαζηκφηεηα 

παγθφζκηνπ ηζηνχ 

εκαζηνινγηθφο 

ηζηφο 

Αλαδήηεζε 

πιεξνθνξίαο 

ηξαηεγηθέο 

πινήγεζεο 

Πιαίζην ηεο 

έξεπλαο 
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πινήγεζε ησλ βιεπφλησλ ρξεζηψλ (Aula et al. 2005, Goldberg et al. 2002, Pan et al. 2004) 

κπνξνχκε λα ηηο ζπγθξίλνπκε κε ηηο αληίζηνηρεο κεζφδνπο ησλ ΥκεΑΟ θαη λα επηζεκάλνπκε 

ηηο δηαθνξέο θαη ηηο πεγέο πνιιψλ πξνβιεκάησλ. Ωο εθ ηνχηνπ, κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε 

ηδέεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Ζ βαζηθή ηδέα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή γηα αληηκεηψπηζε κέξνπο 

ησλ πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο είλαη νη πληνκεχζεηο Πινήγεζεο (Π). Πξφθεηηαη γηα 

έλαλ κεραληζκφ «απνδεκίσζεο» πνπ έρεη ζαλ ζηφρν λα ζπληνκεχζεη ην ρξφλν θαη ηνλ θφπν 

πνπ ρξεηάδεηαη έλαο ΥκεΑΟ γηα λα θηάζεη κέζσ πινήγεζεο ζηελ αλαδεηνχκελε 

πιεξνθνξία. Γηα λα επηηχρνπλ ηελ ηαρχηεξε απηή πξνζέγγηζε, νη Π πξνζθέξνπλ ζην 

ρξήζηε έλα ζχλνιν ζεκείσλ πξφζβαζεο ζην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ. Σν ζχλνιν ησλ 

ζεκείσλ απηψλ βαζίδεηαη ζε κεγάιν κέξνο ζηελ νπηηθή κεηαπιεξνθνξία πνπ ιακβάλεη έλαο  

βιέπσλ ρξήζηεο πνπ πινεγείηαη ζηελ ηζηνζειίδα. Παξάιιεια, πξνζδίδνληαο ζηε 

κεηαπιεξνθνξία απηή θαη ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα, επηηξέπνπκε ζην ΥκεΑΟ λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζεη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επηηπγράλνπκε λα 

βειηηψζνπκε ηελ πινήγεζε θαηά ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ηνπ ΥκεΑΟ. 

Ζ ζεκαζία κεραληζκψλ παξφκνηαο ιεηηνπξγηθφηεηαο έρεη ήδε γίλεη αληηιεπηή απφ 

ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα πνπ αζρνιείηαη κε ην ζέκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ ΠΗ, φκσο ην 

κφλν πνπ ππάξρεη κέρξη ζηηγκήο είλαη κία ζρεηηθή νδεγία αλάκεζα ζηηο πνιιέο άιιεο ησλ 

Οδεγηψλ γηα Πξνζβάζηκν Πεξηερφκελν ηνπ ΠΗ (Chisholm et al. 1999) γλσζηέο θαη σο 

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). ηελ ηειεπηαία έθδνζε ησλ νδεγηψλ απηψλ 

(Caldwell et al. 2008), ε ζπγθεθξηκέλε νδεγία καδί κε άιιεο λέεο, έρνπλ πιένλ 

νκαδνπνηεζεί θάησ απφ ηελ ηδηφηεηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κίαο ζειίδαο πνπ είλαη πιένλ κία 

απφ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ πξνζβάζηκνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ ελζσκάησζε ηέηνησλ 

κεραληζκψλ κέζα ζηηο ζειίδεο φκσο, επαθίεηαη ζηελ θαιή ζέιεζε απηψλ πνπ ζρεδηάδνπλ 

θαη αλαπηχζζνπλ ηηο δηάθνξεο ηζηνζειίδεο. Γηα απηφ ην ιφγν, κηα θαηλνηνκία ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο είλαη φηη ε ελζσκάησζε απηψλ ησλ κεραληζκψλ ζε κηα ηζηνζειίδα γίλεηαη κε έλα 

επέιηθην ηξφπν, ψζηε απηή λα κε ρξεηάδεηαη ε παξέκβαζε ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο ηζηνζειίδαο. Αληηζέησο, ε ελζσκάησζε ηνπο κπνξεί λα βαζηζηεί αθφκα θαη ζε άηνκα ηα 

νπνία δελ έρνπλ γλψζεηο πάλσ ζηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ. 

Γηα λα επηηεπρζεί ινηπφλ ε βειηίσζε ηεο επρξεζηίαο ησλ ηζηνζειίδσλ ρσξίο ηελ 

επέκβαζε ζηηο ίδηεο ηηο ηζηνζειίδεο δελ βαζηδφκαζηε κφλν ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπ 

ΠΗ, αιιά ρξεζηκνπνηνχκε ηερλνινγίεο κεηαδεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ΠΗ. Αξρηθά ν ΠΗ ήηαλ έλα ζχλνιν απφ ππεξθείκελα κε ειάρηζηε έσο 

θαζφινπ ζεκαζηνινγηθή κεηαπιεξνθνξία κέζα ηνπο. Οη ζεκάλζεηο ησλ εγγξάθσλ HTML 

(HyperText Markup Language) πνπ απνηέιεζαλ ην πξψην δνκηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ΠΗ 
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πεξηνξίζηεθαλ, θαη παξακέλνπλ αξθεηά πεξηνξηζκέλεο, ζηνλ νξηζκφ κνξθνπνηεηηθψλ θαη 

δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο εγγξάθνπ. Γελ πεξηέρνπλ ζρεδφλ θαζφινπ ζεκαζηνινγηθή 

κεηαπιεξνθνξία πνπ λα δίλεη ζην θείκελν ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία, είηε απηή είλαη αξθεηά 

γεληθή, φπσο γηα παξάδεηγκα άξζξν, ηίηινο άξζξνπ, δηαθήκηζε θα., είηε αθφκα θαη 

εμεηδηθεπκέλε, φπσο άζθεζε θπζηθήο, ηηκή πξντφληνο θα. Σέηνηνπ είδνπο κεηαπιεξνθνξία 

κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή απφ κεραλέο – εθαξκνγέο θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί αληίζηνηρα ψζηε 

λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο κεραλέο θάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζήκεξα πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη ν ρξήζηεο κφλνο ηνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί θαη λα δεκνζηεπζεί ηέηνηνπ είδνπο κεηαπιεξνθνξία 

γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ αληίζηνηρεο κεραλέο – εθαξκνγέο, αλαπηχζζνληαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ηερλνινγίεο, πξφηππα θαη έλα λέν δίθηπν κεηαδεδνκέλσλ γλσζηφ σο εκαζηνινγηθφο 

Ηζηφο (Η) (Semantic Web) (Berners-Lee 1998). ήκεξα ινηπφλ, έλα κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ ΠΗ είλαη θαηαλνεηφ θαη  ζε επίπεδν κεραλήο, ή θαιχηεξα εθαξκνγήο, πέξα απφ ην 

επίπεδν ρξήζηε. Απηφ ζεκαίλεη πσο ηελ νπζηαζηηθή πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεη έλα έγγξαθν 

κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη πιένλ θαη κία εθαξκνγή γηα λα θάλεη εξγαζίεο πνπ παιαηφηεξα 

ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κφλν απφ ην ρξήζηε. 

Ζ ηδέα ησλ Π, ππνζηεξηδφκελε ζηελ πινπνίεζε ηεο απφ ηηο ηερλνινγίεο ηνπ Η, 

δίλεη ζην κεραληζκφ ησλ Π κηα αθφκε πην αλνηθηή, επεθηάζηκε θαη πξνζηηή ζε θνηλνχο 

ρξήζηεο δηάζηαζε. Πάλσ ζε έλα ηερλνινγηθφ πιαίζην βαζηζκέλν ζην Η ρηίδνπκε κία ζεηξά 

εθαξκνγψλ θαη εξγαιείσλ πνπ δεκηνπξγνχλ, απνζεθεχνπλ, δηαλέκνπλ θαη αμηνπνηνχλ ηα 

κεηαδεδνκέλα ηνπ Η πξνο φθεινο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ.  Καζέλαο κπνξεί λα αλαπηχμεη, 

βαζηζκέλνο ζην ίδην πιαίζην, αληίζηνηρεο εθαξκνγέο. Καζέλαο κπνξεί λα επεθηείλεη ην 

ζθνπφ ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ γηα άιιεο νκάδεο ρξεζηψλ, πέξα απφ ηνπο 

ΥκεΑΟ πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. Δλψ ηέινο, κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ 

ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα πξνζειθχζεη ζην πιαίζην εθαξκνγψλ ππνζηήξημεο 

έλα επξχηεξν ζχλνιν ρξεζηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα βνεζήζνπλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ζεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο. Σν ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αλάπηπμεο εθαξκνγψλ 

απνηειεί κηα αθφκα απφ ηηο ζπλεηζθνξέο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

Όια ηα παξαπάλσ, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα ηερλνινγηθφ πιαίζην πνπ 

ηνπο επηηξέπεη λα θηλνχληαη παξάιιεια κε ηνλ ΠΗ, δηεπθνιχλνληαο ηελ πξφζβαζε ζε απηφλ, 

ρσξίο φκσο ζε θακία πεξίπησζε λα εμαξηψληαη απφ ηελ ππάξρνπζα δνκή θαη θνηλφηεηα πνπ 

έρεη λα θάλεη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ΠΗ. Γειαδή, νη εθαξκνγέο αμηνπνηνχλ ηερλνινγίεο ηνπ 

ΠΗ, αλαπηχζζνληαο φκσο κία λέα παξάιιειε ππνδνκή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Έηζη, δελ 

εμαξηψληαη απφ ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπ ΠΗ, ελψ παξάιιεια δελ εμαξηψληαη θαη απφ ηε 

γεληθφηεξε θνηλφηεηα πνπ παξάγεη ην παξψλ πεξηερφκελν ηνπ ΠΗ. Απηφ επηηπγράλεηαη γηαηί 
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ε ιεηηνπξγία ησλ βνεζεηηθψλ απηψλ εθαξκνγψλ ζηεξίδεηαη ζε κεηαδεδνκέλα γηα ηνλ ΠΗ πνπ 

παξάγνληαη απφ κία άιιε μερσξηζηή θνηλφηεηα αηφκσλ. 

πλνςίδνληαο ινηπφλ, ε παξνχζα δηαηξηβή θηλείηαη ζην ρψξν ηεο πξνζβαζηκόηεηαο 

θαη ελ γέλεη επρξεζηίαο ηνπ ΠΙ γηα ΦκεΑΟ θαηά ηε δηάξθεηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο κε 

ρξήζε πινήγεζεο σο θχξηα κέζνδν αλαδήηεζεο (Δηθφλα 1.1). ην πιαίζην απηφ πξνζηίζεληαη 

επίζεο θαη νη ηερλνινγίεο ηνπ ΣΙ ζαλ αξρηηεθηνληθφ ππφβαζξν πινπνίεζεο ησλ ηδεψλ ηεο 

δηαηξηβήο. Βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ επηινγή ηνπ Η ζαλ αξρηηεθηνληθφ ππφβαζξν γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ηδεψλ είλαη φηη δελ πεξηνξίδεη ηελ πινπνίεζε ησλ ηδεψλ κφλν ζην ζηελφ 

πιαίζην ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΥκεΑΟ πνπ εμεηάδεηαη σο παξάδεηγκα ζηελ παξνχζα 

δηαηξηβή.  

1.2 Υπόζεζε έξεπλαο 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πινήγεζεο κέζα ζε έλα ζχλνιν απφ ηζηνζειίδεο είηε γηα 

βιέπνληεο είηε γηα κε βιέπνληεο ρξήζηεο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε 2 επίπεδα. Σν πξψην 

επίπεδν έρεη λα θάλεη κε ηελ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε αλάκεζα ζηα δηάθνξα θείκελα – 

ηζηνζειίδεο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα λα βξεη απηφ πνπ δεηάεη (δηαθεηκεληθή πινήγεζε: 

across documents browsing). Σα πξνβιήκαηα επρξεζηίαο (Dobroth et al. 1999, Nielsen 

1999, Palmer 2002). πνπ αληηκεησπίδνληαη εδψ είλαη πφζν θαιά θαη ζσζηά ζπλδεδεκέλεο 

είλαη κεηαμχ ηνπο νη ηζηνζειίδεο, πσο θαη πφζν θαιά είλαη νξγαλσκέλε θαη θαηαλεκεκέλε ε 

πιεξνθνξία αλάκεζα ζηηο ηζηνζειίδεο, ηη κεραληζκνχο παξέρεη ν δηθηπαθφο ηφπνο  γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο πινήγεζεο θαη δηάθνξα άιια. Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα φκσο είλαη 

εμίζνπ ππαξθηά θαη γηα ηελ πινήγεζε ησλ βιεπφλησλ ρξεζηψλ θαη ήδε ππάξρνπλ δηάθνξνη 

ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπο (Newman & Landay 2000, Nielsen 1999). Οη ζπλέπηεο απφ ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζηελ πινήγεζε ησλ ΥκεΑΟ, αθνχ έλαο 

θαιά δνκεκέλνο θαη νξγαλσκέλνο δηθηπαθφο ηφπνο κε δηάθνξα βνεζήκαηα πινήγεζεο (πρ. 

ράξηε δηθηπαθνχ ηφπνπ, κελνχ, αλαδήηεζε) βνεζάεη εμίζνπ θαη ζηελ θαιχηεξε πινήγεζή 

ηνπ απφ έλα ΥκεΑΟ. 

Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, ην πξφβιεκα αληηκεησπίδεηαη απφ ην δεχηεξν επίπεδν πνπ 

έρεη λα θάλεη κε ηελ πινήγεζε κέζα ζηελ ίδηα ηελ ηζηνζειίδα (ελδνθεηκεληθή πινήγεζε: 

within document browsing). Δμ αηηίαο ηνπ ηξφπνπ πξφζβαζεο ησλ ΥκεΑΟ ζήκεξα ζε 

ηζηνζειίδεο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ε ρξήζε ηνπ αθνπζηηθνχ θαλαιηνχ γηα ηε  

κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ κηαο ηζηνζειίδαο, ε ελδνθεηκεληθή πινήγεζε αλάγεηαη ζε 

κείδνλ δήηεκα ζηελ πεξίπησζε ησλ ΥκεΑΟ. Σν αθνπζηηθφ θαλάιη επηθνηλσλίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ κηαο ηζηνζειίδαο πζηεξεί ζαθψο ζε 

εχξνο θαη ζε ηαρχηεηα κεηαθνξάο απφ ην νπηηθφ. Ωο εθ ηνχηνπ, κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 
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κεηαθέξεηαη απφ ην νπηηθφ θαλάιη ζπζηάδεηαη ζην βσκφ ηεο ηαρχηεξεο κεηαθνξάο ηεο 

βαζηθήο πιεξνθνξίαο (δειαδή ηνπ θεηκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο). Όηαλ ε παξαιεηπφκελε απηή 

νπηηθή πιεξνθνξία κεηαθέξεη παξάιιεια θαη κεηαπιεξνθνξία ζην ρξήζηε γηα ην ξφιν ηνπ  

ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ ή ζηνηρείνπ ηεο ζειίδαο ην θφζηνο απηήο ηεο απψιεηαο απμάλεηαη 

ζεκαληηθά.  

Απηή ε απψιεηα νπηηθά κεηαθεξφκελεο κεηαπιεξνθνξίαο απφ ηνπο ΥκεΑΟ είλαη 

θαη ην βαζηθφηεξν πξφβιεκα ζηελ ελδνθεηκεληθή πινήγεζή ηνπο. Ζ απψιεηα απηή 

ζπλεπάγεηαη πσο ν ΥκεΑΟ ράλεη ζεκαζηνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνζειίδαο 

(πρ. κελνχ, ηίηινο άξζξνπ, θφξκα αλαδήηεζεο) κε απνηέιεζκα λα  κε κπνξεί λα πινεγεζεί 

εχθνια κέζα ζε απηή αληηκεησπίδνληαο ηα ζηνηρεία απηά ζαλ «πεξηηηή» επαλαιακβαλφκελε 

πιεξνθνξία. Έηζη, επεξεάδεηαη άκεζα θαη ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία πινήγεζεο. Αλ γηα 

παξάδεηγκα, ν ΥκεΑΟ δε κπνξεί λα θηάζεη γξήγνξα θαη εχθνια ζην θπξίσο πεξηερφκελν 

ηεο ηζηνζειίδαο, θαζπζηεξεί θαη δπζθνιεχεηαη αληίζηνηρα γηα λα απνθαζίζεη ηελ επφκελε 

θίλεζε ηνπ ζην επίπεδν ηεο δηαθεηκεληθήο πινήγεζεο (πρ. λα πάεη ζε άιιε θαηεγνξία 

άξζξσλ, λα γπξίζεη ζηελ πξνεγνχκελε ηζηνζειίδα). Αλ δε κπνξεί λα πξνζεγγίζεη εχθνια 

θαη γξήγνξα δηάθνξα βνεζήκαηα πινήγεζεο φπσο έλα κελνχ, ή κία ιίζηα απφ επηθεθαιίδεο 

άξζξσλ δπζθνιεχεηαη θαη αξγνπνξεί ζηελ εθηέιεζε ησλ επφκελσλ βεκάησλ ζην επίπεδν 

ηεο δηαθεηκεληθήο πινήγεζεο.  

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, πσο πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πινήγεζεο ησλ ΥκεΑΟ 

εληνπίδνληαη ζηελ ελδνθεηκεληθή πινήγεζε. Άξα, ε αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ 

ελδνθεηκεληθήο πινήγεζεο κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο 

πινήγεζεο ησλ ΥκεΑΟ. Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, νη ΥκεΑΟ 

αθνινπζνχλ πνιιέο θνξέο κηα νπνξηνπληζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ ελδνθεηκεληθή πινήγεζή 

ηνπο. Πξνθεηκέλνπ γηα παξάδεηγκα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πεξηηηή επαλαιακβαλφκελε 

πιεξνθνξία ζε ηζηνζειίδεο, ηελ παξαθάκπηνπλ δηαβάδνληαο πνιχ γξήγνξα κεγάια 

θνκκάηηα ηεο ζειίδαο. Απηφ εγθπκνλεί ηνλ θίλδπλν λα ράζνπλ αλάκεζα ζε απηά ηα 

θνκκάηηα θαη θάηη πξαγκαηηθά ρξήζηκν. Δπηπιένλ, δε κπνξνχλ εχθνια λα αληηιεθζνχλ θαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσζηά, γξήγνξα  θαη απνηειεζκαηηθά ηα δηάθνξα βνεζήκαηα θαη 

εξγαιεία πνπ έρνπλ δηαζέζηκα νη βιέπνληεο ρξήζηεο φπσο πρ. ηα κελνχ, ηνπο ράξηεο 

δηθηπαθψλ ηφπσλ θηι. Έηζη θαηαιήγνπλ πνιιέο θνξέο λα πινεγνχληαη ζηνλ ΠΗ φπσο θαη ζε 

έλα άγλσζην γηα απηνχο δσκάηην, δειαδή «ζηα ηπθιά» θαη καζαίλνληαο απφ ηα ιάζε θαη ηηο 

επηηπρίεο ηνπο. 

Σν θπξίαξρν ινηπφλ δήηεκα είλαη αλ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε απηή ηελ πξνζέγγηζε 

ψζηε λα κεηψζνπκε ηα ιάζε θαη λα απμήζνπκε ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ΥκεΑΟ απφ ηελ πινήγεζή ηνπο ζηνλ ΠΗ. Ο ζηφρνο ινηπφλ είλαη λα 
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θέξνπκε ηνλ ηξφπν πινήγεζήο ηνπο πην θνληά ζε απηφλ ησλ βιεπφλησλ ρξεζηψλ 

απνδεκηψλνληαο ηνπο θαη δίλνληάο ηνπο θάπνηα απφ ηα εξγαιεία, ηα βνεζήκαηα θαη 

γεληθφηεξα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ράλνπλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, πηζηεχνπκε πσο ε 

πινήγεζή ηνπο ζα απνθηήζεη έλαλ πην εμνξζνινγηζκέλν ραξαθηήξα πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη 

λα αληηκεησπίζνπλ θάπνηα απφ ηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηνπο. 

Μεηαθέξνληαο ην ζηφρν απηφ ζην παξάδεηγκα ηνπ άγλσζηνπ δσκαηίνπ, ζέινπκε λα 

ηνπο δψζνπκε εξγαιεία πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα γλσξίδνπλ θαη‟ αξρήλ ην ηη αληηθείκελα 

βξίζθνληαη κέζα ζην δσκάηην. Έηζη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, ζα επηιέγνπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην θαηάιιειν αληηθείκελν (πρ. αλ αλνίμνπλ ην ληνπιάπη αλ ζέινπλ θάηη 

απφ κέζα ηνπ, ή λα θαζίζνπλ ζηελ θαξέθια αλ ζέινπλ λα δηαβάζνπλ). Δθηφο φκσο απφ ην ηη 

βξίζθεηαη κέζα ζην δσκάηην πξέπεη λα ηνπο δψζνπκε θαη ηα εξγαιεία εθείλα κε ηα νπνία ζα 

γλσξίδνπλ θαη ηελ αθξηβή ζέζε ησλ αληηθεηκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ 

εχθνια απφ ην έλα ζην άιιν ρσξίο λα ζθνληάθηνπλ πάλσ ζε άρξεζηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπο 

αληηθείκελα. 

Ζ βαζηθή ηδέα πνπ ε παξνχζα δηαηξηβή εηζάγεη ζηνλ ηξφπν πινήγεζεο ησλ ΥκεΑΟ 

είλαη νη Π. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ν κεραληζκφο ησλ Π εμνκνηψλεη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ εξγαιείνπ πνπ αλαθέξακε λσξίηεξα ζην παξάδεηγκα ηνπ άγλσζηνπ 

δσκαηίνπ, ζηελ πεξίπησζε φκσο ηεο πινήγεζήο ηνπο κέζα ζε κία ηζηνζειίδα. Σνπο 

θαηαηνπίδεη δειαδή γηα ην ηη αληηθείκελα, είηε ιεηηνπξγηθά είηε ζεκαζηνινγηθά, έρεη ε 

ζειίδα θαη ηνπο παξέρεη έλα κεραληζκφ κεηαθίλεζεο ζην αληηθείκελν πνπ επηζπκνχλ θάζε 

θνξά. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηφζν ηε γξεγνξφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε πινήγεζή ηνπο 

ζε κία ηζηνζειίδα φζν θαη ηε γξεγνξφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε πινήγεζή ηνπο ζε έλα 

ζχλνιν απφ ζειίδεο φπσο έλαο δηθηπαθφο ηφπνο. Παξάιιεια, ζε ζρέζε κε ηηο κέρξη ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο πινήγεζεο θαη δεη ελδνθεηκεληθήο πινήγεζεο, νη Π 

θαηαθέξλνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα εμνξζνινγήζνπλ ηνλ νπνξηνπληζηηθφ κέρξη ζήκεξα 

ηξφπν πινήγεζεο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ΥκεΑΟ ζε απηήλ. 

Ζ γεληθή ππφζεζε έξεπλαο ινηπφλ είλαη φηη: 

«Η ρξήζε από ΦκεΑΟ λέσλ εμνξζνινγηζκέλσλ κεζόδσλ πινήγεζεο βαζηζκέλεο ζε 

απηέο βιεπόλησλ ρξεζηώλ κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ επρξεζηία ηεο πινήγεζεο (απνδνηηθόηεηα, 

απνηειεζκαηηθόηεηα, ηθαλνπνίεζε) ησλ ΦκεΑΟ γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζηνλ ΠΙ» 

Θέηνληαο ζαλ πξψηε ππφζεζε έξεπλαο φηη: 

«Η ρξήζε ησλ ΣΠ είλαη κηα εμνξζνινγηζκέλε κέζνδνο πινήγεζεο βαζηζκέλε ζε 

κεζόδνπο ησλ βιεπόλησλ ρξεζηώλ» 

Ζ παξαπάλσ γεληθή ππφζεζε έξεπλαο κεηαζρεκαηίδεηαη ζηελ παξαθάησ 

εμεηδηθεπκέλε: 
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«Η ρξήζε ησλ Σπληνκεύζεσλ Πινήγεζεο κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ επρξεζηία 

(απνδνηηθόηεηα, απνηειεζκαηηθόηεηα, ηθαλνπνίεζε) ηεο πινήγεζεο  ησλ Φξεζηώλ κε Απώιεηα 

Όξαζεο γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό» 

1.3 Δξεπλεηηθνί ζηόρνη 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα εξεπλήζνπκε ηελ παξαπάλσ ππφζεζε πξέπεη λα επηηχρνπκε 

κηα ζεηξά απφ εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο πνπ αθνινπζνχλ. 

1. Ο εληνπηζκφο ππαξρφλησλ βνεζεκάησλ πινήγεζεο θαη ε δηεμαγσγή έξεπλαο γηα ηε 

ρξήζε ηνπο. Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη λα εληνπηζηνχλ νη ηξφπνη θαη νη ηερληθέο πνπ 

παξέρνληαη ζήκεξα απφ Τπνζηεξηθηηθέο Σερλνινγίεο (ΤΣ) θαη θαηά πφζν απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ΥκεΑΟ θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο ζηνλ ΠΗ. Με ηνλ φξν ΤΣ 

αλαθεξφκαζηε ζην ζχλνιν ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ απφ ΑκεΑ. 

2. Παξάιιεια, πξέπεη λα εμεηαζζνχλ νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ πινήγεζε ησλ 

βιεπφλησλ ρξεζηψλ θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηήλ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα θαηαλνήζνπκε θαιπηέξα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ΥκεΑΟ ζηελ πινήγεζή ηνπο 

ζην ΠΗ θαη θπξίσο ζα εληνπίζνπκε ηηο ειιείςεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. 

3. Ζ πινπνίεζε λέσλ βνεζεκάησλ πινήγεζεο, πνπ ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη νη Π. Ζ 

πινπνίεζε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεη κέζσ ελφο αλνηθηνχ θαη επεθηάζηκνπ πιαηζίνπ 

ππνζηήξημεο, κε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο κηαο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ελδηαθεξνκέλσλ. 

Ζ πινπνίεζε πξέπεη επίζεο εθηφο απφ αλνηρηή θαη επεθηάζηκε λα κελ επεξεάδεη ηελ 

ππάξρνπζα δνκή ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηζηνζειίδσλ. Θα 

πξέπεη δειαδή λα δηαηεξεί ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ΠΗ θαη λα ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε 

απηφλ ρσξίο λα παξεκβαίλεη θαη λα ηνλ αιιάδεη.  Σέινο, ε πινπνίεζε ζα πξέπεη λα 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ κία θνηλφηεηα ρσξηζκέλε ζε νκάδεο κε δηαθξηηνχο ξφινπο 

γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο, ελψ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε απηέο 

ζα έρνπλ θαη άηνκα πνπ δε ζα έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πάλσ ζηελ θαηαζθεπή 

ηζηνζειίδσλ ε άιισλ ηερλνινγηψλ ηνπ ΠΗ. 

4. Ζ κέηξεζε βειηίσζεο επρξεζηίαο ζηελ πινήγεζε γηα θάζε έλα πξνηεηλφκελν βνήζεκα. 

Δθφζνλ ε ππφζεζε είλαη φηη ζα βειηηψζνπκε ηελ επρξεζηία ησλ ηερληθψλ πινήγεζεο, 

ηειηθφο ζηφρνο είλαη ε κέηξεζε ηεο βειηίσζεο απηήο ζηελ επρξεζηία. Με βάζε ηνλ 

νξηζκφ ηεο επρξεζηίαο (ISO 9241-11) πξέπεη λα κεηξήζνπκε ηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ππνθεηκεληθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ ΥκεΑΟ 

ηνπ ΠΗ θαηά ηε δηάξθεηα πινήγεζεο ζε εξγαζίεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο. 
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5. Δθφζνλ ν παξαπάλσ ζηφρνο ηθαλνπνηήζεη ηελ εμεηδηθεπκέλε ππφζεζε έξεπλαο πνπ 

ζέζακε λσξίηεξα κέλεη λα εμεηαζηεί θαη ε πξψηε ππφζεζε πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ 

πξνυπφζεζε γηα ηε δεχηεξε. Γηα λα απνδεηρζεί φηη νη Π είλαη κία εμνξζνινγηζκέλε 

κέζνδνο πινήγεζεο, πξέπεη λα εμεηαζζνχλ νη κέζνδνη πινήγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ήδε νη ΥκεΑΟ θαη λα ζπγθξηζνχλ κε ηηο αληίζηνηρεο κεζφδνπο κε ηε ρξήζε ησλ Π. 

1.4 Σπλεηζθνξά ηεο δηαηξηβήο 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή εηζάγεη κηα ζεηξά απφ θαηλνηφκα ζηνηρεία ζηε κέρξη ζηηγκήο 

έξεπλα. ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζα παξνπζηαζηνχλ απηά ηα ζεκεία ζπλεηζθνξάο. 

1.4.1 Οη Σπληνκεύζεηο Πινήγεζεο 

Σν πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ζπλεηζθνξάο είλαη ε ηδέα ησλ πληνκεχζεσλ 

Πινήγεζεο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα ππνζηεξηθηηθφ κεραληζκφ απνδεκίσζεο ησλ 

ΥκεΑΟ γηα ηελ νπηηθή, θαη φρη κφλν, κεηαπιεξνθνξία πνπ ράλνπλ απφ ηηο ηζηνζειίδεο. 

Παξφκνηνη κεραληζκνί κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε φπσο ν 

κεραληζκφο ησλ ζπλδέζκσλ παξάθακςεο (skip links) πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί θαη ζαλ 

νδεγία ζηε ηειεπηαία έθδνζε ησλ WCAG 2.0 (Caldwell et al. 2008). Παξφια απηά ηέζζεξα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Π θαζηζηνχλ ηελ ηδέα απηή θαηλνηφκα: 

1. Οη Π ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν δηεπαθήο κε ην ρξήζηε απφ απηφ ηνπ 

ρξήζηε κε ηελ ζειίδα. Γειαδή, δελ απνηεινχλ ζηνηρείν δηεπαθήο ηεο ζειίδαο φπσο έλα 

κελνχ, κία θφξκα αλαδήηεζεο ή αθφκα θαη έλαο ζχλδεζκνο παξάθακςεο. Δπίζεο δελ 

είλαη θαη ζηνηρείν δηεπαθήο ηνπ θπιινκεηξεηή φπσο ην θνπκπί επηζηξνθήο ζηελ 

πξνεγνχκελε ζειίδα. Αλ θαη ζηελ παξνχζα πινπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ ησλ Π  απηφο 

εληάζζεηε ζαλ έλα ζηνηρείν δηεπαθήο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θπιινκεηξεηή, απηφ δε 

ζεκαίλεη φηη δε ζα κπνξνχζε λα απνηειεί θαη μερσξηζηφ ζηνηρείν δηεπαθήο θάπνηαο 

δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ή ελφο πξφζζεηνπ θάπνηνπ θπιινκεηξεηή (browser add-on). 

Άξα, πξφθεηηαη γηα έλα λέν επίπεδν δηεπαθήο κε ην ρξήζηε πνπ ιεηηνπξγεί ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην επίπεδν δηεπαθήο ηνπ θπιινκεηξεηή θαη ρσξίο λα επεξεάδεη θαζφινπ 

ηελ ηζηνζειίδα θαη ην αληίζηνηρν δηθφ ηεο επίπεδν δηεπαθήο.  

2. Ο κεραληζκφο ησλ Π δελ εμαξηάηαη σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ απφ ηελ ππάξρνπζα 

θνηλφηεηα αηφκσλ πνπ παξάγνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ ΠΗ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ 

θνηλφηεηα πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ πινπνίεζε ησλ Π κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ρξήζηεο 

ηνπ ΠΗ ρσξίο εηδηθέο γλψζεηο ζηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ . 

3. Σν ζεκαζηνινγηθφ ππφβαζξν ζηελ πινπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ ησλ Π, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα νη Π λα κελ απνηεινχλ απιά ζπλδέζκνπο ζε θάπνηα ζεκεία ηεο ζειίδαο 
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αιιά λα δίλνπλ νληνινγηθή ππφζηαζε ζηα δηάθνξα θνκκάηηα ηεο. Οη Π δειαδή, δελ 

πξνζθέξνπλ απιά έλα ζχλνιν εζσηεξηθψλ ζπλδέζκσλ ζην θείκελν αιιά δίλνπλ 

παξάιιεια ππφζηαζε αληηθεηκέλσλ ζε δηάθνξα θνκκάηηα ηεο ζειίδαο. Σα αληηθείκελα 

απηά έρνπλ ηδηφηεηεο θαη ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε βάζε κία γεληθή νληνινγηθή 

πεξηγξαθή, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

(reasoning) κε ρξήζε αληίζηνηρσλ κεραληζκψλ. 

4. Ο κεραληζκφο ησλ Π ιεηηνπξγεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηνπο κέρξη ηψξα γλσζηνχο 

παξφκνηνπο κεραληζκνχο (Takagi et al. 2004). Ο ρξήζηεο κπαίλνληαο ζε κία ζειίδα 

πιεξνθνξείηαη ακέζσο ηη αληηθείκελα πεξηέρνληαη ζε απηή. Σα αληηθείκελα απηά 

ηνπνζεηνχληαη ζε κία ιίζηα πνπ είλαη δηαζέζηκε ζπλερψο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ν ρξήζηεο 

κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα επηιέγεη έλα αληηθείκελν απφ ηε ιίζηα θαη απηνκάησο λα 

κεηαβαίλεη ζε απηφ. Άξα, αθελφο γλσξίδεη εμ αξρήο ηα αληηθείκελα πνπ πεξηέρεη ε 

ζειίδα θαη αθεηέξνπ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη εχθνια αλά πάζα 

ζηηγκή φπνην απφ απηά επηζπκεί. 

1.4.2 Η ρξήζε ρσξηθή πιεξνθνξίαο ζηελ πινήγεζε ησλ ΦκεΑΟ 

Ζ ρξήζε ηεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε γηα ηελ επθνιφηεξε 

ρξήζε ησλ Π ζε ζειίδεο κε κεγάιεο ιίζηεο Π. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα κπνξνχλ νη 

ΥκεΑΟ λα πινεγεζνχλ επθνιφηεξα ζε ηέηνηεο κεγάιεο ιίζηεο Π, νη ΥΔΠ ηηο ρσξίδνπλ ζε 

κηθξφηεξεο κε βάζε ηεο ηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηελ ηζηνζειίδα. Ζ ρξήζε ινηπφλ ηεο 

ρσξηθήο πιεξνθνξίαο, ε κεηάδνζε ηεο ζε ΥκεΑΟ κε ηξφπν πνπ λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

θαηάιιεια, θαζψο θαη ε κειέηε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ έθζεζε ησλ ΥκεΑΟ ζε απηήλ ηελ 

πιεξνθνξία, είλαη επίζεο κηα πξσηφηππε ζπλεηζθνξά ηεο δηαηξηβήο. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, 

νη πεξηνρέο κηαο ζειίδαο πνπ απνθηνχλ ππφζηαζε αληηθεηκέλνπ κηαο νληφηεηαο κέζσ ηεο 

επηζεκείσζεο απνθηνχλ παξάιιεια θαη δηάθνξεο ηδηφηεηεο. Μία απφ απηέο είλαη θαη ε 

ηνπνζεζία ηνπο κέζα ζηελ ηζηνζειίδα κε θσδηθνπνηεκέλν ηξφπν. Αλαιφγσο δειαδή κε ην 

πνπ βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλε ε θάζε επηζεκεησκέλε πεξηνρή, δίλεηαη θαη κία θαηάιιειε 

ηηκή ζηελ αληίζηνηρε ηδηφηεηα. Ζ ηζηνζειίδα ρσξίδεηαη ζε 9 πεξηνρέο θαη θάζε πεξηνρή 

αληηζηνηρίδεηαη κε έλα αξηζκφ ηνπ αξηζκεηηθνχ πιεθηξνινγίνπ. Δπηηπγράλεηαη έηζη θαη κηα 

απηηθή επαθή (αθνχ ε έθηαζε ηεο ζειίδαο αληηζηνηρίδεηαη κε ηελ έθηαζε ηνπ αξηζκεηηθνχ 

πιεθηξνινγίνπ) κε ηελ ηνπνζεζία θάζε αληηθεηκέλνπ ζηελ ηζηνζειίδα ψζηε ν ρξήζηεο λα 

θαηαιαβαίλεη επθνιφηεξα ηε ρσξηθή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηε ζέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ο 

κεραληζκφο απηφο επηηξέπεη επίζεο ηελ επηθέληξσζε θαη αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο ζειίδαο, κε ην ζθεπηηθφ ηεο αθφκα πην γξήγνξεο πξνζέγγηζεο 

ζην ζηφρν ηνπ ρξήζηε. 
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1.4.3 Πξνζαξκνζηηθέο Σπληνκεύζεηο Πινήγεζεο 

Μηα αθφκε πξσηφηππε ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε ρξήζε ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ επηζεκείσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε δεπηεξνγελή κεηαδεδνκέλα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ πξψησλ κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ Π ζηηο εθάζηνηε 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Ο κεραληζκφο ησλ Πξνζαξκνζηηθψλ πληνκεχζεσλ Πινήγεζεο 

(ΠΠ) απνηειεί έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ ζπλδπαζκνχ θαη ε έξεπλα γηα ηηο επηπηψζεηο απηήο 

ηεο πξνζαξκνγήο απνηειεί έλα αθφκα θαηλνηφκν ζηνηρείν ηεο δηαηξηβήο. ηφρνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζαξκνγήο ησλ Π είλαη θαη πάιη ε αθφκα ηαρχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ 

ρξήζηε ζην δεηνχκελν αληηθείκελν κέζα ζε κία ηζηνζειίδα αιιά ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηε 

θνξά ηελ θεθηεκέλε γλψζε απφ ηα δεπηεξνγελή κεηαδεδνκέλα ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

ησλ Π. 

1.4.4 Αξρηηεθηνληθή πιαηζίνπ εθαξκνγώλ 

Όια ηα παξαπάλσ βαζίδνληαη ζε έλα πιαίζην πνπ ζπλδπάδεη πιενλεθηήκαηα θαη 

ραξαθηεξηζηηθά άιισλ παξφκνησλ ζρεκάησλ. Σν πιαίζην ρξεζηκνπνηεί ηελ νληνινγηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ πεξηγξαθή αληηθεηκέλσλ κίαο ηζηνζειίδαο θαη ηελ επεθηαζηκφηεηα πνπ 

απηή πξνζθέξεη ζηηο πηζαλέο εθαξκνγέο ησλ επηζεκεηψζεσλ. Παξάιιεια, ζπλδέεη ηελ 

νληνινγηθή πξνζέγγηζε κε ηελ ηδέα ησλ επηζεκεηψζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλα κέξε κίαο 

ζειίδαο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο (Asakawa & Takagi 2000, 

Yesilada 2005). Υξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο ηνπ Η γηα ηελ επηζεκείσζε δηαηεξεί ηνλ 

αλνηρηφ θαη επεθηάζηκν ραξαθηήξα ηνπ πιαηζίνπ. Σέινο, ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο 

απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ησλ επηζεκεηψζεσλ απηψλ, πνπ απφ ηε κία εθκεηαιιεχνληαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ ζεκεξηλνχ ΠΗ, ελψ εκπινπηίδνπλ κε κεηαπιεξνθνξία ηζηνζειίδεο ρσξίο 

λα ηηο επεξεάδνπλ απ‟ επζείαο. Οπζηαζηηθά, απηέο νη ηερλνινγίεο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο 

είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ παξαγσγή ζήκεξα ηνπ δηθηχνπ ηνπ Η παξάιιεια κε ην ππάξρσλ 

δίθηπν ηνπ ΠΗ. Σν δίθηπν απηφ δξα ζαλ ελδηάκεζνο ζηελ επηθνηλσλία ησλ εθαξκνγψλ κε ηνλ 

ΠΗ εκπινπηίδνληαο ηηο εθαξκνγέο κε κεηαπιεξνθνξία πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ 

θαηαιιήισο. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ππνδνκήο ηνπ 

ΠΗ κε ηα νθέιε απφ ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ Η είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζηηο κέξεο καο (Archer & Womer 2009). Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

αθφκα δελ έρεη θαηαιήμεη ζε παξαγσγή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πξσηνθφιισλ θαη 

πξνηχπσλ πνπ ζα γίλνπλ απνδεθηά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ επξέσο. Ζ παξνχζα ινηπφλ 

δηαηξηβή κε ην πιαίζην εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαηππψλεη κηα νινθιεξσκέλε 
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πξφηαζε γηα αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηνχληαη ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα 

κέζα απφ ην πξίζκα θαη ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο πνπ εμεηάδεη. 

1.4.5 Μεηξηθέο αμηνιόγεζεο 

Γηα λα αλαιπζνχλ ηα δεδνκέλα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ Π ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δηάθνξνη ηξφπνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θαη ε θαηαγξαθή θαη 

αλάιπζε ησλ θηλήζεσλ (πιεθηξνινγήζεσλ) ησλ ρξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζνχλ 

αληηθεηκεληθέο κεηξηθέο ζχγθξηζεο ησλ δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ. Κάπνηεο απφ ηηο κεηξηθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη γλσζηέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε ζηε βηβιηνγξαθία (Brenstein 

2001) γηα αλαιχζεηο εξγαζηψλ πινήγεζεο θαη εμαγσγή δηαθφξσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Γεδνκέλνπ φκσο ηεο ηδηαίηεξεο έκθαζεο πνπ δίλεηαη ζηελ ελδνθεηκεληθή πινήγεζε ζε κία 

ηζηνζειίδα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ρξεηάζηεθε λα επηλνεζνχλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ επηπιένλ κεηξηθέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ ελδνθεηκεληθή 

πινήγεζε ζε ηζηνζειίδεο. Οη κεηξηθέο απηέο απνηεινχλ κηα αθφκε πξσηφηππε ζπλεηζθνξά 

ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

1.4.6 Αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο πινήγεζεο 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο 

εθηφο απφ ηηο κεηξηθέο ρξεηάζηεθε θαη θάπνηνο ηξφπνο αλάιπζεο ησλ θηλήζεψλ ηνπο πνπ ζα 

απεηθφληδε απηέο ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο. Γηα ην ιφγν 

απηφ επηιέρζεθε ν ηξφπνο ηεο απεηθφληζεο, κε θαηάιιεια δηαγξάκκαηα, ησλ θηλήζεσλ θαηά 

ηελ πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ. Σα δηαγξάκκαηα εθηφο απφ ηηο θηλήζεηο δηαθεηκεληθήο 

πινήγεζεο παξνπζηάδνπλ θαη ηηο θηλήζεηο ελδνθεηκεληθήο πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ, γεγνλφο 

πνπ είλαη επίζεο έλα αθφκα θαηλνηφκν ζεκείν ηεο έξεπλαο. Παξφιν πνπ ππάξρνπλ αλαθνξέο 

ζηε βηβιηνγξαθία (Card et al. 2001, White and Drucker 2007) γηα απεηθφληζε 

δηαδηθαζηψλ πινήγεζεο είλαη ειάρηζηεο νη πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο απφ ηε ζθνπηά ησλ 

ΥκεΑΟ, κε ηειεπηαία πξνζέγγηζε απηή ησλ Takagi θαη Asakawa (2007).  Παξφιν φηη ν 

ζηφρνο είλαη ν ίδηνο, ε ζρεκαηηθή απεηθφληζε παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ιφγσ ηνπ φηη ε 

πιεξνθνξία πνπ ελζσκαηψλεηαη είλαη αθφκα πεξηζζφηεξε απφ απηή ζηα δηαγξάκκαηα ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο θαη απηφ θαζηζηά δχζθνιε ηελ παξνπζίαζε ζηνλ αλαγλψζηε κίαο 

νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίαο πινήγεζεο. ηελ παξνχζα δηαηξηβή επίζεο,  ηα δηαγξάκκαηα 

δε ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα λα κειεηεζεί ε ηξέρνπζα ζπκπεξηθνξά πινήγεζεο ησλ 

ρξεζηψλ αιιά θαη νη επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε ησλ Π ζε απηήλ. 
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1.5 Γνκή ηεο δηαηξηβήο 

ην επφκελν θεθαιαίν γίλεηαη κηα αλαιπηηθή αλαθνξά ζηε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά 

ζηα πξνβιήκαηα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη επρξεζηίαο ηνπ ΠΗ γηα ΥκεΑΟ. Αλαιχνληαη νη 

ζπληζηάκελεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη παξνπζηάδνληαη ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζήο 

ηνπο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη απνηέιεζαλ ζεκέιηνπο ιίζνπο γηα ηελ ηδέα ησλ Π.  

ην 3
ν
 θεθάιαην αλαιχεηαη ε ηδέα ησλ Π πνπ είλαη θαη ε βαζηθφηεξε απφ ηηο 

πξσηφηππεο ζπλεηζθνξέο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Αλαιχεηαη δηεμνδηθά ην ζθεπηηθφ πίζσ 

απφ ηελ ηδέα ησλ Π θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο. Παξάιιεια, παξνπζηάδνληαη θαη ηξείο 

δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο ηδέαο ηνπ κεραληζκνχ ησλ Π. 

ην 4
ν
 θεθάιαην αθνινπζεί κηα πεξηγξαθή ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ Π. ε απηήλ πεξηιακβάλνληαη νη 3 βαζηθνί ππιψλεο ηνπ πιαηζίνπ πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηαζθεπή κηαο νληνινγίαο γηα ηελ πεξηγξαθή ηζηνζειίδσλ, ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, θαη ηελ αλάπηπμε ελφο πξάθηνξα ρξήζηε (user 

agent) γηα ηε ρξήζε ησλ Π. 

ην 5
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα ζεηξά πεηξακάησλ αμηνιφγεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα δηάθνξα ζηάδηα εμέιημεο ηεο έξεπλαο. Μέζα απφ απηέο πξνθχπηνπλ 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη γηα ηηο 3 εθδνρέο ηεο ηδέαο ησλ Π, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν 

ρξήζεο ησλ αληίζηνηρσλ κεραληζκψλ. Παξάιιεια, παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ην πψο θαη 

πφζν άιιαμε ε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ θαηά ηελ πινήγεζε κε ηηο Π.  

Σέινο, ζην 6
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κέζα απφ ην 

ζπλνιηθφ πξίζκα ησλ αμηνινγήζεσλ, θαζψο θαη ην πψο απηά ηθαλνπνηνχλ ηνπο αληίζηνηρνπο 

εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο. Παξάιιεια, αλαιχνληαη ηα θαηλνηφκα ζηνηρεία ηεο δηαηξηβήο ζε 

ζρέζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα  θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε γεληθφηεξε επηζηεκνληθή γλψζε. 

Μέζα απφ απηά ηα ζηνηρεία πξνθχπηνπλ ηέινο θαη παξνπζηάδνληαη ηα ζέκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαηξηβή γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη αλάιπζε. 
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Κεθάιαην 2
ν
  

Θεωπηηική θεμελίωζη 

 “If I have seen further than others, it is by 
standing upon the shoulders of giants.” 

 

Isaac Newton 
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2 Θεσξεηηθή ζεκειίσζε 

ην θεθάιαην απηφ ζα εμεηάζνπκε αξρηθά ην ζέκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζην 

Παγθφζκην Ηζηφ (ΠΗ) θαη ζα αλαιχζνπκε δηάθνξεο πηπρέο ηνπ. Έπεηηα ζα αζρνιεζνχκε θαη 

ζα εξεπλήζνπκε ην ζέκα ηεο επρξεζηίαο ηνπ ΠΗ γηα Άηνκα κε Απψιεηα Όξαζεο(ΑκεΑΟ) 

θαη ζα εμεηάζνπκε δηάθνξεο απφςεηο γχξσ απφ ην ζπζρεηηζκφ ησλ ελλνηψλ ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο θαη επρξεζηίαο γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ). ηελ επφκελε ελφηεηα 

ζα αζρνιεζνχκε κε ην ζέκα ηεο πινήγεζεο εμεηάδνληάο ην ζαλ κηα ζηξαηεγηθή γηα 

αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο θαη ζα εμεηάζνπκε αλαιπηηθφηεξα ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πινήγεζε ησλ Υξεζηψλ κε Απψιεηα Όξαζεο (ΥκεΑΟ) ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ πινήγεζε ησλ βιεπφλησλ ρξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. 

Σέινο, ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο ηερλνινγίεο ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ (Η) θαη ζα 

παξνπζηάζνπκε έξεπλεο θαη εθαξκνγέο ηνπ, πνπ βνεζνχλ κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο 

ζρεδίαζε ζηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο ησλ Π. 

Δηθόλα 2.1: Φαξηνγξάθεζε εκπιεθόκελσλ παξαγόλησλ ζηα ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο θαη 

επρξεζηίαο ην ΠΙ γηα ΑκεΑ. 
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2.1 Πξνζβαζηκόηεηα 

Σν πξφβιεκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηνλ ΠΗ δελ είλαη έλα απιφ ζέκα γηαηί 

εκπιέθνληαη ζε απηφ κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. Σν πξφβιεκα μεθηλάεη απφ 

ηελ θαηαζθεπή ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηή θαη 

ηειεηψλεη ζηνπο ρξήζηεο, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο Τπνζηεξηθηηθέο Σερλνινγίεο (ΤΣ) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ΥκεΑΟ γηα λα πινεγεζνχλ ζηνλ ΠΗ. Πεξηθιείεη κέζα ηνπ κία ζεηξά απφ 

άιια κηθξφηεξα πξνβιήκαηα. Πξψηνλ, αλ είλαη πξνζβάζηκα ηα εξγαιεία θαηαζθεπήο 

ηζηνζειίδσλ ηφζν ζαλ εθαξκνγέο γξαθείνπ φπσο πρ. DreamWeaver, ExpressionWeb θα. 

φζν θαη ζαλ δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο φπσο ηα blogs, wikis θα. Γεχηεξνλ, πφζν πξνζβάζηκν 

είλαη ην πεξηερφκελν πνπ παξάγνπλ απηά ηα εξγαιεία. Σέινο, αλ απηφ ην πξνζβάζηκν 

πεξηερφκελν αμηνπνηείηαη ζσζηά θαη ζην έπαθξν κέζα απφ αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο ησλ 

εξγαιείσλ πινήγεζεο είηε απηά είλαη ζπλεζηζκέλνη θπιινκεηξεηέο φπσο νη Internet 

Explorer (IE) θαη Firefox ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα ΤΣ (πρ. αλαγλψζηεο νζφλεο), είηε 

εμεηδηθεπκέλνη θσλεηηθνί θπιινκεηξεηέο γηα ΥκεΑΟ. Μηα ζπλνπηηθή εηθφλα ησλ δηάθνξσλ 

απηψλ παξαγφλησλ θαη ην πψο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο δίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2.1. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 2.1, μεθηλψληαο απφ ηε βάζε ηεο, ηα εξγαιεία 

ζπγγξαθήο ηζηνζειίδσλ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ATAG (Treviranus et al. 2000) 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηα ίδηα πξνζβάζηκα ζε ΥκεΑ. Παξάιιεια, κπνξεί λα ελζσκαηψλνπλ 

εξγαιεία ειέγρνπ θαη αλαθνξάο πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο πνπ κε θαηάιιειε 

ζρεδίαζε θαη πξνηξνπέο πξνο ηνλ θαηαζθεπαζηή λα θξνληίδνπλ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα 

ηεο ζειίδαο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηεο. Οη έιεγρνη απηνί θαη νη πξνηξνπέο γίλνληαη 

κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο WCAG (Chisholm et al. 1999, Caldwell et al. 2008) γηα ηελ 

παξαγσγή πξνζβάζηκνπ πεξηερνκέλνπ.  Σν λέν ινηπφλ πεξηερφκελν ηνπ ΠΗ κπνξεί λα 

δεκηνπξγείηαη απ‟ επζείαο ζε πξνζβάζηκε κνξθή φπσο επίζεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί 

κεηαδεδνκέλα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο κε ηε ρξήζε XML, XHTML, RDF θηι. 

Παξάιιεια φκσο, ην ππάξρνλ πεξηερφκελν ηνπ ΠΗ ζα πξέπεη λα αλαλεσζεί κε βάζε 

αληίζηνηρεο νδεγίεο. Απηφ είλαη θαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέξε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Μεγάιν κέξνο ηνπ ππάξρνληνο πεξηερνκέλνπ δελ αλαλεψλεηαη νχηε θαη πξφθεηηαη λα 

αλαλεσζεί. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα κπνξνχλ λα πινεγεζνχλ άλεηα θαη ζε απηφ νη ΥκεΑ 

αθνινπζνχληαη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο απφ ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ ζηε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ πεξηερνκέλνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην πεξηερφκελν ησλ 

ηζηνζειίδσλ κπνξεί κέζσ θαηάιιεισλ δηακεζνιαβεηψλ (trascoding servers, proxies) λα 

κεηαηξαπεί ζε πξνζβάζηκε θαη πνιιέο θνξέο πην εχρξεζηε έθδνζε γηα ΑκεΑ ψζηε λα 

πινεγεζεί επθνιφηεξα απφ ηνλ ρξήζηε. Σέινο, φιν ην πεξηερφκελν ηνπ ΠΗ αλαπαξάγεηαη θαη 

παξνπζηάδεηαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο είηε κέζσ εηδηθεπκέλσλ θπιινκεηξεηψλ, είηε κέζσ 
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θνηλψλ θπιινκεηξεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνην πξφγξακκα ΤΣ. Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πψο 

θαη ην ινγηζκηθφ απηφ ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη πξνζβάζηκν απφ ΥκεΑ (UAAG) (Jacobs et 

al. 2002) γηα λα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσζηά. 

2.1.1 Οη νδεγίεο γηα πξνζβάζηκν πεξηερόκελν ζαλ βάζε αμηνιόγεζεο 

Ξεθηλψληαο απφ ηε ζπγγξαθή ηζηνζειίδσλ, ν θχξηνο παξάγνληαο είλαη ηα εξγαιεία 

ζπγγξαθήο ηζηνζειίδσλ φπσο π.ρ. Adobe Dreamweaver, Micorsoft ExpressionWeb θηι. 

ήκεξα πιένλ, έρνπλ θπξηαξρήζεη ζηελ αγνξά ηέηνηα εξγαιεία ιφγσ ηεο επρξεζηίαο πνπ 

πξνζθέξνπλ κε ηερληθέο φπσο ηνπ «άκεζα νξαηνχ απνηειέζκαηνο» (WYSIWYG: What You 

See Is What You Get). Ο ζπγγξαθέαο πιένλ δε ρξεηάδεηαη λα είλαη εηδηθεπκέλνο γλψζηεο 

ηεο HTML (HyperText Markup Language) γηα λα θηηάμεη κηα απιή ηζηνζειίδα. Σν ζέκα ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ έρεη δχν πιεπξέο. Πξψηνλ, ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ απφ Υξήζηεο κε Αλαπεξία 

(ΥκεΑ) θαη δεχηεξνλ, ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ παξαγφκελσλ ηζηνζειίδσλ (πεξηερφκελν) 

ηνπ ΠΗ απφ ΥκεΑ. 

Όζνλ αθνξά ην πξψην ζθέινο, ην W3C
3
 (World Wide Web Consortium) έρεη 

αζρνιεζεί θαη έρεη δεκνζηεχζεη κηα ζεηξά νδεγηψλ (Treviranus et al. 2000) θαη θαιψλ 

πξαθηηθψλ (Treviranus et al. 2002) πξνθεηκέλνπ ην ινγηζκηθφ παξαγσγήο πεξηερνκέλνπ ηνπ 

ΠΗ λα είλαη πξνζβάζηκα απφ ΥκεΑ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε νδεγίεο φπσο, γηα παξάδεηγκα, 

φηη φιεο νη ιεηηνπξγίεο ελφο εξγαιείνπ λα είλαη πξνζβάζηκεο θαη απφ ην πιεθηξνιφγην. 

Βέβαηα, φπσο είλαη θαηαλνεηφ, επαθίεηαη ζηελ θαιή ζέιεζε ησλ αληίζηνηρσλ εηαηξηψλ θαη 

πξνγξακκαηηζηψλ πνπ θαηαζθεπάδνπλ απηφ ην ινγηζκηθφ, λα ζπκκνξθσζνχλ ή φρη κε ηηο 

αληίζηνηρεο νδεγίεο. Σν ζεηηθφ είλαη πσο ηνπιάρηζηνλ απφ κεγάιεο εηαηξίεο παξαηεξείηαη 

ελδηαθέξνλ θαη γίλεηαη ζνβαξή πξνζπάζεηα γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο. Ζ παξνχζα 

δηαηξηβή φκσο αζρνιείηαη κε ην ηη παξάγεηαη απφ απηφ ην ινγηζκηθφ θαη φρη κε ην πφζν ην 

ίδην ην ινγηζκηθφ είλαη πξνζβάζηκν, γη απηφ θαη νη νδεγίεο δελ απνηεινχλ αληηθείκελν 

πεξαηηέξσ αλάιπζεο. 

ην δεχηεξν ζθέινο, πνπ αθνξά ην παξαγφκελν απνηέιεζκα, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξείηαη κηα έληνλε πξνζπάζεηα λα ππάξμνπλ νδεγίεο θαη θαλφλεο πξνθεηκέλνπ ην 

παξαγφκελν απνηέιεζκα λα είλαη πξνζβάζηκν. Ο φξνο θαη ηαπηφρξνλα ζηφρνο ηεο 

«πξνζβαζηκφηεηαο» ή αιιηψο «θαζνιηθήο πξφζβαζεο» (Univarsal Access) ηνπ ΠΗ φπσο 

νξίδεηαη απφ ην W3C (World Wide Web Consortium) είλαη: 

«Τν W3C θαζνξίδεη ηνλ Ιζηό σο “θόζκν” ησλ πξνζβάζηκσλ κέζσ δηθηύνπ 

πιεξνθνξηώλ (δηαζέζηκσλ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή, ηνπ ηειεθώλνπ, ηεο ηειεόξαζεο, ή ηνπ 

                                                   
3 http://www.w3.org 
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δηθηπσκέλνπ ςπγείνπ ζαο...). Σήκεξα απηόο ν “θόζκνο” σθειεί ηελ θνηλσλία κε ηε 

δηεπθόιπλζε ησλ λέσλ κνξθώλ αλζξώπηλεο επηθνηλσλίαο θαη επθαηξηώλ λα κνηξαζηεί ε 

γλώζε. Έλαο από ηνπο αξρηθνύο ζηόρνπο ηνπ W3C είλαη λα θαηαζηαζνύλ απηά ηα νθέιε 

δηαζέζηκα ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο, νπνηνδήπνηε θη είλαη ην πιηθό, ην ινγηζκηθό, ε 

ππνδνκή δηθηύσλ, ε κεηξηθή γιώζζα, ν πνιηηηζκόο, ε γεσγξαθηθή ζέζε, ε θπζηθή ή 

δηαλνεηηθή δπλαηόηεηά ηνπο. Οη πξσηνβνπιίεο δηεζλνπνίεζεο, αλεμαξηεζίαο ζπζθεπώλ, 

πινεγεηή θσλήο θαη πξνζβαζηκόηεηαο ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ ηνπ W3C πινπνηνύλ ηε 

δέζκεπζή καο γηα ηελ θαζνιηθή πξόζβαζε.» 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ε πξσηνβνπιία πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ παγθφζκην ηζηνχ 

WAI
4
 (Web Accessibility Initiative) έρεη εθδψζεη απφ ην 1999 κηα ζεηξά νδεγηψλ γηα ηελ 

παξαγσγή πξνζβάζηκνπ πεξηερνκέλνπ, πνπ είλαη γλσζηέο σο WCAG  (Web Content 

Accessibility Guidelines) (Chisholm et al. 1999).  Ζ ζεηξά απηή ζπλνδεχεηαη θαη απφ 

έγγξαθν θαιψλ πξαθηηθψλ (Chisholm et al. 2000) πνπ εμεγεί αλαιπηηθά κε πνηνπο ηξφπνπο 

κπνξνχλ λα ιπζνχλ ζηελ πξάμε ηα πξνβιήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

πξφηππα ηνπ W3C. Δπίζεο, έρεη εθδψζεη κηα ζεηξά νδεγψλ εμεηδηθεπκέλσλ γηα ηε ζσζηή 

ρξήζε ησλ πξνηχπσλ CSS (Cascading Style Sheets) (Jacobs and Brewer 1999), SVG 

(Scalable Vector Graphics) (McCathieNevile and Koivunen 2000) θαη SMIL (Synchronized 

Multimedia Integration Language) (Koivunen and Jacobs 1999). Πξφζθαηα νη 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο αλαλεψζεθαλ ζε κία λέα έθδνζή ηνπο (WCAG 2.0) (Caldwell et al. 

2008) πνπ εθηφο ησλ άιισλ αθνινπζεί θαη λέα νξγάλσζή ζηηο νδεγίεο ρσξίδνληάο ηεο θάησ 

απφ 4 βαζηθνχο άμνλεο. 

Παξάιιεια, γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο λα επηβάινπλ 

λνκηθά παξφκνηεο αλ φρη ηηο ίδηεο νδεγίεο, ηφηε παξφκνηεο, ηνπιάρηζηνλ ζην δεκφζην ηνκέα. 

Ζ πην γλσζηή ηέηνηνπ είδνπο πξνζπάζεηα είλαη απηή ζηελ Ακεξηθή κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

λφκνπ απνθαηάζηαζεο (Rehabilitation Act) θαη ηελ πξνζζήθε ηνπ «Section 508» (29 U.S.C. 

§ 794d). Με βάζε απηή ηελ πξνζζήθε φιεο νη νκνζπνλδηαθέο ππεξεζίεο ππνρξενχληαη λα 

θάλνπλ νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθά απνζεθεπκέλε πιεξνθνξία αιιά θαη θάζε πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκά ηνπο πξνζβάζηκν απφ ΑκεΑ. Γηα ην ιφγν απηφ ινηπφλ, έρνπλ εθδνζεί κηα ζεηξά 

νδεγηψλ παξφκνηεο κε απηέο ηνπ W3C πξνθεηκέλνπ φιεο νη ππεξεζίεο λα ζπκκνξθσζνχλ κε 

απηέο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη επίζεο αλαπηχμεη κηα δξαζηεξηφηεηα επνλνκαδφκελε «e-

Accessibility»
5
 κε ζηφρν ηε ζπκκφξθσζε φισλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κε  αληίζηνηρεο 

νδεγίεο πξνζβαζηκφηεηαο. 

                                                   
4 http://www.w3.org/WAI 
5 http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/accessibility/index_en.htm 
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2.1.2 Δξγαιεία θαη κέζνδνη ειέγρνπ 

Μία απφ ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθεηαη ζηε ζπκκφξθσζε κε ηηο παξαπάλσ 

νδεγίεο είλαη ν έιεγρνο νιφθιεξσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο. Απηή 

είλαη κηα αξθεηά δχζθνιε θαη θνπξαζηηθή δνπιεηά γηα λα γίλεη ρεηξνλαθηηθά θαη γη απηφ ην 

ιφγν έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα εξγαιεία θαη ππεξεζίεο απηφκαηνπ θαη εκηαπηφκαηνπ 

ειέγρνπ ηζηνζειίδσλ θαη δηθηπαθψλ ηφπσλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηψλ 

απνηειεί ην εξγαιείν – ππεξεζία Bobby πνπ αξρηθά αλαπηχρζεθε απφ ηελ WatchFire θαη 

ηψξα απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ εξγαιείνπ ειέγρνπ δηθηπαθψλ ηφπσλ ηεο IBM
6
. Σν 

εξγαιείν πιένλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ελφο νιφθιεξνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ κε 

βάζε ηφζν ηνπο θαλφλεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ W3C φζν θαη ηνπ Section 508 ηεο Ακεξηθήο. 

Παξάγεη αληίζηνηρεο αλαθνξέο θαη πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηα δηάθνξα ιάζε πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηηο ζειίδεο ψζηε λα κελ επαλαιακβάλνληαη ζηε κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ. Με ηε κνξθή online ππεξεζίαο δνπιεχεη ην εξγαιείν CynthiaSays
7
 ηεο 

HiSoftware πνπ επίζεο παξάγεη κηα θφξκα απνηειεζκάησλ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε 

δηφξζσζε ζθαικάησλ. 

Δθηφο φκσο απφ ηα online εξγαιεία ππάξρνπλ θαη εξγαιεία ππφ ηε κνξθή 

απηφλνκσλ πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ είηε κηα, είηε έλα ζχλνιν ζειίδσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηψλ απνηειεί ην A-prompt
8
 (Ridpath and Treviranus 2003) 

ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ αιιά θαη επηδηφξζσζεο ζθαικάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

κε βάζε ηηο νδεγίεο. Αξρηθά, ην εξγαιείν αλαπηχρζεθε απφ ην  Adaptive Technology 

Resource Centre
9
 ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σνξφλην ζαλ μερσξηζηή εθαξκνγή ειεχζεξνπ 

ινγηζκηθνχ. ήκεξα ππάξρεη επίζεο θαη ζαλ online ππεξεζία γηα ηνλ έιεγρν θάπνηαο 

ζειίδαο. 

Έλα άιιν παξάδεηγκα απνηειεί ε εθαξκνγή InFocus
10

 πνπ δηαζέηεη ελζσκαησκέλεο 

ηφζν ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ αιιά θαη δηφξζσζεο ζθαικάησλ. Παξέρεη επίζεο δπλαηφηεηεο γηα 

νκαδηθή δηφξζσζε ζθαικάησλ ζε δηάθνξεο ζειίδεο θαη γηα «πξνεπηζθφπεζε 

πξνζβαζηκφηεηαο» κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ αθφκα πην εχθνια πηζαλά 

πξνβιήκαηα θαη λα γίλνπλ πην μεθάζαξεο νη ζπλέπεηέο ηνπο θαηά ηε ρξήζε ησλ ηζηνζειίδσλ. 

ηελ πην αλεπηπγκέλε ηνπ έθδνζε ππνζηεξίδεη επίζεο δπλαηφηεηεο νξηζκνχ λέσλ θαλφλσλ, 

απηφκαηεο επηηήξεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ γηα πηζαλά ιάζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ 

αιιαγέο ζε απηέο θαη ελζσκάησζή ηνπ ζε CMS (Content Management Systems). Σέινο, 

θάηη μερσξηζηφ ζην ρψξν απνηειεί ε εξγαιεηνζήθε WAVE γηα ηνλ Internet Explorer πνπ 

                                                   
6 http://www-01.ibm.com/software/rational/offerings/websecurity/webcompliance.html 
7 http://www.cynthiasays.com/ 
8 http://aprompt.snow.utoronto.ca 
9 http://atrc.utoronto.ca/ 
10 https://www.ssbbartgroup.com/amp/infocus.php 
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κπνξεί λα ειέγμεη άκεζα ηελ ηξέρνπζα ηζηνζειίδα γηα ιάζε πξνζβαζηκφηεηαο θαη λα ηε 

κεηακνξθψζεη εκθαλίδνληαο δηάθνξα ζεκάδηα ζηε ζειίδα πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηα δηάθνξα 

ιάζε. 

Σν ηειεπηαίν θαηξφ, εξγαιεία ειέγρνπ θαη επηδηφξζσζεο ηζηνζειίδσλ έρνπλ 

ελζσκαησζεί θαη ζε δεκνθηιή εξγαιεία αλάπηπμεο δηθηπαθψλ ηφπσλ φπσο ην 

DreamWeaver. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ έθδνζε ηνπ 2004 θαη έπεηηα έρεη ελζσκαηψζεη 

έλα εξγαιείν ειέγρνπ ησλ ηζηνζειίδσλ κε βάζε ηηο νδεγίεο πξνζβαζηκφηεηαο πεξηερνκέλνπ 

ηνπ W3C (WCAG). Παξάιιεια, παξέρεη ξπζκίζεηο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην ρξήζηε 

λα ζπγγξάθεη ζσζηέο θαη πξνζβάζηκεο ηζηνζειίδεο φπσο πρ. ππελζπκίζεηο γηα ελαιιαθηηθφ 

θείκελν ζηηο εηθφλεο θηι. Βέβαηα εθηφο απφ ηα εξγαιεία απηά θαζαπηά, ζην ζπγθεθξηκέλν 

θνκκάηη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη νη ρξήζηεο απηψλ ησλ εξγαιείσλ πνπ πξέπεη λα είλαη 

επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα πξνζβαζηκφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ θαηάιιεια 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρνληαη. 

Μηα ζπγθξηηηθή αλαθνξά αλάκεζα ζε δηάθνξα εξγαιεία αμηνιφγεζεο 

πξνζβαζηκφηεηαο έρεη γίλεη απφ ηνλ Brajnik (2004) ζηελ νπνία ηνλίδνληαη βαζηθέο δηαθνξέο 

φζνλ αθνξά ηα ζεκεία πνπ ειέγρνπλ ηα δηάθνξα εξγαιεία θαη ηε ζπλάθεηα ζηα 

απνηειέζκαηά ηνπο. Μηα αθφκε αμηφινγε αλαθνξά γίλεηαη απφ ηνπο O'Grady θαη Harrison 

(2003) νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ θαη αμηνινγνχλ 4 εξγαιεία πξνηείλνληαο ην θαηάιιειν 

αλαιφγσο κε ην κέγεζνο θαη ην ζηφρν ηνπ έξγνπ ηεο αμηνιφγεζεο. Οη παξαπάλσ έξεπλεο 

παξέρνπλ ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ζε φπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα ειέγμεη ην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν θαη 

δε μέξεη πνην απφ ηα δηαζέζηκα εξγαιεία είλαη θαηαιιειφηεξν γηα ηελ εξγαζία θαη ηελ 

έθηαζε πνπ ην ρξεηάδεηαη. 

ηφρνο φισλ ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ είλαη αξρηθά ν έιεγρνο θαη ε παξαγσγή 

αλαθνξψλ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα δηαθφξσλ ζειίδσλ θαη νιφθιεξσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ. 

Γηα λα ππάξρεη ινηπφλ έλαο θνηλφο ηφπνο κεηαμχ ησλ αλαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ, ην W3C 

έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ EARL (Evaluation and Report Language) (Abou-Zahra & Squillace 

2009) πνπ παξέρεη έλαλ ελνπνηεκέλν ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ψζηε λα είλαη 

επίζεο δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ άιιεο κεραλέο. Ο Abou-Zahra (2005) 

παξνπζηάδεη ηα πιενλεθηήκαηα  θαη ηηο πηζαλέο ρξήζεηο εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηερλνινγίεο ηνπ Η πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεχζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο απφ αμηνινγήζεηο 

πξνζβαζηκφηεηαο. Ο Rowan (2000) παξνπζηάδεη πσο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

εξγαιεία φπσο ηα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε αμηνινγήζεηο απφ ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα 

παξάμνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε αλαθνξά πξνζβαζηκφηεηαο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

Οη έξεπλεο απηέο δε ζπγθξίλνπλ ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο αιιά πξνηείλνπλ ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο ηφζν ηα εξγαιεία φζν θαη πεηξάκαηα αμηνιφγεζεο κε ΥκεΑ κπνξνχλ λα 
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ζπγρσλεπζνχλ θάησ απφ κηα θνηλή «νκπξέια» πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ αθφκα πην 

νινθιεξσκέλεο ιχζεηο θαη αμηνινγήζεηο πξνζβαζηκφηεηαο δηθηπαθψλ ηφπσλ. Ζ ζπκβνιή 

ησλ εξεπλψλ απηψλ είλαη φηη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκνπο νδεγνχο γηα ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

θνξείο. 

Σα παξαπάλσ εξγαιεία αμηνιφγεζεο έρνπλ επίζεο έλαλ αθφκε θνηλφ παξνλνκαζηή. 

Παξάγνπλ έλα απνηέιεζκα κε βάζε θάπνηεο νδεγίεο θαη δε ιακβάλνπλ ππφςε πηζαλέο 

πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο δηαθνξέο ησλ απνηειεζκάησλ. Σα πεξηζζφηεξα ιεηηνπξγνχλ κε 

βάζε θάπνηεο νκαδνπνηήζεηο ησλ νδεγηψλ φπσο πρ. ηα 3 επίπεδα πξνηεξαηφηεηαο πνπ 

νξίδνληαη ζηηο WCAG. Αλ γηα παξάδεηγκα κηα ζειίδα κε 20 εηθφλεο δελ έρεη ελαιιαθηηθφ 

θείκελν ζε κηα, ελψ κηα άιιε κε 50 δελ έρεη ζε φιεο ηφηε θαη νη δπν ζειίδεο θαίλνληαη λα 

κελ πιεξνχλ ην πξψην επίπεδν πξνηεξαηνηήησλ παξφιν πνπ ε πξψηε κπνξεί λα είλαη 

αξθεηά πην πξνζβάζηκε απφ ηε δεχηεξε. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ πξνηαζεί θαη κηα ζεηξά 

κεηξηθψλ, κε βάζε ηηο νδεγίεο, πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη ηέηνηνπο παξάγνληεο. 

 Σν 2000 νη Sullivan θαη Matson (2000) έιεγμαλ κηα ζεηξά απφ δεκνθηιείο 

δηθηπαθνχο ηφπνπο κε βάζε 8 νδεγίεο ησλ WCAG θαη ππνιφγηζαλ έλα ζθνξ γηα θάζε ζειίδα 

κε βάζε ην πφζα ιάζε εκθαλίδνληαλ γηα θάζε νδεγία ζηε ζειίδα θαη πφζεο ελ δπλάκεη 

πεξηπηψζεηο ιαζψλ ππήξραλ κέζα ζηε ζειίδα γηα ην θάζε ιάζνο. ε ζπλέρεηα απηψλ, νη 

Parmanto  θαη Zeng (2005) θαηαζθεχαζαλ έλα εξγαιείν αμηνιφγεζεο πνπ ππνιφγηδε ην 

επνλνκαδφκελν “Web Accessibility Barrier” (WAB) ην νπνίν ήηαλ έλα ζθνξ 

πξνζβαζηκφηεηαο κηαο ζειίδαο βαζηζκέλν ζε έιεγρν 25 νδεγηψλ. Σν WAB  ππνινγίδεηαη κε 

παξφκνην ηξφπν κε ην πξνεγνχκελν ζθνξ ησλ Sullivan θαη Matson  αιιά ιακβάλεη ππφςε 

θαη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο θάζε νδεγίαο κε βάζε ηα WCAG. Οη Bφhler et al. (2006) 

πξνρψξεζαλ αθφκα πεξαηηέξσ πξνηείλνληαο έλα ηξφπν ζπγρψλεπζεο απνηειεζκάησλ 

δηαθφξσλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο θάησ απφ έλα θνηλφ ζθνξ. Σέινο, νη  Snaprud et el. 

(2006) έρνπλ πξνηείλεη κηα αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ αξρηηεθηνληθή γηα ηελ ελνπνίεζε 

απνηειεζκάησλ δηαθφξσλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο θαη ηνλ ππνινγηζκφ δηαθφξσλ ζθνξ 

πξνζβαζηκφηεηαο.  

Όιεο νη παξαπάλσ εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

απηφκαηε ή κε, αμηνιφγεζε ηζηνζειίδσλ θαη δηθηπαθψλ ηφπσλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ ηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία νη 

ΥκεΑ ζα κπνξνχλ λα πιεξνθνξνχληαη έγθαηξα γηα ην βαζκφ πξνζβαζηκφηεηαο δηαθφξσλ 

ηφπσλ πξνθεηκέλνπ λα παίξλνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινήγεζεο 

ηνπο. Αλ δειαδή, έλαο ΥκεΑΟ πξέπεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε θάπνηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο 

γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ, ηε ςπραγσγία ηνπ ή φπνηα άιιε αλάγθε ηνπ, ζα κπνξεί λα 
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απνθαζίζεη έρνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ κηα πιεξνθφξεζε γηα ην πφζν εχθνιε ή δχζθνιή ζα 

είλαη ε πινήγεζή ηνπ εθεί. Ο ηξφπνο απηφο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο αληηκεησπίδεη 

έκκεζα θάπνηα ζέκαηα παξέρνληαο ζην ρξήζηε πιεξνθφξεζε γηα ηηο επηινγέο ηνπ. Έηζη, κε 

απηφλ ηνλ έκκεζν απνθιεηζκφ ησλ κε πξνζβάζηκσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ηα πξνβιήκαηα 

πξνζβαζηκφηεηαο νπζηαζηηθά παξαθάκπηνληαη ρσξίο φκσο λα ιχλνληαη. Ζ πξσηνβνπιία 

ινηπφλ, γηα ηελ νξηζηηθή θαη νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ παξακέλεη ζηνπο 

ππεχζπλνπο θαηαζθεπήο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ζηνπο ηδηνθηήηεο απηψλ. 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηελ πιεζψξα ησλ εξγαιείσλ θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο πσο 

ε δηαδηθαζία απηή απαηηεί ρξφλν θαη γλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί. Ζ χπαξμε θαη 

κφλν ηέηνησλ νδεγηψλ είλαη ζεκαληηθφ βήκα θαη εμειίζζεηαη θαζεκεξηλά. Σν πξφβιεκα 

είλαη φηη νη νδεγίεο απηέο κε φια ηα ππφινηπα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ θαη ζα 

αλαιπζνχλ παξαθάησ δελ εμαζθαιίδνπλ θαη ηε ζπκκφξθσζε φισλ φζσλ παξάγνπλ 

πεξηερφκελν γηα ηνλ ΠΗ. Με άιια ιφγηα, κε ηηο νδεγίεο θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο απιά  

κεηαθέξνπκε ην πξφβιεκα ζε φζνπο θαηαζθεπάδνπλ ηζηνζειίδεο. ηελ παξνχζα δηαηξηβή 

πξνζπαζνχκε λα κεηαθέξνπκε κέξνο απηψλ ησλ επζπλψλ ζε άηνκα πνπ πξαγκαηηθά ζα 

ελδηαθέξνληαη γηα ην πξφβιεκα  ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη δε ζα ρξεηάδεηαη λα αλήθνπλ ζην 

ηνκέα θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ. Με απηφλ ηξφπν πξνζπαζνχκε λα παξαθάκςνπκε ηηο 

νδεγίεο θαη ηε δηαδηθαζία ζπκκφξθσζεο κε απηέο γηα 2 ιφγνπο. 

Πξψηνλ, ε δηαδηθαζία απηή απφ κφλε ηεο είλαη ρξνλνβφξα θαη ζα κπνξνχζε λα 

ππάξμεη κηα πην άκεζε ιχζε ζε θάπνηα πξνβιήκαηα έζησ θαη ζε πξνζσξηλή βάζε. 

Γεχηεξνλ, θαλέλαο δε κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ζην ζχλνιν 

ηνπ ΠΗ. Απηφ ζεκαίλεη πσο παξάιιεια κε ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο, πνπ είλαη ν 

ζσζηφηεξνο θαη πην ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο, πξέπεη λα ππάξμνπλ θαη ιχζεηο γηα ην κέξνο ηνπ 

ΠΗ πνπ ζα παξακέλεη κε ζπκκνξθσκέλν κε απηέο. 

Δθηφο ησλ άιισλ, νη νδεγίεο απφ κφλεο ηνπο ζηελ αξρηθή κνξθή ηνπο (Chisholm et 

al. 1999) παξνπζηάδνπλ θαη αξθεηά πξνβιήκαηα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ ην 

ζέκα. Ζ HTML απφ κφλε ηεο δελ έρεη κέρξη ζηηγκήο ηε δπλαηφηεηα ζεκαζηνινγηθήο 

ππνζηήξημεο ζχλζεησλ δνκψλ παξνπζίαζεο φπσο θεθαιίδα ζειίδαο, κελνχ, θφξκα 

αλαδήηεζεο, θφξκα εηζφδνπ. Απηφ αλαγθάδεη ηηο νδεγίεο λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα 

δίλνληαο θαηεπζχλζεηο γηα ηε ζσζηή ρξήζε ησλ ππαξρφλησλ ζεκάλζεσλ HTML 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ έκκεζα. Γελ ππάξρεη φκσο ε δπλαηφηεηα απηέο νη δνκέο λα 

ππνζηεξηρζνχλ εηδηθφηεξα ζε επίπεδν ΤΣ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ελφο θνηλνχ πξνηχπνπ. Γηα ην 

ιφγν απηφ θαη ε λέα έθδνζε ηεο HTML 5 (Hickson & Hyatt 2009) πνπ απηφ ηνλ θαηξφ 

βξίζθεηαη ππφ αλάπηπμε πξνζπαζεί λα ελζσκαηψζεη πνιχ πεξηζζφηεξεο ζεκαζηνινγηθέο 
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ζεκάλζεηο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηηο πεξίπινθεο θαη ηφζν ζπλεζηζκέλεο πιένλ δνκέο 

παξνπζίαζεο. 

Σα πξνβιήκαηα απηά εληνπίζηεθαλ θαη επηζεκάλζεθαλ εδψ θαη θαηξφ θαη νη 

νδεγίεο πνπ εθδφζεθαλ ην 1999 πέξαζαλ απφ λέν ζηάδην εμέιημεο γηα λα θαηαιήμνπλ ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2008 ζηε δεκνζίεπζε κία λέαο έθδνζεο ησλ νδεγηψλ (WCAG 2.0) (Caldwell 

et al. 2008). Οη λέεο νδεγίεο πξνζβαζηκφηεηαο αληηκεησπίδνπλ πην ζπλνιηθά ηα ζέκαηα 

πξνζβαζηκφηεηαο θαηεγνξηνπνηψληαο ηα πξνβιήκαηα ζε 4 βαζηθέο ηδηφηεηεο (perceivable - 

αληηιεπηφ, understandable - θαηαλνεηφ, operable - ιεηηνπξγηθφ, robust - πξσηνπνξηαθφ) πνπ 

πξέπεη λα έρεη ην πεξηερφκελν πξνθεηκέλνπ λα ζεσξείηαη πξνζβάζηκν θαη πσο πινπνηνχληαη 

απηέο κέζα απφ αληίζηνηρεο θαιέο πξαθηηθέο. Οη πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη πιένλ 

ελζσκαηψλνπλ θαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο κε ρξήζε δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ ηνπ ΠΗ φπσο CSS, 

SMIL θα. θάησ απφ κία θνηλή γξακκή αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο. 

Σέινο, αλάκεζα ζηηο νδεγίεο πιένλ ελζσκαηψλνληαη θαη αξθεηέο νδεγίεο πνπ δελ έρνπλ 

απιψο λα θάλνπλ κε ην λα είλαη αληηιεπηφ (perceivable) θαη θαηαλνεηφ (understandable) ην 

πεξηερφκελν ζε ΑκεΑ αιιά θαη ιεηηνπξγηθφ (operable). Γηα ηελ αθξίβεηα κία απφ ηηο 4 

βαζηθέο ηδηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην πξνζβάζηκν πεξηερφκελν είλαη θαη ε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ (operable). 

2.2 Δπρξεζηία 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ ελφηεηα 1.1 ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο γηα πξνζβάζηκν 

πεξηερφκελν: 

 «Πξνζβάζηκν ζεσξείηε ην πεξηερόκελν κίαο ηζηνζειίδαο όηαλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί από ΑκεΑ» (Chisholm et al. 1999). 

Σα πξνβιήκαηα ινηπφλ πνπ αληηκεησπίδνληαλ κέρξη ζηηγκήο ζην ηνκέα ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο κέζσ νδεγηψλ, πξνηχπσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ επηθεληξψλνληαλ θπξίσο 

ζην λα κπνξεί απιά λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πιεξνθνξία ησλ ηζηνζειίδσλ θαη απφ ΑκεΑ. Απηφ 

απφ κφλν ηνπ είλαη φλησο ζεκαληηθφ φκσο δελ εγγπάηαη πσο νη ΥκεΑ ζα κπνξνχλ λα 

δνπιέςνπλ ην ίδην απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο. Γηα λα 

κπνξεί ινηπφλ φρη κφλν λα ρξεζηκνπνηείηαη ην πεξηερφκελν κίαο ηζηνζειίδαο αιιά λα 

δηαηεξείηαη θαη ζε πςειφ επίπεδν ε απνδνηηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ ΥκεΑ απφ ηε ρξήζε ηνπ ΠΗ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θαη ε πξνυπφζεζε 

ηεο επρξεζηίαο γηα ΥκεΑ. 

Ζ έλλνηα ηεο επρξεζηίαο πξνθαλψο δελ έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ΥκεΑ 

ή ΥκεΑΟ εηδηθφηεξα. Ζ επρξεζηία ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη‟ 

επέθηαζε κπνξεί λα νξηζηεί κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ νξίδεηαη θαη ε επρξεζηία γηα νπνηνδήπνηε 
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άιιν πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε. Απηφ κπνξεί λα γίλεη γηαηί κπνξνχκε πιένλ 

λα πνχκε πσο νη δηθηπαθνί ηφπνη απνηεινχλ νινθιεξσκέλα πεξηβάιινληα αιιειεπίδξαζεο 

κε ην ρξήζηε. χκθσλα ινηπφλ κε ην πξφηππν ISO 9241-11 επρξεζηία είλαη:   

 «Ο βαζκόο ζηνλ νπνίν έλα πξντόλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από 

ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο γηα λα επηηεπρζνύλ ζπγθεθξηκέλνη ζηόρνη κε 

απνηειεζκαηηθόηεηα, απνδνηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

ρξήζεο.» (ΙSO 9241-11, 1998) 

Πεξηνξίδνληαο ηελ νκάδα ησλ ρξεζηψλ ζηα ΑκεΑ θαη ην πξντφλ ζην πεξηερφκελν 

ηνπ ΠΗ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε δεηνχκελε πξνυπφζεζε πιένλ δελ είλαη απιά ε 

πξνζβαζηκφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ε επρξεζηία ηνπ γηα ΥκεΑ δειαδή: 

  «Ο βαζκόο ζηνλ νπνίν ην πεξηερόκελν ηνπ ΠΙ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από 

ΦκεΑ γηα λα επηηεπρζνύλ ζπγθεθξηκέλνη ζηόρνη κε απνηειεζκαηηθόηεηα, απνδνηηθόηεηα 

θαη ηθαλνπνίεζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ρξήζεο.» 

2.2.1 Σπλδπαζκόο Δπρξεζηίαο θαη Πξνζβαζηκόηεηαο 

πλδπάδνληαο ινηπφλ ηα δεηνχκελα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο επρξεζηίαο 

θαηαιήγνπκε ζε έλα λέν δεηνχκελν. Να ππάξρεη δειαδή ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην 

πεξηερφκελν ηνπ ΠΗ απφ ηνλ θαζέλα, ελψ παξάιιεια απηή λα είλαη ην ίδην απνδνηηθή, 

απνηειεζκαηηθή θαη ηθαλνπνηεηηθή γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο αλεμαξηήησο ηξφπνπ 

πξφζβαζεο. Ο ζπλδπαζκφο ινηπφλ ησλ δχν απηψλ ελλνηψλ νδεγεί ζε κία αθφκα γεληθφηεξε 

έλλνηα, απηή ηεο «Καζνιηθήο Δπρξεζηίαο» (universal usability).  

Έλαο απφ ηνπο θπξίαξρνπο εκπλεπζηέο απηνχ ηνπ λένπ φξνπ – δεηνχκελνπ είλαη ν 

Shneiderman (2000). Έλαο πξαθηηθφο νξηζκφο ηνπ ηη ζεκαίλεη θαζνιηθή επρξεζηία φπσο 

δηαηππψλεηαη απφ ηνλ ίδην είλαη: 

«Καζνιηθή επρξεζηία κπνξεί λα νξηζηεί ην λα έρνπκε πάλσ από ην 90% ησλ 

λνηθνθπξηώλ ζαλ επηηπρεκέλνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ επηθνηλσλίαο θαη 

πιεξνθνξηθήο γηα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα.» 

Σνλίδεη επίζεο πσο ε πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο θαη ηελ ηερλνινγία δελ είλαη 

απφ κφλε ηεο αξθεηή γηα λα θηάζεη έλαο ρξήζηεο ζηελ επηηπρεκέλε θαη ηθαλνπνηεηηθή 

ρξήζε πνπ είλαη ν ζηφρνο ηεο επρξεζηίαο. Δίλαη έλα πξψην βήκα αιιά δελ είλαη ην κφλν θαη 

θέξλεη ζαλ παξάδεηγκα θαζνιηθά πξνζβάζηκεο ηερλνινγίαο ηελ ηειεφξαζε ηελ νπνία ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο νη ρξήζηεο γλσξίδνπλ πσο ιεηηνπξγεί θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπλ φινη ζρεδφλ ην ίδην απνηειεζκαηηθά, απνδνηηθά θαη ιακβάλνληαο ηνλ ίδην 

κεγάιν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ρξήζε ηεο. Παξφια απηά, δελ πξνρσξάεη ζε 

πεξηζζφηεξν βάζνο ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ φξσλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη επρξεζηίαο. 
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Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο κε απηά ηεο επρξεζηίαο 

ησλ ηζηνζειίδσλ (φρη κφλν γηα ΑκεΑ) δελ είλαη μεθάζαξε γηαηί πνιιέο θνξέο 

επηθαιχπηνληαη θαη άιιεο ζπγθξνχνληαη. Γη απηφ, ππάξρνπλ κέρξη ζηηγκήο αξθεηέο απφςεηο 

θαη πξνζεγγίζεηο ησλ πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα 

επρξεζηίαο ζηνλ ΠΗ. Οη Thatcher at. al.  (2003) ζεσξνχλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζαλ έλα 

ηδηαίηεξν ππνζχλνιν ηεο επρξεζηίαο. Τπνζηεξίδνπλ δειαδή πψο φια ηα πξνβιήκαηα 

επρξεζηίαο επεξεάδνπλ ηνπο ρξήζηεο είηε είλαη ΑκεΑ είηε φρη. Θεσξνχλ επίζεο πσο ηα 

πξνβιήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο επεξεάδνπλ ηδηαηηέξσο ηα ΑκεΑ θαη δπζθνιεχνπλ ηελ 

πξφζβαζε ηνπο ζηνλ ΠΗ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο 

Έρνληαο ζαλ βάζε ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο νη Petrie θαη Kheir (2007) εξεχλεζαλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ΥκεΑΟ ζε ζρέζε κε απηά βιεπφλησλ ρξεζηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαη λα επηβεβαηψζνπλ ή φρη ηηο 

παξαπάλσ ζεσξίεο. ηελ παξαπάλσ έξεπλα επηβεβαίσζαλ πσο ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη βιέπνληεο ρξήζηεο θαη ΥκεΑΟ δελ είλαη νχηε αλεμάξηεηα ζχλνια αιιά 

νχηε θαη θαζαξφ ππνζχλνιν ην έλα ηνπ άιινπ φπσο έρεη δηαηππσζεί ζε δηάθνξεο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο (Thatcher & Waddell 2003, Leporini & Paterno 2002). Αληηζέησο αλαθάιπςαλ 

πσο πξφθεηηαη γηα δπν επηθαιππηφκελα ζε πνιιά ζεκεία ηνπο ζχλνια πξνβιεκάησλ. 

Παξφκνηεο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο έρνπλ γίλεη θαη απφ άιιεο νκάδεο αιιά απφ 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Οη Leporini θαη Paterno (2002) γηα παξάδεηγκα, εηδηθά γηα ην 

ζέκα ηεο επρξεζηίαο, έρνπλ δεκνζηεχζεη κηα ζεηξά νδεγηψλ. Οη νδεγίεο ρσξίδνληαη ζε 3 

βαζηθνχο ηνκείο: Απνηειεζκαηηθφηεηαο, Απνδνηηθφηεηαο θαη Ηθαλνπνίεζεο. Σα θξηηήξηα 

απηά είλαη πεξαηηέξσ ρσξηζκέλα ζε ππνελφηεηεο αλάινγα κε ην ζηνηρείν δηεπαθήο ζην 

νπνίν αλαθέξνληαη φπσο γηα παξάδεηγκα πίλαθεο, ζχλδεζκνη θηι. Δπεθηείλνληαο ηελ 

παξαπάλσ έξεπλα νη Correani et. al. (2006) αλέπηπμαλ έλα εξγαιείν βαζηζκέλν ζηηο 

παξαπάλσ αξρέο ην νπνίν ζπλδπάδεη απηφκαηνπο ειέγρνπο δηαθφξσλ θαλφλσλ θαη 

πξνηξνπέο γηα ρεηξνλαθηηθνχο ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί κηα εχρξεζηε ηζηνζειίδα 

θαη σο επέθηαζε έλαο εχρξεζηνο δηθηπαθφο ηφπνο. 

Οη παξαπάλσ έξεπλεο θαη αλαιχζεηο καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ην 

πξφβιεκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο κπνξεί λα είλαη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηνπ ΠΗ φκσο ε 

αληηκεηψπηζή ηνπ δε ζεκαίλεη θαη παξάιιειε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιήκαηα επρξεζηίαο 

γηα ΥκεΑ πνπ κπνξεί λα παξακέλνπλ αθφκα θαη ζε πξνζβάζηκεο ηζηνζειίδεο. Ζ 

πξνζβαζηκφηεηα ινηπφλ ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ είλαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ θαζνιηθή 

επρξεζηία ηνπ αιιά φρη θαη ηθαλή.  Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή δελ 

αζρνινχκαζηε θαζαξά θαη κφλν κε ην πξφβιεκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο αιιά αλαιχνπκε θαη 

αληηκεησπίδνπκε ην ζέκα κέζα απφ ην πξίζκα ηεο επρξεζηίαο γηα ΑκεΑΟ. Ζ αληηκεηψπηζε 
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ησλ πξνβιεκάησλ ππφ απηφ ην νπηηθφ πξίζκα κπνξεί λα κελ αληηκεησπίδεη άκεζα 

ππάξρνληα δεηήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο αιιά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξφηαζε ηδεψλ γηα 

θνηλή αληηκεηψπηζε θαη ησλ δπν ζεκάησλ ηαπηφρξνλα. 

2.2.2 Τα πξνβιήκαηα ησλ ΦκεΑΟ θαη νη ηδέεο αληηκεηώπηζήο ηνπο ζηε 

βηβιηνγξαθία 

Μηα αλαιπηηθή θαη αξθεηά γιαθπξή εηθφλα ησλ πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη 

επρξεζηίαο ησλ ΥκεΑΟ ζηε πνξεία ηνπ ρξφλνπ δίλεηαη απφ ηελ Asakawa ζην (2005). Δδψ 

ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο θαηαλφεζεο θαη εθαξκνγήο απιψλ νδεγηψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ 

πνπ απηέο έρνπλ ζηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη επρξεζηία δηαθφξσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ. Ζ ίδηα 

εξεπλεηηθή νκάδα έρεη αλαπηχμεη έλα εξγαιείν κε φλνκα «aDesigner» (Takagi et al. 2004) 

κε ην νπνίν νπηηθνπνηνχλ ηα πξνβιήκαηα επρξεζηίαο κηαο ζειίδαο. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα νη ζρεδηαζηέο δηθηπαθψλ ηφπσλ λα αληηιακβάλνληαη εχθνια νη ίδηνη ρσξίο ηε 

ρξήζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ΤΣ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζρεδίαζή 

ηνπο. 

Με βάζε ηελ αλάιπζε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ δηεμήγαγαλ πξφζθαηα κηα έξεπλα 

(Takagi et al. 2007) ζηελ νπνία αλαιχνπλ ηελ επίπησζε πνπ έρεη ε ζπκκφξθσζε κε θαλφλεο 

επρξεζηίαο ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πινήγεζεο ησλ 

ΥκεΑΟ. Δθεί, ζπλεηδεηνπνίεζαλ πσο νη ΥκεΑΟ δχζθνια αιιάδνπλ ηηο απιέο θαη 

νπνξηνπληζηηθέο κεζφδνπο πινήγεζεο αθφκα θαη ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ αθνινπζνχλ 

ηνπο θαλφλεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί πξψηνλ, δε κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ άκεζα ην φθεινο ηνπ 

λα αθνινπζήζνπλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο πινήγεζεο (π.ρ. ζηηο επηθεθαιίδεο ηνπ θεηκέλνπ), 

δεχηεξνλ, δελ έρνπλ ζπλεζίζεη λα πινεγνχληαη ζε πξνζβάζηκεο θαη εχρξεζηεο γη απηνχο 

ζειίδεο θαη ηξίηνλ, δελ αληηιακβάλνληαη ή παξαθάκπηνπλ εληειψο βνεζήκαηα πνπ κπνξεί 

λα ππάξρνπλ ζηε ζειίδα. Οη παξαηεξήζεηο απηέο έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έξεπλά καο 

θαη ηδηαίηεξα ζηελ αηηηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ είρακε απφ ηε ρξήζε ησλ Π. 

Μηα αθφκα αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ΥκεΑΟ ζηνλ ΠΗ επηρεηξείηαη θαη απφ ηνπο 

Goble et al. (2000). Δδψ ηα πξνβιήκαηα πξνζεγγίδνληαη απφ ηελ πιεπξά ηεο θηλεηηθφηεηαο 

ησλ ηπθιψλ ρξεζηψλ. Παξαιιειίδνληαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ φηαλ 

πινεγνχληαη ζε έλα πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη πξνζπαζνχλ λα πξνηείλνπλ ιχζεηο κε βάζε 

απηή ηελ αλάιπζε. ε κία αθφκα εθηελέζηεξε αλάιπζε (Harper et al. 2000) ην πξφβιεκα 

αλαιχεηαη ζε ηξεηο παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν γηα ηνπο ΥκεΑΟ: Σελ πινήγεζε, 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, θαη ηε δνκή κίαο ζειίδαο. Βαζηζκέλνη ζηελ αλάιπζε απηή νη Yesilada, 

Stevens θαη Goble (2003) παξνπζηάδνπλ κηα νληνινγία θαη κηα κεζνδνινγία πξνθεηκέλνπ λα 

επηζεκεηψλεηαη  κηα ηζηνζειίδα κε ζηνηρεία πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο ΥκεΑΟ λα 
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αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Ζ βνήζεηα πνπ πξνηείλεηαη γηα ηνπο ΥκεΑΟ είλαη ε 

κεηαηξνπή θαη αλαδηακφξθσζε ηεο ζειίδαο βαζηζκέλε ζε επηζεκείσζε. Σν ζηνηρείν ηεο 

επηζεκείσζεο θαη ε νληνινγηθή πξνζέγγηζε είλαη θαίξηα ζεκεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξφηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη ζηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή έξεπλα γηα ηελ ηδέα ησλ 

Π. Μφλν πνπ ζηελ παξνχζα έξεπλα αθνινπζνχκε δηαθνξεηηθή ηαθηηθή ζηε ρξήζε ηνπο θαη 

αληί λα κεηαηξέπνπκε ηε ζειίδα πξνζθέξνπκε έλα λέν ζηνηρείν δηεπαθήο (πληνκεχζεηο 

Πινήγεζεο) βαζηζκέλν ζηηο επηζεκεηψζεηο. 

Μηα παξφκνηα ηδέα κε επηζεκείσζε ζειίδσλ πξνηείλνπλ θαη νη Takagi θαη Asakawa 

(2000) κε ζηφρν ηελ αλαδηακφξθσζε ηεο ζειίδαο ζε κηα πην ιηηή θαη πξνζβάζηκε κνξθή. 

ηα (Asakawa & Takagi 2000, Takagi & Asakawa 2000) ε ίδηα νκάδα παξνπζηάδεη 

ιεπηνκεξψο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηζεκεηψλεηαη ε ζειίδα θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

ζρεδίνπ ηνπο. Σέινο, ην 2002 (Takagi et al.) παξνπζηάδνπλ έλαλ ηξφπν ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θνηλή ζρεδίαζε πνπ αθνινπζνχλ νη ηζηνζειίδεο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επηζεκείσζε κηαο ηζηνζειίδαο γηα κηα νκάδα 

ηζηνζειίδσλ ηνπ ίδηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Δπηπιένλ, κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ αλαγλψξηζεο 

πξνηχπσλ θάλνπλ δπλαηή ηε κεηαθνξά επηζεκεηψζεσλ ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ζε άιινλ. 

Δθηφο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηζεκείσζεο ζηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή έξεπλα 

εκπλεπζηήθακε θαη απφ ηελ ηδέα ηεο καδηθήο επηζεκείσζεο πνιιψλ ζειίδσλ κέζσ 

πξνηχπσλ θαη πινπνηήζακε έλα παξφκνην κεραληζκφ ζηε δηαδηθαζία επηζεκείσζεο ηνπ 

πιαηζίνπ ησλ Π. 

ε κία ειαθξψο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε νη Ponteli et. al. (2000) παξνπζηάδνπλ 

αξρηθά έλα πιαίζην κέζα απφ ην νπνίν κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ κπνξεί λα 

ππάξρνπλ κεηαμχ πεξηνρψλ πιεξνθνξίαο πνπ ρσξίδνληαη απφ ζπλεζηζκέλεο δνκέο φπσο 

πιαίζηα (frames) θαη πίλαθεο. Καηφπηλ, κέζα απφ κία εηδηθεπκέλε γηα απηφ ην ζθνπφ 

γιψζζα πεξηγξάθνπλ εμαξηήζεηο θαη ζρέζεηο αλάκεζα ζε πεδία πηλάθσλ ή ζε πιαίζηα. 

Αξγφηεξα  (Pontelli and Son 2002),  ζπλδπάδνληαο απηφλ ηνλ ηξφπν πεξηγξαθήο κε ηε 

«ζεσξία δξάζεσλ» (action theory) πξνηείλνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηεο πινήγεζε ζε πεξίπινθεο δνκέο πηλάθσλ. Αληί ινηπφλ γηα  πεξηγξαθέο 

ζρέζεσλ κεηαμχ θειηψλ ελφο πίλαθα κπνξνχλ πιένλ λα νξίζνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

πινήγεζε ζε έλα πίλαθα θαη ζπλδπάδνληάο ηεο κε ηνπο ζηφρνπο ησλ ρξεζηψλ επηηπγράλνπλ 

αθφκα πην απνηειεζκαηηθή πινήγεζε ζε απηφλ. Σέινο, εθαξκφδνπλ (Kottapally et al. 2003, 

Pontelli and Son 2003) απηέο ηηο ηερληθέο αλάιπζεο ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ φπνπ κπνξνχλ εχθνια λα νξηζηνχλ ζηξαηεγηθέο θαη ζηφρνη γηα δηάθνξεο δξάζεηο. 

Πξνηείλνπλ ινηπφλ έλαλ πξάθηνξα ρξήζηε (user agent), πνπ αμηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο απφ 

ηηο πεξηγξαθέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ρξήζηε θαη παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ηεο πνιχπινθεο 
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δηεπαθήο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ηνπ ρξήζηε απινπνηψληαο θαη δηεπθνιχλνληαο ΥκεΑΟ 

ζηελ πξφζβαζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ ζηφρσλ ηνπο ζε ηέηνηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο. 

Όιεο νη παξαπάλσ πξνηάζεηο έρνπλ ζαλ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ παξεκβνιή 

θάπνηνπ ζπζηήκαηνο κεηαμχ απηνχ πνπ παξάγεη ην αξρηθφ πεξηερφκελν θαη ηνπ ηειηθνχ 

ρξήζηε. Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηνπ ΠΗ πξνζπαζνχλ λα απαιείςνπλ απηφ ην 

ελδηάκεζν ζηάδην. Απηφ φκσο απαηηεί ηε γλψζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ (XHTML, CSS 

θηι) θαη ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηνπο. Ο Levnethal (2006) γηα παξάδεηγκα ηνλίδεη ηε 

ζεκαζία ηνπ ζσζηά δνκεκέλνπ θψδηθα ζε κηα ζειίδα επηδεηθλχνληαο ηα νθέιε πνπ έρεη 

ηφζν ζε ζέκαηα πξνζβαζηκφηεηαο αιιά θαη επρξεζηίαο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο. Οη Shelly 

θαη Young (2007) παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά απφ παξαδείγκαηα ρξήζεο ηερλνινγηψλ φπσο 

CSS θαη JavaScript κε ζηφρν ηελ παξαγσγή πξνζβάζηκσλ ηζηνζειίδσλ πνπ παξακέλνπλ 

εππαξνπζίαζηεο θαη εχρξεζηεο γηα ηνπο φινπο ηνπο ρξήζηεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα αλαδεηθλχεηαη ζηνλ ΠΗ ε αξρή ηεο «ρεδίαζεο γηα φινπο» 

(design for all) (Stephanidis 2001). Με βάζε απηή ηελ αξρή νη ηζηνζειίδεο πξέπεη λα 

θηηάρλνληαη έρνληαο ζαλ ζηφρν φινπο ηνπο ρξήζηεο ηαπηφρξνλα. Γειαδή, ε ινγηθή ηεο 

θαηαζθεπήο δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο αηφκσλ 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο δελ πξνηείλεηαη πιένλ. Αλη‟ απηνχ, κέζσ ηνπ δηαρσξηζκνχ 

παξνπζίαζεο θαη πεξηερνκέλνπ, επηηπγράλεηαη κηα θνηλή έθδνζε πεξηερνκέλνπ γηα φινπο 

ηνπο ρξήζηεο, αιιά κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο παξνπζίαζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

εθάζηνηε επηζθέπηε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Βαζηθή φκσο πξνυπφζεζε, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

είλαη ε γλψζε ησλ ηερλνινγηψλ πνπ βνεζνχλ θαη πινπνηνχλ απηφλ ην δηαρσξηζκφ θαη ε 

ζσζηή ρξήζε ηνπο. Δπεηδή απηφ φκσο δε ζπκβαίλεη κε νπνηνλδήπνηε παξάγεη πεξηερφκελν 

ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ΠΗ, ε πηζαλφηεηα λα θαζηεξσζεί κηα ηέηνηα αξρή ζαλ 

πξφηππν ζεσξείηαη νπηνπία. Απηφ δε ζεκαίλεη βέβαηα πσο πξέπεη λα απνξξηθζεί ζαλ ηδέα. Ζ 

πνξεία πάλησο πξνο απηφ ην ζηφρν έρεη ήδε μεθηλήζεη κε ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ησλ 

ζρεηηθψλ ηερλνινγηψλ ηφζν απφ ηνπο θπιινκεηξεηέο φζν θαη απφ ηα εξγαιεία θαηαζθεπήο 

ηζηνζειίδσλ πνπ πιένλ παξάγνπλ θψδηθα φζν ην δπλαηφλ πην ζπκβαηφ κε ηελ αξρή ηεο 

«ρεδίαζεο γηα φινπο».  

πλνςίδνληαο ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε θαιχηεξε 

πξνο ην παξφλ αληηκεηψπηζε θαίλεηαη λα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο απφ ιχζεηο ελδηάκεζσλ 

ζπζηεκάησλ γηα ην ήδε ππάξρσλ πεξηερφκελν ηνπ ΠΗ, πνπ είλαη δχζθνιν λα αιιάμεη άκεζα, 

θαη «ρεδίαζεο γηα φινπο» φπνπ ε ζρεδίαζε δηθηπαθψλ ηφπσλ μεθηλάεη απφ ηελ αξρή. 

 

 



 

50 

2.3 Η πινήγεζε ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο. 

Όπσο έρεη αλαιπζεί θαη ζηελ ελφηεηα 1.2 ε ππφζεζε έξεπλαο ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο αθνξά ηελ επρξεζηία ηνπ ΠΗ γηα ΥκεΑΟ θπξίσο θαηά ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξίαο κε κεζφδνπο πινήγεζεο. Αθνχ ινηπφλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο 

αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά νη φξνη ηεο επρξεζηίαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο, ζε απηήλ ηελ ελφηεηα 

ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ νη έλλνηεο ηεο πινήγεζεο θαη εηδηθφηεξα ησλ κεζφδσλ 

πινήγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο. Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν γίλεηαη ε πινήγεζε απφ ΥκεΑΟ θαη απφ βιέπνληεο ζα νδεγήζεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

βαζηθψλ δηαθνξψλ ηνπο. Δληνπίδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα ησλ βιεπφλησλ ρξεζηψλ 

κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε ηδέεο γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ΥκεΑΟ. 

Οη κέζνδνη πινήγεζεο είλαη έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηε ζεκεξηλή αλαδήηεζε 

πιεξνθνξίαο ζην ΠΗ. Ο Marchionnini (1997) αλαιχεη ηε ρξήζε κεζφδσλ πινήγεζεο 

δηεμνδηθά. Δληνπίδεη θαη θαηαηάζζεη ηηο κεζφδνπο πινήγεζεο ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο: 

 άξσκα (scanning): Γξήγνξν δηάβαζκα γηα εληνπηζκφ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ 

έγγξαθα. 

 Παξαηήξεζε (observing): Αλαιπηηθφ δηάβαζκα κε κεγάιε πξνζνρή. 

 Πινήγεζε (navigating): Πινήγεζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εγγξάθσλ γηα επηινγή ησλ 

ζρεηηθψλ κε ην πιεξνθνξηαθφ πξφβιεκα.  

 Παξαθνινχζεζε (monitoring): Παξαθνινχζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ απφ 

δηάθνξα έγγξαθα κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε κίαο δηαδηθαζίαο. 

Αλαιχεη ηα νθέιε θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη ρξήζηεο επηιέγνπλ ηηο 

κεζφδνπο πινήγεζεο. Δίλαη γεγνλφο επίζεο πσο ζήκεξα, 11 ρξφληα κεηά ηε κειέηε ηνπ 

Marchionini, κε ηε κεηαθνξά φιν θαη πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε 

δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα, νη κέζνδνη πινήγεζεο έρνπλ αλαδεηρζεί ζε θπξίαξρν θνκκάηη 

ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο.  

Βέβαηα ζηε δηαδηθαζία απηή εκπιέθνληαη κηα ζεηξά απφ άιινπο παξάγνληεο πνπ 

αθνξνχλ ην ρξήζηε θαη επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία θαη ηελ απφδνζή ηεο φπσο νη γλψζεηο ηνπ 

ρξήζηε ζην αληηθείκελν πξνο αλαδήηεζε, ε εκπεηξία ηνπ ρξήζηε ζηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξίαο, ε εκπεηξία ηνπ ρξήζηε ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ θα. Γηα ην 

ιφγν απηφ, νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζπζηεκάησλ θαη κεζφδσλ πινήγεζεο 

πξέπεη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο ψζηε λα έρεη έγθπξα θαη 

αβίαζηα απνηειέζκαηα. 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ κεζφδσλ πινήγεζεο είλαη απαξαίηεην ζε απηφ ην 

ζεκείν λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο ηεο πινήγεζεο ζε δχν επίπεδα. 
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  Σν πξψην είλαη ε πινήγεζε αλάκεζα ζε δηάθνξα έγγξαθα (across-document). Ζ 

πινήγεζε αλάκεζα ζε έγγξαθα ζα νλνκάδεηαη ζην εμήο «δηαθεηκεληθή πινήγεζε». 

Ζ έξεπλα ζε απηφ ηνλ ηνκέα αθνξά ην πψο νη ρξήζηεο πινεγνχληαη απφ έγγξαθν ζε 

έγγξαθν, κε πνηνλ ηξφπν επηιέγνπλ ηνλ επφκελν ζηαζκφ ηνπο, ηη ξφιν παίδεη ε 

νξγάλσζε ησλ εγγξάθσλ θαη ν ηξφπνο ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπο, ηη ξφιν παίδεη ε 

ρσξηθή αληίιεςε ησλ ρξεζηψλ ζηελ πινήγεζε αλάκεζα ζε έγγξαθα θα.  

 Σν δεχηεξν επίπεδν πινήγεζεο, πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ελδνθεηκεληθή 

πινήγεζε», έρεη λα θάλεη κε ηελ πινήγεζε κέζα ζην ίδην ην έγγξαθν κέρξη λα 

ιεθζεί ε απφθαζε γηα ηνλ επφκελν ζηαζκφ ηεο δηαθεηκεληθήο πινήγεζεο. ε απηφ 

ην ζηάδην είλαη πνπ εληνπίδνληαη θαη ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζηελ πινήγεζε 

ησλ ΥκεΑΟ. Έξεπλεο γηα ηελ ελδνθεηκεληθή πινήγεζε έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πφζν 

ρξήζηκα κπνξεί λα είλαη θάπνηα ζηνηρεία αιιειεπίδξαζεο φπσο κελνχ θαη θφξκεο 

αλαδήηεζεο ζηελ πινήγεζε, ην ξφιν πνπ παίδνπλ ε ζέζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, 

ην ρξψκα θαη ε παξνπζίαζε ηνπ εγγξάθνπ ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ 

φηαλ νη ρξήζηεο πινεγνχληαη κέζα ζε κία ζειίδα θα. Αθξηβψο ινηπφλ επεηδή ε 

νπηηθή παξνπζίαζε κίαο ηζηνζειίδαο ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην είλαη ε κεγαιχηεξε 

δηαθνξά ζηελ πινήγεζε ΥκεΑΟ θαη βιεπφλησλ ζα πξέπεη πξσηαξρηθά λα 

εληνπίζνπκε θαη λα αλαιχζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνπνηνχλ ηελ νπηηθή 

πιεξνθνξία νη βιέπνληεο ρξήζηεο. ηε ζπλέρεηα λα αλαιχζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πινεγνχληαη ελδνθεηκεληθά νη ΥκεΑΟ θαη κέζσ απηήο ηεο αλάιπζεο λα 

νδεγεζνχκε ζε ηδέεο πνπ ζα βειηηψζνπλ θαηά βάζε ηελ  ελδνθεηκεληθή αιιά θαη 

θαη‟ επέθηαζε ηε δηαθεηκεληθή πινήγεζε ησλ ΥκεΑΟ. 

2.3.1 Γηαθεηκεληθή πινήγεζε 

Γηα ηε δηαθεηκεληθή πινήγεζε θαη ην πψο απηή κπνξεί λα βειηησζεί γεληθά θαη φρη 

εηδηθά γηα ΑκεΑ, ππάξρεη πιεζψξα εξεπλψλ ζηε βηβιηνγξαθία (Dobroth et al. 1999, Nielsen 

1999, Palmer 2002). Οη έξεπλεο απηέο ζπλήζσο ζπγθιίλνπλ ζην λα πξνηείλνπλ θάπνηα 

βνεζήκαηα πινήγεζεο φπσο κελνχ, ράξηεο δηθηπαθψλ ηφπσλ, θφξκεο αλαδήηεζεο θα.  ε 

κία απφ απηέο νη Tung et al.  (2003) εξεχλεζαλ ην πψο δηαθνξεηηθέο δηαξζξψζεηο ησλ 

ζειίδσλ ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ,  ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπο θαη ηα αληίζηνηρα βνεζήκαηα 

πινήγεζεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο δηαθεηκεληθήο πινήγεζεο ρξεζηψλ 

κέζα ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν. ηα επξήκαηά ηνπο αλαθέξνπλ πσο ε ηεξαξρηθή δνκή ζε έλα 

δηθηπαθφ ηφπν θαίλεηαη λα βειηηψλεη αηζζεηά ηελ πινήγεζε, φπσο επίζεο θαη ε έκθαζε ζηε 

δνκή απηή κε αληίζηνηρα βνεζήκαηα, φπσο πίλαθεο πεξηερνκέλσλ. Δπίζεο, εμίζνπ 

ζεκαληηθνί αλαθέξνπλ πσο είλαη νη ηίηινη ησλ εγγξάθσλ φζν θαη ησλ ζπλδέζκσλ ζε απηά, 
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ψζηε λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ν ρξήζηεο ηη πξφθεηηαη λα βξεη ζηνλ επφκελν ζηαζκφ - 

ζειίδα. Σέινο, επηζεκαίλνπλ ην γεγνλφο πσο νη ζχλδεζκνη ζε άιια έγγξαθα κέζα ζην 

θείκελν κίαο ζειίδαο φηαλ δελ πεξηέρνληαη ζε θάπνην βνήζεκα πινήγεζεο (πρ. κελνχ 

πινήγεζεο) δελ απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ δηθηπαθνχ 

ηφπνπ. Όια ηα παξαπάλσ ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ βνεζεκάησλ πινήγεζεο πνπ 

πξνηείλνληαη  γηα ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ. Σελ επίδξαζε πνπ έρνπλ 

ζε βιέπνληεο ρξήζηεο ζα πεξηκέλακε θαη γηα ηε δηαθεηκεληθή πινήγεζε ησλ ΥκεΑΟ. 

Οη Park & Kim (2000, 2002) εξεχλεζαλ ηε ρξεζηκφηεηα βνεζεκάησλ πινήγεζεο ζε 

δηθηπαθνχο ηφπνπο δπν δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ (ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη δηάρπζεο 

πιεξνθνξίαο). Σα βνεζήκαηα ήηαλ δχν εηδψλ. ηε κία πεξίπησζε πεξηείραλ πιεξνθνξίεο 

γηα ην πεξηερφκελν άιισλ ζειίδσλ ηνπ ηφπνπ (πρ. κελνχ θαηεγνξηψλ πεξηερνκέλνπ, 

ζχλδεζκνη ζε άιιεο ζρεηηθέο ζειίδεο θα.) ελψ ζηελ άιιε πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν 

ησλ ζειίδσλ πνπ επηζθέθζεθε ν ρξήζηεο (πρ. ηζηνξηθφ επηζθεπηφκελσλ ζειίδσλ). Καη ζηηο 

δπν πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθψλ δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη δηαθνξεηηθψλ βνεζεκάησλ 

παξαηεξήζεθαλ βειηηψζεηο ζηελ πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ, φπσο ιηγφηεξεο επηζθέςεηο ζηελ 

ίδηα ζειίδα. ε γεληθέο γξακκέο δειαδή, νη ρξήζηεο κε ηε ρξήζε ησλ βνεζεκάησλ 

αθνινχζεζαλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο πινήγεζεο πνπ βειηίσζαλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πινήγεζήο ηνπο. Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα έηζη θαη εδψ 

ηνλίδεηαη πσο δελ εμεηάδεηαη ν παξάγνληαο ηνπ ρξήζηε αιιά ηεο βνήζεηαο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ βνεζεκάησλ ζε ρξήζηεο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ. 

Έλα απφ ηα βαζηθά βνεζήκαηα πνπ πξνηείλεηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαθεηκεληθήο 

πινήγεζεο είλαη ηα κελνχ. Γηα ηελ αθξίβεηα πνιιά απφ ηα βνεζήκαηα πνπ ήδε 

αλαθέξζεθαλ (ηζηνξηθφ επηζθεπηφκελσλ ζειίδσλ, ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο θ.α.) κπνξνχλ λα 

πάξνπλ ηε κνξθή ελφο κελνχ θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπο. Οη Yu & Roh (2002) εμεηάδνληαο 3 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κελνχ (pull-down, global and local, simple selection) αλαθάιπςαλ 

πσο ηφζν ε αλαδήηεζε  φζν θαη ε πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ ζην δηθηπαθφ ηφπν βειηηψζεθαλ. 

Σαπηφρξνλα φκσο δελ επεξεάζηεθε ε γλψκε ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ ηφπνπ 

θαη ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Γειαδή, ε ρξήζε ησλ κελνχ ηνπο βνήζεζε ζηελ 

πινήγεζή ρσξίο λα κεηψζεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα, ηδηαίηεξα γηα εκπνξηθνχο ηφπνπο. Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε ησλ κελνχ 

δελ απνπξνζαλαηφιηζε ηνπο ρξήζηεο θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο ζηνπο ήδε γλσζηνχο 

δηθηπαθνχο ηφπνπο. Άξα, ε βειηίσζε ηεο πινήγεζεο ζπλέβε ρσξίο δπζάξεζηεο παξελέξγεηεο 

ηφζν ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ρξεζηψλ ζην δηθηπαθφ ηφπν  φζν θαη ζηελ ειθπζηηθφηεηα 

θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπ. 
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Έλα παξφκνην ραξαθηεξηζηηθφ κε ηα κελνχ, ηα «look-ahead breadcrumbs» (Δηθφλα 

2.2), εμεηάδνληαη ζηελ έξεπλα ησλ Blustein, Ahmed & Instone (2005). Σν βνήζεκα απηφ 

κνηάδεη κε ην κελνχ φκσο δηαηεξεί θαη εκθαλίδεη θαη ηελ ηεξαξρηθή ζεηξά ηελ νπνία 

αθνινχζεζε ν ρξήζηεο γηα λα θηάζεη ζην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν. Όπσο θαη κε ηα κελνχ θαη 

εδψ ην βνήζεκα απνδείρηεθε ρξήζηκν ζηε πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο 

κεηξήζεηο.  

 
Δηθόλα 2.2: Παξάδεηγκα look-ahead dreadcrumb 

Δπηπιένλ, κία αθφκε ελδεηθηηθή έξεπλα γηα ηε βνήζεηα πνπ παξέρνπλ νη ράξηεο 

δηθηπαθψλ ηφπσλ είλαη απηή ηνπ Danielson (2002), πνπ εμεηάδεηαη ε ρξεζηκφηεηα θαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε κφληκα δηαζέζηκσλ ραξηψλ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

πινήγεζεο ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη ρξήζηεο ειάηησζαλ ηε 

ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο  «Back» ηνπ θπιινκεηξεηή ηνπο θαη έθηαλαλ πην γξήγνξα θαη άκεζα 

ζε ζηφρνπο πνπ ήηαλ ζε αξθεηά επίπεδα πην θάησ ζηελ ηεξαξρηθή δνκή ηνπ δηθηπαθνχ 

ηφπνπ. 

Παξφια απηά ηνλίδεηαη πσο ζηηο παξαπάλσ έξεπλεο δελ γίλεηαη εηδηθφο έιεγρνο γηα 

ΥκεΑ άξα κπνξνχκε κφλν λα ππνζέζνπκε πσο ε δηαζεζηκφηεηά ησλ παξαπάλσ βνεζεκάησλ 

ζε ΥκεΑ ζα έρεη αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. Δπίζεο, ζε θακία απφ ηηο έξεπλεο δελ 

αλαθέξεηαη νχηε πξνηείλεηαη ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο πινπνίεζεο (πρ. ζπγθεθξηκέλεο 

ζεκάλζεηο HTML) γηα ηα πξνηεηλφκελα βνεζήκαηα πινήγεζεο. Γελ πξνηείλεηαη γηα 

παξάδεηγκα ε ρξήζε θάπνησλ ηδηαίηεξσλ ζεκάλζεσλ HTML γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κελνχ. 

Ζ πινπνίεζε, φπσο θαίλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζηεξίδεηαη θαζαξά ζηελ νπηηθή 

παξνπζίαζε ηνπ βνεζήκαηνο, ρσξίο λα δίλεη ζεκαζία ζην πψο απηφ έρεη πινπνηεζεί ζε 

επίπεδν HTML. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ελδεηθηηθφ ησλ αληίζηνηρσλ ειιείςεσλ ζηελ 

ππνζηήξημε ηέηνησλ βνεζεκάησλ θαη δνκψλ απφ ηελ HTML ζε ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν θαη 

εμεγεί ελ κέξεη γηαηί ελψ ηέηνηα βνεζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξσλ ζηε ζχγρξνλε 

ζρεδίαζε ηζηνζειίδσλ ε εκπεηξία πινήγεζεο ησλ ΥκεΑΟ ρεηξνηεξεχεη αληί λα βειηηψλεηαη. 

Παξάιιεια κε ηε ρξήζε βνεζεκάησλ πινήγεζεο, έξεπλεο πάλσ ζηε δηαθεηκεληθή 

πινήγεζε, φηαλ απηή απνηειεί κέξνο κηαο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο, 

απνθάιπςαλ θαη κία αθφκα αξρή. Οη Pirolli & Card (1995) δηαηππψλνπλ ηε ζεσξία ηνπ 

«θπλεγηνχ πιεξνθνξίαο» (information foraging). Ζ ζεσξία απηή ιέεη πσο νη ρξήζηεο θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο εξγαζίαο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο πξνζαξκφδνπλ θαη αιιάδνπλ ηηο 
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ηαθηηθέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο αλαιφγσο κε ηελ πιεξνθνξία πνπ ζηαδηαθά 

αλαθαιχπηνπλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζε έλα έγγξαθν ππάξρνπλ ζχλδεζκνη πνπ ην θείκελφ 

ηνπο ππνδειψλεη θάηη ζρεηηθφ κε ην εθάζηνηε πιεξνθνξηαθφ πξφβιεκα, ηφηε ζα 

αθνινπζήζνπλ ηερληθέο πινήγεζεο απφ έγγξαθν ζε έγγξαθν θαη ζε ηεξαξρηθέο δνκέο 

πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ απηφ πνπ ζέινπλ. Γηαθνξεηηθά, αλ ε ζειίδα δε θαίλεηαη λα πεξηέρεη 

θαη πνιιά ρξήζηκα γηα ην πξφβιεκα ζέκαηα ηφηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερληθέο 

αλαδήηεζεο κε ιέμεηο θιεηδηά ζε κηα πηζαλή θφξκα αλαδήηεζεο ή ζα εγθαηαιείςνπλ 

εληειψο ην ζπγθεθξηκέλν ηφπν. 

Ο ηξφπνο απηφο κνηάδεη κε ηνλ ηξφπν πνπ νη πξσηφγνλνη αλαδεηνχζαλ θαη 

θπλεγνχζαλ ηελ ηξνθή ηνπο βαζηζκέλνη ζε ελδείμεηο φπσο ε κπξσδηά, ν ζφξπβνο, ίρλε ζην 

έδαθνο θα. Έηζη θαη νη ρξήζηεο ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν, αλαδεηνχλ ελδείμεηο πνπ λα ηνπο 

επηβεβαηψζνπλ φηη βξίζθνληαη ζε ζσζηφ δξφκν πξνο ηελ πιεξνθνξία πνπ ςάρλνπλ, αιιηψο 

αιιάδνπλ θαηεχζπλζε, ζηξαηεγηθή θαη ζπκπεξηθνξά. Βαζηζκέλνη ζε απηήλ ηε ζεσξία νη 

Chi, Pirolli θαη Pitkow (2000) θαηαζθεχαζαλ έλα εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε δηθηπαθψλ 

ηφπσλ σο πξνο ηελ επρξεζηία ηνπο θαη ηε δηεπθφιπλζε πνπ παξέρνπλ ζηε δηαθεηκεληθή 

πινήγεζε, θπξίσο κέζσ ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

ζειίδσλ. Αξγφηεξα, νη Chi et al. (2001) ρξεζηκνπνηνχλ θαη πάιη ηελ ίδηα ζεσξία γηα λα 

κνληεινπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξάμεηο ησλ ρξεζηψλ ζηνλ ΠΗ.  Γηα ηελ αθξίβεηα 

αλαιχνπλ ην πξφβιεκα ζε 2 ζηάδηα θαη παξνπζηάδνπλ θαη αμηνινγνχλ 2 αληίζηνηρνπο 

αιγνξίζκνπο. Ό πξψηνο αλαιχεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πινήγεζεο θαη πξνζπαζεί λα 

θαηαλνήζεη ηελ αλάγθε ε νπνία πξνθάιεζε απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Ο 

δεχηεξνο ιακβάλεη ζαλ δεδνκέλν κηα ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξηαθή αλάγθε θαη θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο ζαλ ζεκεία έλαξμεο ηεο πινήγεζεο θαη πξνζπαζεί λα πξνβιέςεη 

ελδερφκελα πξφηππα ή «κνλνπάηηα» πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ. Με βάζε ηελ αμηνιφγεζε πνπ 

αθνινχζεζε θαίλεηαη πσο θαη νη δχν αιγφξηζκνη θαηαθέξλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ζηφρν 

ηνπο. 

Δπηπιένλ, νη Chi et.al. (2003) παξνπζηάδνπλ έλα εξγαιείν πνπ βαζηζκέλν ζηελ 

παξαπάλσ ζεσξία, αλαιχεη έλα δηθηπαθφ ηφπν θαη εληνπίδεη πξνβιήκαηα επρξεζηίαο πνπ 

κπνξεί λα έρεη. Βαζηζκέλνη ζηνπο πξνεγνχκελνπο αιγνξίζκνπο παξνπζηάδνπλ έλα εξγαιείν 

πνπ πξνβιέπεη ελδερφκελα «κνλνπάηηα» πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν 

εληνπίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε απηφλ 

φπσο πρ. ζειίδεο ζρεηηθέο κε έλα πξφβιεκα πνπ είλαη δχζθνιν λα βξνπλ νη ρξήζηεο ιφγσ 

ησλ δηαδξνκψλ πνπ νδεγνχλ ζε απηέο. Ζ αμηνιφγεζε έδεημε πσο νη πξνβιέςεηο ηνπ 

αιγφξηζκνπ ζπκβάδηζαλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ησλ ρξεζηψλ γηα ην 
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έλα ηξίην πεξίπνπ ηνλ εξγαζηψλ ελψ γηα ηα άιια δπν ηξίηα ζπκβάδηζαλ ζε κέηξην βαζκφ κε 

ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ θαη ηεο αληίζηνηρεο ζεσξίαο είλαη 

φηη βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζαξψκαηνο κηαο ζειίδαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη βιέπνληεο ρξήζηεο θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο ζε ζειίδεο. Αληηζέησο φκσο 

κε ηνπο βιέπνληεο ρξήζηεο θαη ην κέγεζνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κεηαθέξεηαη ζε απηνχο 

κέζσ ηνπ νπηηθνχ ζαξψκαηνο νη ΥκεΑΟ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην αθνπζηηθφ ή απηηθφ θαλάιη 

δελ έρνπλ αληίζηνηρν εχξνο ζηε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο. Απηφ δεκηνπξγεί θαη ηα αλάινγα 

πξνβιήκαηα επρξεζηίαο θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο. 

Ζ ζεκαζία θαη ην εχξνο ρξήζεο θαη δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε ζεσξία ηνπ 

«θπλεγηνχ πιεξνθνξίαο» θαίλεηαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ Blackmon et al. (2002), νη νπνίνη 

παξνπζηάδνπλ έλα ζχζηεκα ζεκαζηνινγηθήο αλάιπζεο ησλ θεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε ζπλδέζκνπο θαη επηθεθαιίδεο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ. Έπεηηα, ππνινγίδνληαο ηελ 

ζπγγέλεηα απηψλ ησλ ιέμεσλ κε αληίζηνηρεο ιέμεηο θιεηδηά ζε αλαδεηήζεηο ρξεζηψλ ζε έλα 

δηθηπαθφ ηφπν, θαη ηα πηζαλά κνλνπάηηα ζηα νπνία απηέο νη ζπγγέλεηεο κπνξεί λα ηνλ 

νδεγήζνπλ (cognitive walkthrough), αλαιχνπλ ην θαηά πφζν εχθνια ή δχζθνια έλαο 

ρξήζηεο ζα κπνξνχζε  λα απαληήζεη ζε έλα αληίζηνηρν πιεξνθνξηαθφ πξφβιεκα. 

Βαζηζκέλνη ζε απηφ ηνλ αιγφξηζκν, αξγφηεξα, παξνπζηάδνπλ έλα εξγαιείν  (Blackmon et al. 

2005) γηα ηελ πξφβιεςε ηεο πινήγεζεο ρξεζηψλ ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν αλάινγα κε ην 

πιεξνθνξηαθφ πξφβιεκά ηνπο θαη ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ επρξεζηίαο ηνπ δηθηπαθνχ 

ηφπνπ. Ζ ζρεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ εξγαιείνπ δείρλεη πςειά πνζνζηά επζηνρίαο ηφζν ζηελ 

πξφβιεςε ηνπ ηξφπνπ πινήγεζεο φζν θαη ζηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ. 

Ζ αλάιπζε πνπ γίλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα 

θείκελα ησλ επηθεθαιίδσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ. Σα δχν απηά ζηνηρεία είλαη απφ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ΥκεΑΟ θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο αλάκεζα ζηηο 

ζειίδεο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ φπσο ζα αλαιπζεί θαη ζηηο ελφηεηεο 2.3.3 θαη 2.3.4. Σν 

γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη πσο πηζαλφλ ηα πξφηππα ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ εληνπίδεη 

ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ίζσο λα βνεζήζνπλ αξθεηά θαη ζηε βειηίσζε ηεο πινήγεζεο 

ΥκεΑΟ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε δε γίλεηαη απζαίξεηα αιιά βαζίδεηαη ηφζν ζηηο 

αληίζηνηρεο νδεγίεο γηα πξνζβαζηκφηεηα ηνπ W3C (Chisholm et al. 1999, Caldwell et al. 

2008), φζν θαη ζηε θχζε ησλ πξνηάζεσλ αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ κε 

κεηαζρεκαηηζκφ ζειίδσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πην πξνζβάζηκεο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζην θεθάιαην 2.2.2.  
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2.3.2 Δλδνθεηκεληθή πινήγεζε 

Απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο θαηαιαβαίλνπκε πσο γηα ηελ θαιχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ ζε κία ζειίδα ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηφζν 

ηα βνεζήκαηα πινήγεζεο φπσο κελνχ, πιαίζηα αλαδήηεζεο θαη ράξηεο δηθηπαθνχ ηφπνπ 

φζν θαη ην ίδην ην θείκελν κίαο ζειίδαο. Ηδηαίηεξα ην θείκελν ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία 

φπσο επηθεθαιίδεο θαη ζπλδέζκνπο, ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

ζαξψκαηνο κίαο ηζηνζειίδαο θαη κπνξεί λα θαλεί πνιχ ρξήζηκν. Μπνξεί δειαδή λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο δηαθεηκεληθήο 

πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ. Παξφια απηά, ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο δε γίλεηαη 

ιφγνο γηα ην πφζν εχθνια κπνξεί λα γίλνπλ αληηιεπηά βνεζήκαηα πινήγεζεο, πφζν ε ζέζε 

ην ρξψκα θαη άιια  ραξαθηεξηζηηθά κνξθνπνίεζεο κπνξεί λα ηα θάλνπλ πην εκθαλή θαη 

δηαθξηηά ζε κία ζειίδα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηηο αλαιχζεηο ηνπ θεηκέλνπ ηφζν γεληθά 

φζν θαη εηδηθφηεξα φηαλ αθνξά θείκελν επηθεθαιίδσλ θαη ζπλδέζκσλ. Γελ αλαιχεηαη 

δειαδή πνπζελά αλ ην ρξψκα, ή ζέζε, ε γξακκαηνζεηξά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά 

κνξθνπνίεζεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ ζαξψκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα αλαδήηεζεο. Όια απηά είλαη ζέκαηα πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ην δεχηεξν επίπεδν πινήγεζεο πνπ αλαθέξακε λσξίηεξα, ηελ 

ελδνθεηκεληθή πινήγεζε. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πεδίν έξεπλαο αξρηθά βαζίδνληαλ ζε έξεπλεο κε εξσηεκαηνιφγηα 

(Hornbaek 2006) θαη ηα απνηειέζκαηα πνιιέο θνξέο βαζίδνληαλ ζηα απνηειέζκαηα 

εξεπλψλ πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηε δηαθεηκεληθή πινήγεζε, παίξλνληαο ζαλ δεδνκέλν φηη 

γηα ηελ απνδνηηθφηεξε δηαθεηκεληθή πινήγεζε απαξαίηεηε είλαη ε απνδνηηθφηεξε 

ελδνθεηκεληθή πινήγεζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο επηηξέπεη 

πιένλ έξεπλεο βαζηζκέλεο ζε δεδνκέλα απφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

θηλήζεσλ θαη εζηηάζεσλ ησλ καηηψλ ελφο ρξήζηε φηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε έλα πεξηβάιινλ 

φπσο κία ηζηνζειίδα. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο «παξαθνινχζεζεο καηηψλ» (eye-tracking) 

έρεη πξνζζέζεη ζηηο κέρξη ηψξα ζεσξίεο απνδείμεηο κε δεδνκέλα πνπ είηε ηηο επηβεβαηψλνπλ 

είηε ηηο θαηαξξίπηνπλ.  

Μία έξεπλα πνπ έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην ρξψκα ησλ 

ζπλδέζκσλ θαη ην πφζν απηφ επεξεάδεη ηνπο ρξήζηεο είλαη απηή ησλ Halverson θαη Hornof 

(2004) νη νπνίνη αλαθέξνπλ πσο ν ρξφλνο αλαδήηεζεο γηα έλα ζχλδεζκν απμάλεη αλαιφγσο 

κε ην ιφγν ησλ κπιε πξνο θφθθηλσλ ιέμεσλ ζην θείκελν. Δπίζεο, επηζεκαίλνπλ πσο ην 

ρξψκα ζπγθεθξηκέλσλ ζπλδέζκσλ, αθφκα θαη ζε ζέζεηο κε κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, 

κπνξεί λα βνεζήζεη ην ρξήζηε ζε ζπγθεθξηκέλα «κνλνπάηηα» ελδνθεηκεληθήο θαη θαη‟ 

επέθηαζε δηαθεηκεληθήο πινήγεζεο φηαλ ρξεηάδεηαη. Αλ γηα παξάδεηγκα ζε έλα δηθηπαθφ 
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ηφπν εθεκεξίδαο φινη νη ζχλδεζκνη ζε πνιηηηθέο εηδήζεηο είλαη θφθθηλνη, νη ζχλδεζκνη ζε 

αζιεηηθέο εηδήζεηο κπιε θαη ζε θαιιηηερληθέο πξάζηλνη ηφηε ν ρξήζηεο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα 

έλα είδνο εηδήζεσλ κπνξεί πνιχ πην εχθνια λα πινεγεζεί ζε ζρεηηθέο εηδήζεηο. Απηή φκσο 

ε νπηηθή κεηαπιεξνθνξία θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηεο ράλεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

ΥκεΑΟ. Έηζη δπζρεξαίλεηαη ν εληνπηζκφο ζρεηηθψλ ζπλδέζκσλ ζε ζρέζε κε ηνπο βιέπνληεο 

ρξήζηεο. Ζ έξεπλα απηή είλαη ελδεηθηηθή ηνπ πφζν ζεκαληηθή είλαη ε νπηηθή πιεξνθνξία 

ηνπ ρξψκαηνο θαη ε αληίζηνηρε κεηαπιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη ζε έλα βιέπνληα 

ρξήζηε. 

Σε ρξεζηκφηεηα ηεο νπηηθήο κεηαπιεξνθνξίαο έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη κία αθφκα 

πξφζθαηε έξεπλα (Jay et al. 2007) πνπ ζπγθξίλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ςάρλνπλ θάπνηνλ 

ζχλδεζκν βιέπνληεο ρξήζηεο ζε κία ζειίδα ζηε θαλνληθή θαη ζηελ «κφλν κε θείκελν» (text-

only) έθδνζή ηεο. Οη ζειίδεο «κφλν κε θείκελν» απνηεινχζαλ θαη απνηεινχλ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ηε ιχζε θάπνησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ γηα πξνζβάζηκεο ηζηνζειίδεο. Όπσο έρεη 

ήδε αλαιπζεί, νη ζχγρξνλεο πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηζηνζειίδσλ 

απνζαξξχλνπλ ηέηνηνπ είδνπο ιχζεηο θαη πξνσζνχλ ηελ αξρή ηεο ζρεδίαζεο γηα φινπο. 

Παξφια απηά, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κέζα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ 

παξνπζηάζεσλ κίαο ηζηνζειίδαο θαη ηνλ ηξφπν νπηηθήο αλαδήηεζεο ελφο ζπλδέζκνπ ζε 

απηέο, θαηαθέξλεη λα δείμεη πσο ε ιχζε ησλ «κφλν κε θείκελν» ζειίδσλ κπνξεί λα είλαη κία 

πξνζβάζηκε ιχζε αιιά δελ είλαη θαη κία εχρξεζηε ιχζε γηα ΥκεΑΟ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, 

φζν δχζθνιν είλαη λα βξνπλ νη βιέπνληεο ρξήζηεο ζε κία ζειίδα κφλν κε θείκελν έλα 

ζχλδεζκν, άιιν ηφζν θαη παξαπάλσ δχζθνιν είλαη γηα ΥκεΑΟ. Καηαιήγεη ινηπφλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο απηή ε νπηηθή κεηαπιεξνθνξία πνπ κεηαδίδεηαη ζην βιέπνληα κέζσ κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο παξνπζίαζεο ζηε ζειίδα απνηειεί βαζηθφ θνκκάηη γηα ηε βειηίσζε φρη ηφζν 

ηεο πξνζβαζηκφηεηαο αιιά ηεο επρξεζηίαο ησλ ζειίδσλ γηα ΥκεΑΟ. 

Ζ επηξξνή ηεο νπηηθήο πιεξνθνξίαο ηεο ζέζεο ελφο αληηθεηκέλνπ ζηνπο βιέπνληεο 

ρξήζηεο είλαη έλα απφ ηα αληηθείκελα ηεο έξεπλαο ησλ Goldberg et al. (2002). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, παξαηήξεζαλ πψο ηα πξψηα ζηνηρεία ζηα νπνία εζηηάδεη ν ρξήζηεο θαηά ηελ 

είζνδν ζηε ζειίδα βξίζθνληαη ζηελ επάλσ αξηζηεξή πιεπξά ηεο ζειίδαο. Έπεηηα, νη ρξήζηεο 

ηείλνπλ λα κεηαθηλνχλ ην βιέκκα ηνπο αλάκεζα ζηηο ζηήιεο αληηθεηκέλσλ αληί λα ηα 

δηαβάδνπλ ζηήιε πξνο ζηήιε. Πξνηείλνπλ ινηπφλ ηα βαζηθά ζηνηρεία κηαο ζειίδαο λα 

εκθαλίδνληαη ζην επάλσ θαη επάλσ αξηζηεξά κέξνο ηεο ζειίδαο πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο λα 

βξίζθνπλ πην γξήγνξα απηφ πνπ ζέινπλ. 

ηελ παξαπάλσ έξεπλα, νη Pam et al. (2004) έξρνληαη λα πξνζζέζνπλ θαη άιινπο 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα παίμνπλ ξφιν ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία βιέπνπλ ηα αληηθείκελα 

κηαο ζειίδαο νη ρξήζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δείρλνπλ κε ηελ έξεπλά ηνπο πσο ηφζν ε ζεηξά 
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κε ηελ νπνία ν ρξήζηεο βιέπεη δηάθνξεο ζειίδεο φζν θαη ε θαηεγνξία ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 

ζηνλ νπνίν αλήθεη κηα ζειίδα κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ξνή ηνπ βιέκκαηνο ηνπ ρξήζηε. 

Άξα, ν ηξφπνο πξφζβαζεο θαη δηαβάζκαηνο κηαο ζειίδαο απφ βιέπνληεο ρξήζηεο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ αθνινπζεί κηα γξακκηθή ξνή απφ ηελ αξρή πξνο ην ηέινο θαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ην ζεκείν εηζφδνπ γηα ην δηάβαζκα ζε κία ζειίδα δελ είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ε αξρή ηεο ζειίδαο. πγθξίλνληαο απηά κε ηνπο ηξφπνπο πξφζβαζεο θαη δηαβάζκαηνο 

ησλ ΥκεΑΟ παξαθάησ, δηαπηζηψλνπκε έλα απφ ηα βαζηθά αίηηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. 

ε κηα αθφκα έξεπλα απφ ηνπο Tzanidou et al. (2006) επαλεμεηάδνληαη δηάθνξεο 

αξρέο ζρεδίαζεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί παιηφηεξα ζηε βηβιηνγξαθία (Nielsen & Tahir, 2002). 

Αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηά ηνπο αλαθέξεηαη θαη πάιη πσο νη πξψηεο εζηηάζεηο ησλ 

ρξεζηψλ ηείλνπλ λα είλαη ζηελ επάλσ αξηζηεξή θαη θεληξηθή πεξηνρή. Ακθηζβεηνχλ ηελ 

παιαηφηεξε δηαπίζησζε φηη νη ρξήζηεο ηείλνπλ λα παξαβιέπνπλ δηαθεκηζηηθά banner ή 

αληίζηνηρεο θεθαιίδεο θαη δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε πσο ην γεγνλφο απηφ εμαξηάηαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ banner φπσο ρξψκα, θίλεζε θα., ηα νπνία αλ είλαη έληνλα αξθεηά 

κπνξεί λα ηξαβήμνπλ ην βιέκκα ηνπ ρξήζηε κέρξη ζεκείνπ λα ηνλ κπεξδέςνπλ γηα ηε 

ζθνπηκφηεηα ηνπο. Σέινο, δηαπηζηψλνπλ πσο ε απνδνηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ βειηηψλεηαη 

ζεκαληηθά φηαλ ζπγθεθξηκέλνη ζχλδεζκνη βξίζθνληαη ζε αλακελφκελεο απφ ην ρξήζηε 

πεξηνρέο (Ehret 2002). Ο ζχλδεζκνο γηα παξάδεηγκα γηα ηα «ζηνηρεία επηθνηλσλίαο» 

ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο, επνκέλσο ν ρξήζηεο πεξηκέλεη λα ηνλ 

βξεη εθεί θαη ςάρλεη πξψηα εθεί γηα απηφλ. Παξφιν πνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ εχθνια λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα λέν ζρέδην θαη κηα λέα ηνπνζέηεζε ελφο ζπλεζηζκέλνπ ζπλδέζκνπ 

(McCarthy, Sasse & Riegelsberger, 2003), ε ηνπνζέηεζε γλσζηψλ ζπλδέζκσλ ζε 

αλακελφκελα ζεκεία βειηηψλεη ηελ απφδνζε ησλ ρξεζηψλ ζηε πινήγεζε ηνπο απφ ηελ 

πξψηε θηφιαο επίζθεςε. Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο επηβεβαηψλνπλ μαλά ηηο πξνεγνχκελεο 

παξαηεξήζεηο σο πξνο ηε ζέζε αληηθεηκέλσλ ζηε ζειίδα θαη ην ηξφπν πξφζβαζήο ζηα 

δηάθνξα ζεκεία απφ βιέπνληεο ρξήζηεο. Αληίζηνηρνη ηξφπνη γξήγνξεο πξφζβαζεο ζε ηέηνηα 

θνκβηθά ζεκεία κηαο ζειίδαο ζπάληα πινπνηνχληαη ζε ηζηνζειίδεο γηα ΥκεΑΟ γεγνλφο πνπ 

επεξεάδεη ζνβαξά ηεο επρξεζηία ησλ ζειίδσλ γηα ΥκεΑΟ.  

Μηα πην πξφζθαηε έξεπλα ησλ Yesilada et al. (2008) έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη γηα 

αθφκε κία θνξά ηα παξαπάλσ θαη λα ηα ζπγθξίλεη κε έλα πξνηεηλφκελν πιαίζην γηα 

επηζεκείσζε ηζηνζειίδσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηάο ηνπο (Harper et al. 

2000). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο επηβεβαηψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν 

δηαρσξηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ κηαο ζειίδαο θαη φηη ζεκεία ηαπηνπνίεζεο θαη αλαθνξάο (πρ. 

ινγφηππν ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ) (Identification points & Reference points) είλαη φλησο 
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αξθεηά ρξήζηκα θαηά ηελ πινήγεζε ησλ βιεπφλησλ ρξεζηψλ ζε κία ζειίδα θαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ν «Σίηινο» θαη ε «Κεθαιίδα» κίαο ζειίδαο είλαη ηα πξψηα ζεκεία πνπ 

ζπλήζσο εζηηάδνπλ νη ρξήζηεο. Σέινο, επηζεκαίλνπλ πσο ν δηαρσξηζκφο ηεο ζειίδαο ζε 

δηαθξηηέο πεξηνρέο πεξηερνκέλνπ βνεζάεη ζηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ησλ βιεπφλησλ 

ρξεζηψλ ζην θπξίσο πεξηερφκελν κίαο ζειίδαο θαη ππνζέηνπλ πσο ην ζπγθεθξηκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζην θαηλφκελν ηεο παξάβιεςεο δηαθεκηζηηθψλ 

banner απφ ηνπο ρξήζηεο (banner blindness). 

Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο δείρλνπλ θαη ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία 

ραξαθηεξηζηηθψλ κνξθνπνίεζεο ζηελ ελδνθεηκεληθή πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ. Σν ρξψκα, ε 

ζέζε, ν δηαρσξηζκφο πεξηνρψλ πεξηερνκέλνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζην λα βξεη ν 

ρξήζηεο εχθνια ην ζχλδεζκν πνπ ζέιεη λα αθνινπζήζεη, φζν θαη ηελ πιεξνθνξία πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη ή φρη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα. Ζ δηαθνξά ησλ ΥκεΑΟ είλαη φηη φιε απηή ε 

ρξήζηκε γηα ηνπο βιέπνληεο ρξήζηεο νπηηθή πιεξνθνξία θαη ε αληίζηνηρε κεηαπιεξνθνξία 

δε θηάλεη κέζσ ηνπ αθνπζηηθνχ θαλαιηνχ ζε απηνχο. ηα παξαθάησ άξζξα δίλεηαη κία 

αξθεηά αλαιπηηθή θαη γιαθπξή εηθφλα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ΥκεΑΟ 

θαη φπσο ζα θαλεί ν θνηλφο παξνλνκαζηήο ζε φιεο ηηο έξεπλεο είλαη αθξηβψο απηή ε ρακέλε 

πιεξνθνξία. 

ην άξζξν ησλ Goble, Harper θαη Stevens (2000) ηα πξνβιήκαηα πινήγεζεο ησλ 

ΥκεΑΟ ζηνλ ΠΗ παξνκνηάδνληαη κε απηά πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ΑκεΑΟ θαηά ηελ 

πινήγεζή ηνπο ζε έλα πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα, φηη ηνπο ιείπεη ε 

πιεξνθνξία γηα αληηθείκελα ζε κία ζειίδα πνπ κπνξεί λα ηνπο ρξεζηκεχζνπλ, φπσο θαη 

ζηελ πξαγκαηηθή πινήγεζε, ζαλ ζεκεία αλαθνξάο, ζεκεία επηινγψλ ή απνζηάζεηο κεηαμχ 

αληηθεηκέλσλ. Απηά είλαη θαη ηα βαζηθά αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζηελ πινήγεζή 

ηνπο ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα. Έλα θαλάξη δηάβαζεο κε ήρν γηα παξάδεηγκα ή ε ζηάζε 

ελφο ιεσθνξείνπ κπνξεί λα  ζεκαηνδνηήζεη έλα ζηαζκφ επηβεβαίσζεο φηη βξίζθνληαη ζην 

ζσζηφ δξφκν. Μπνξεί επίζεο λα εμππεξεηήζεη θαη ζαλ ζεκείν πξνζαλαηνιηζκνχ ζε 

πεξίπησζε απνπξνζαλαηνιηζκνχ. Ο ήρνο 2 θαλαξηψλ ζε κία δηαζηαχξσζε κπνξεί λα 

ζεκαηνδνηήζεη έλα ζεκείν επηινγήο δξφκνπ αλαιφγσο κε ηνλ πξννξηζκφ. Ζ απφζηαζε απφ 

ην έλα ζεκείν αλαθνξάο ζην επφκελν είλαη επίζεο ζεκαληηθή γηα ηε ζπρλή επηβεβαίσζε φηη 

βξίζθνληαη ζε ζσζηφ δξφκν. Όια απηά ηα ζηνηρεία, είηε ιείπνπλ κέζα απφ ηηο ζειίδεο, είηε 

επηλννχληαη απφ ηνπο ΥκεΑΟ κε έλα εληειψο αλνξζφδνμν, νπνξηνπληζηηθφ θαη ηπραίν 

ηξφπν. 

Ζ Asakawa (2005) κέζα απφ κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλάδξνκε θαη πεξηγξαθή ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηζε ε ίδηα ζαλ ΥκεΑΟ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηνπ ΠΗ 

δίλεη κηα πνιχ πην γιαθπξή εηθφλα ηνπ πψο πινεγνχληαη ζήκεξα νη ΥκεΑΟ ζηνλ ΠΗ θαη ηη 
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πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ. Πεξηγξάθεη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο εκπεηξίαο ησλ ΥκεΑΟ 

θαη ηελ αληίζηνηρε ηζηνξηθή εμέιημε ζεκαληηθψλ ιχζεσλ, νδεγηψλ θαη ηεο ζπκκφξθσζεο κε 

απηέο ζηνλ ΠΗ. Καηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα, πσο ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ησλ δηαρεηξηζηψλ 

θαη ππεχζπλσλ αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ ζε ζέκαηα πξνζβαζηκφηεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ γηα ην κέιινλ. Ζ εκπεηξία θαη ε γλψζε 

απηή απνθηάηαη είηε άκεζα, κε ηε ρξήζε θάπνηνπ εμεηδηθεπκέλνπ θπιινκεηξεηή, είηε 

έκκεζα κε ηε ρξήζε άιισλ εξγαιείσλ (Takagi et al. 2004) πνπ βνεζνχλ θαη πξνηείλνπλ 

βειηηψζεηο ζην ζρεδηαζκφ κίαο ζειίδαο. 

Σέινο, εθηφο απφ ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ νη 

Takagi et al. (2007) επηρεηξνχλ κία αθφκε πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο 

θαηαγξάθνληαο ηηο θηλήζεηο ησλ ΥκεΑΟ θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο ζε δηάθνξνπο δηθηπαθνχο 

ηφπνπο. Έπεηηα, κε βάζε ηελ θαηαγξαθή απηή θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά 

ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ ελδνθεηκεληθήο πινήγεζεο. Απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

παξαηεξήζεηο ηνπο είλαη φηη ΥκεΑΟ αθφκα θαη φηαλ ε ζειίδα πεξηέρεη κεραληζκνχο γηα 

επθνιφηεξε ελδνθεηκεληθή πινήγεζε, φπσο επηθεθαιίδεο θαη εζσηεξηθνχο ζπλδέζκνπο 

παξάθακςεο (skip-links), νη ρξήζηεο επηκέλνπλ ζε ηερληθέο αξθεηά πην νπνξηνπληζηηθέο 

φπσο ην γξήγνξν δηάβαζκα, ηελ πινήγεζε παξαθάκπηνληαο θνκκάηηα ηηο ζειίδαο θαη 

γεληθφηεξα δε ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν λνεηηθφ κνληέιν πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη 

γξήγνξε πξφζβαζε ζε ζεκεία θιεηδηά κίαο ζειίδαο φπσο ην πεξηερφκελν ή ην κελνχ ηεο. 

Αληηζέησο ηα ζεκεία θιεηδηά πνπ επηιέγνπλ είλαη ζπλήζσο ηπραίεο επηινγέο ή βαζίδνληαη 

ζηε ζεσξία ηνπ «θπλεγηνχ πιεξνθνξίαο»  θαη ζρεηηθψλ ιέμεσλ πνπ κπνξεί λα ζπλαληνχλ 

θαηά θαηξνχο ζηε ζειίδα. 

2.3.3 Κνηλνί Φπιινκεηξεηέο θαη Υπνζηεξηθηέο Τερλνινγίεο 

Σν θχξην εξγαιείν πινήγεζεο ηφζν γηα βιέπνληεο φζν θαη γηα ΥκεΑΟ είλαη νη 

θπιινκεηξεηέο  (π.ρ. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Ζ δηαθνξά ζηε ρξήζε ηνπο είλαη 

φηη νη ΥκεΑΟ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνην πξφγξακκα ΤΣ φπσο 

αλαγλψζηεο νζφλεο (screen reader). ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηνλ 

εμεηδηθεπκέλν θπιινκεηξεηή ν νπνίνο αλαιακβάλεη λα παξνπζηάζεη κέζσ ηνπ αθνπζηηθνχ ή 

απηηθνχ θαλαιηνχ ηελ πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη ζηε ζειίδα ζην ρξήζηε. ηελ ελφηεηα απηή 

ζα εμεηάζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη θνηλνί θπιινκεηξεηέο κε θάπνηα γλσζηά 

πξνγξάκκαηα αλάγλσζεο νζφλεο πξνθεηκέλνπ λα δνχκε ηη δπλαηφηεηεο πινήγεζεο 

παξέρνληαη απηή ηε ζηηγκή ζηνπο ΥκεΑΟ 

ηελ πξψηε πεξίπησζε έλα απφ ηα δχν βαζηθά ζηνηρεία είλαη ν θπιινκεηξεηήο ν 

νπνίνο πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκνο ζαλ πξφγξακκα απφ κφλνο ηνπ θαη λα κπνξεί λα 
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επηθνηλσλεί ζσζηά κε ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα ΤΣ ρσξίο λα επεξεάδνληαη ή λα 

κεηψλνληαη νη δπλαηφηεηέο ηνπ. ην ζέκα απηφ ππάξρεη κηα ζεηξά απφ νδεγίεο πνπ έρεη 

εθδψζεη ην W3C (Treviranus et al. 2000) γλσζηέο σο UAAG (User Agent Accessibility 

Guidelines) (Jacobs et al. 2002) κε ζηφρν ηελ παξαγσγή πξνζβάζηκσλ εξγαιείσλ 

πινήγεζεο. Οη νδεγίεο απηέο θαιχπηνπλ κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηαζηνχλ απφ θαθή ζρεδίαζε ελφο εξγαιείνπ φπσο πρ. ην λα είλαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζβάζηκεο κε ηε ρξήζε πιεθηξνινγίνπ ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη 

απαξαίηεηα ε ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ γηα λα ην ρεηξηζηεί θάπνηνο. 

πγθεληξψλνληαο ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε δηάθνξσλ θπιινκεηξεηψλ 

θαη άιισλ πξάθηνξεο ρξεζηψλ (user agents) βξέζεθαλ ηα θνηλά πξνβιήκαηα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ απφ απηνχο. Όπσο θαίλεηαη ινηπφλ ζηε ζπγθεληξσηηθή αλαθνξά (Gunderson 

& Jacobs 2001), ε νδεγία πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο ιεδάληεο πνιπκέζσλ κέζα ζε ζειίδεο θαη 

ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο ζέζεο ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο δελ είλαη πινπνηεκέλε πιήξσο απφ 

θακία εθαξκνγή ελψ αληίζηνηρα ππάξρνπλ 4 νδεγίεο (UAAG) (Jacobs et al. 2002) πνπ είλαη 

ζε πιήξε αλάπηπμε κφλν ζε κηα εθαξκνγή ε θαζεκία. Απηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε δηαρεηξηζηψλ γεγνλφησλ, ηελ ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηεο 

αλαλέσζεο πεξηερνκέλνπ κίαο ζειίδαο, ηνλ έιεγρν ζην ξπζκφ παξνπζίαζεο πνιπκέζσλ, θαη 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζε πίλαθεο. Δηδηθά φζνλ αθνξά ηελ ηειεπηαία νδεγία κπνξνχκε λα 

πνχκε πσο ε θαηάζηαζε έρεη βειηησζεί αξθεηά ζηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο ησλ αλαγλσζηψλ 

νζφλεο, φπσο ζηνλ JAWS
11

 θαη ζηνλ WindowsEyes
12

 πνπ πξνζθέξνπλ πιένλ αθφκα 

πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε πινήγεζε θαη 

πξνζαλαηνιηζκφ κέζα ζε πίλαθεο φπσο ηελ αλαγλψξηζε θαη αλάγλσζε ησλ επηθεθαιίδσλ 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα θειί. 

Δθηφο φκσο απφ ηηο νδεγίεο απηέο (UAAG) (Jacobs et al. 2002) ν θπιινκεηξεηήο 

φπσο ήδε αλαθέξζεθε ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνην πξφγξακκα ΤΣ πνπ ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ΑκεΑΟ είλαη ζπλήζσο θάπνην πξφγξακκα αλάγλσζεο νζφλεο (screen 

reader). Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη ππεχζπλα γηα ηε κεηαθνξά νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο 

ζηελ νζφλε κέζσ ηνπ απηηθνχ ή αθνπζηηθνχ θαλαιηνχ. ηελ πεξίπησζε ηνπ απηηθνχ 

θαλαιηνχ ν ρξήζηεο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ηε γιψζζα Braille θαη ρξεζηκνπνηεί κηα εηδηθή 

ζπζθεπή νζφλεο Braille ε νπνία αλαπαξηζηά ην θείκελν ηεο νζφλεο ζε γιψζζα Braille. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ αθνπζηηθνχ θαλαιηνχ ρξεηάδεηαη έλα πξφγξακκα ζχλζεζεο νκηιίαο (TTS: 

Text-To-Speech) πξνθεηκέλνπ ην θείκελν ηεο νζφλεο λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε νκηιία απφ 

απηφ. 

                                                   
11 http://www.freedomscientific.com/products/fs/jaws-product-page.asp 
12 http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ 



 

62 

 Όζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηελ πινήγεζε ζηνλ ΠΗ ηα πξνγξάκκαηα απηά εθηφο απφ 

ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνπλ νη θνηλνί θπιινκεηξεηέο επεκβαίλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζηε 

δηεπαθή πξνζζέηνληαο επηπιένλ ιεηηνπξγίεο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ δηεπθφιπλζε ησλ 

ρξεζηψλ θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο. Παξαθάησ αθνινπζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ 

πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ηέηνησλ πξνγξακκάησλ αλάγλσζεο νζφλεο θαζψο επίζεο θαη 

κηα πεξηγξαθή θάπνησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ελζσκαηψλνπλ εηδηθά γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο πινήγεζεο ζηνλ ΠΗ. 

Σν Jaws είλαη έλαο αλαγλψζηεο νζφλεο απφ ηελ Freedom Scientific
13

. Όπσο φινη νη 

αλαγλψζηεο νζφλεο, ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο απφ ηνπο ρξήζηεο φρη κφλν γηα πξφζβαζε 

ζηνλ ΠΗ αιιά γεληθφηεξα ζε ζπλδπαζκφ κε φια ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ππνινγηζηή. 

Δηδηθφηεξα φκσο γηα ηελ πινήγεζε ζηνλ ΠΗ, δηαζέηεη έλα αξθεηά πιήξεο ζχλνιν εληνιψλ 

γηα πινήγεζε ζε ηζηνζειίδεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαζέηεη εηδηθέο εληνιέο γηα πινήγεζε 

ζηνπο ζπλδέζκνπο κηαο ζειίδαο, ζηηο επηθεθαιίδεο θαη ζηηο θφξκεο κηαο ζειίδαο θαζψο 

επίζεο θαη εηδηθέο εληνιέο γηα πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία δηεπαθήο πνπ ζπλαληνχληαη ζε απηέο. 

Παξάιιεια, δηαζέηεη εηδηθφ ζχλνιν εληνιψλ γηα πινήγεζε θαη αλάγλσζε πηλάθσλ ζε 

HTML νη νπνίεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαβαζηεί ν πίλαθαο αλά γξακκή, ή αλά θειί 

θαζψο επίζεο θαη λα κεηαθηλείηαη αλάκεζα ζε απηά κε κεγάιε επθνιία. ηηο ηειεπηαίεο 

εθδφζεηο κάιηζηα ε πινήγεζε ζηνπο πίλαθεο έρεη εμειηρζεί ζε βαζκφ πνπ αθφκα θαη ρσξίο 

ηε ρξήζε ησλ εηδηθψλ ζεκάλζεσλ θαη επηθεθαιίδεο ζηνπο πίλαθεο κπνξεί λα ηηο «καληέςεη» 

κε βάζε ηε ζέζε ησλ θειηψλ ζηνλ πίλαθα πξνθεηκέλνπ λα πξνζαλαηνιίζεη ην ρξήζηε γηα ηε 

ζέζε ηνπ ζην πίλαθα. 

Έλαο αθφκε δεκνθηιήο αλαγλψζηεο νζφλεο είλαη ν HAL
14

 ηεο εηαηξίαο Dolphin
15

 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο αξθεηά ζην ρψξν ησλ ΤΣ κε κία ζεηξά απφ πξνγξάκκαηα 

εηδηθεπκέλα γηα ΥκεΑΟ. Ο HAL έξρεηαη κε ην ζπλζέηε νκηιίαο Orpheus πνπ πξνζθέξεη 

ππνζηήξημε θαη γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα κε 2 αληίζηνηρεο θσλέο. Όζνλ αθνξά ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε πξνγξάκκαηα θπιινκεηξεηψλ πξνζθέξεη επίζεο 

δπλαηφηεηεο δηαβάζκαηνο ηνπ θεηκέλνπ αλά παξάγξαθν, ζεηξά, ιέμε ή γξάκκα. Γίλεη επίζεο 

φπσο θαη ν Jaws ηε δπλαηφηεηα πινήγεζεο ζε ζπλδέζκνπο, επηθεθαιίδεο, εηθφλεο θαη 

θφξκεο κηαο ζειίδαο. Σέινο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πινήγεζεο ζε πίλαθεο φκσο δίλνληαο 

ιηγφηεξεο δπλαηφηεηεο απ‟ φηη ν Jaws. 

Σέινο, έλαο αθφκα δεκνθηιήο αλαγλψζηεο νζφλεο είλαη θαη ν WindowsEyes ηεο 

εηαηξίαο GW Micro. Όπσο θαη νη ππφινηπνη, παξέρεη δπλαηφηεηεο γηα κεηαθίλεζε ζε 

ζπλδέζκνπο, επηθεθαιίδεο, θφξκεο, παξαγξάθνπο θαη πίλαθεο. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα επίζεο 

                                                   
13 http://www.freedomscientific.com/default.asp 
14 http://www.yourdolphin.com/productdetail.asp?id=5 
15 http://www.yourdolphin.com/ 
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ζην ρξήζηε λα επηιέμεη ηνλ φγθν θαη ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζα αθνχγεηαη θάζε θνξά, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ην αλ ζα αθνχγεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπλδέζκσλ φηαλ 

πινεγείηαη ζε απηνχο ή ην αλ ζα κπνξεί λα δηαβάδεη εηθφλεο πνπ δελ έρνπλ ελαιιαθηηθφ 

θείκελν. ε γεληθέο γξακκέο παξέρεη ηηο ίδηεο βαζηθέο δπλαηφηεηεο κε ηνπο ππφινηπνπο θαη 

είλαη πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν κε ηνλ Jaws πνπ απηή ηε ζηηγκή ζεσξείηαη ν πην πιήξεο. 

2.3.4 Φσλεηηθνί θπιινκεηξεηέο (voice browsers) 

Δθηφο απφ ηε ιχζε ηνπ αλαγλψζηε νζφλεο πνπ παξέρεη κία ζπλνιηθή ιχζε γηα 

πξφζβαζε ζηνλ ππνινγηζηή, ππάξρνπλ επίζεο θαη εμεηδηθεπκέλνη θπιινκεηξεηέο γηα 

ΥκεΑΟ. Ζ ιχζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ θπιινκεηξεηή παξέρεη φπσο είλαη θαηαλνεηφ κηα ιχζε 

εηδηθά πξνζαξκνζκέλε γηα ηηο αλάγθεο ηεο πινήγεζεο ζηνλ ΠΗ γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε 

δηάθνξα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα απέλαληη ζηνπο δεκνθηιείο αλαγλψζηεο νζφλεο. 

Σν πιενλέθηεκα πνπ έρνπλ είλαη φηη κπνξνχλ λα εμεηδηθεπηνχλ πεξηζζφηεξν ζε 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ΥκεΑΟ ζηνλ ΠΗ πξνζθέξνληαο πνιχ θαιέο θαη 

απνδνηηθέο ιχζεηο ζε πξνβιήκαηά ηνπο. Παξφια απηά, ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξνπλ, πνιιέο θνξέο ράλεηαη κπξνζηά ζηα κεηνλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα 

έρεη ε επηινγή ηνπο. Ζ ρξήζε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ θσλεηηθνχ θπιινκεηξεηή ζεκαίλεη 

πξψηα απφ φια εθκάζεζε ηνπ εξγαιείνπ, πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ ΥκεΑΟ ζεκαίλεη 

εθκάζεζε θαη απνκλεκφλεπζε ελφο αξθεηά κεγάινπ ζπλφινπ ζπληνκεχζεσλ 

πιεθηξνινγίνπ κηαο θαη απηφ είλαη ε βαζηθή ζπζθεπή εηζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

Αληηζέησο, κε ηελ νινθιεξσκέλε ιχζε ηνπ αλαγλψζηε νζφλεο θνηλέο ιεηηνπξγίαο κεηαμχ 

δηαθφξσλ εθαξκνγψλ αληηζηνηρίδνληαη ζε κηα ζπληφκεπζε πιεθηξνινγίνπ θαη απηφ θαζηζηά 

ηε ρξήζε θαη εθκάζεζή ηνπο αξθεηά πην εχθνιε. πλ ηνηο άιινηο, νη ζεκεξηλνί θνηλνί 

θπιινκεηξεηέο έρνπλ ελζσκαηψζεη πιεζψξα ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ 

ρξεηάδνληαη αλάπηπμε απφ ηελ αξρή γηα φπνηνλ θηηάρλεη έλαλ θσλεηηθφ θπιινκεηξεηή 

γεγνλφο πνπ ηνπο θαηαζηεί ζπλήζσο ππνδεέζηεξνπο ζε δπλαηφηεηεο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ θπιινκεηξεηή είλαη ν Home Page Reader 

ηεο IBM. ηελ αλαθνξά αμηνιφγεζήο ηνπ (Gunderson & Jacobs 2004) βιέπνπκε πσο 

θαιχπηεη  60 νδεγίεο απφ ηηο UAAG κε πιήξε ή θαιή πινπνίεζε θαη έρεη 18 νδεγίεο ζηηο 

πνίεο δελ έρεη αμηνινγεζεί. Παξφιν ην γεγνλφο φηη ε εμέιημε ησλ εθδφζεσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θπιινκεηξεηή θαίλεηαη λα κέλεη ζηάζηκε γηα αξθεηφ δηάζηεκα φζνλ αθνξά 

ηελ εκπνξηθή ηνπ έθδνζε, ππάξρεη ζίγνπξα αλάπηπμε ηνπ γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο φπσο 

θαίλεηαη θαη ζε κία απφ ηηο ηειεπηαίεο έξεπλεο ησλ Takagi et al. (2007). 

Γηα εξεπλεηηθνχο θπξίσο ιφγνπο επίζεο έρεη αλαπηπρζεί θαη ν θπιινκεηξεηήο 

BrookesTalk απφ ην παλεπηζηήκην Brookes ηεο Ομθφξδεο (Zajicek et al. 1998). ηελ 
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πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ βιέπνπκε πσο εθηφο απφ ηηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο πνπ 

παξέρνληαη πιένλ απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο αλαγλψζηεο νζφλεο, ππάξρνπλ επίζεο έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη αλάγλσζε κίαο πεξίιεςεο ηεο ζειίδαο 

θαζψο θαη κία πξνζαξκνζκέλε ιεηηνπξγία γηα αλαδήηεζε ζηνλ ΠΗ κε ρξήζε φπνηαο κεραλήο 

αλαδήηεζεο επηζπκεί ν ρξήζηεο. 

ε γεληθέο γξακκέο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζην ρψξν ησλ 

ΤΣ νη εμεηδηθεπκέλνη θσλεηηθνί θπιινκεηξεηέο έρνπλ ππεξθεξαζηεί απφ ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ αλαγλσζηψλ νζφλεο πνπ παξέρνπλ πην νινθιεξσκέλε ιχζε κε θαιχηεξε ππνζηήξημε 

θαη πην εχθνιε εθκάζεζε ηνπο. Παξφια απηά, νη εμεηδηθεπκέλνη θσλεηηθνί θπιινκεηξεηέο 

πξνηηκνχληαη αξθεηέο θνξέο φηαλ πξφθεηηαη γηα έξεπλα θάπνηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ή 

κεραληζκνχ πνπ δελ ππνζηεξίδεηαη κέρξη ζηηγκήο απφ ηνπο αλαγλψζηεο νζφλεο. Απηφο ήηαλ 

θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζε ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή έξεπλα ζηελ αλάπηπμε 

ελφο λένπ θσλεηηθνχ θπιινκεηξεηή (SeEBrowser). Δπηπιένλ, ε θαηαζθεπή ελφο λένπ 

θπιινκεηξεηή καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο 

αλάγθεο ηηο παξνχζαο έξεπλαο, φπσο πρ. ην ραξαθηεξηζηηθφ θαηαγξαθήο θηλήζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κεραληζκνχ ησλ Π. 

2.4 Ο Σεκαζηνινγηθόο Ιζηόο 

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο έλα απφ ηα βαζηθά αίηηα ησλ 

πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη επρξεζηίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ΥκεΑΟ είλαη ε 

ειιηπήο ππνζηήξημε απφ πιεπξάο HTML πνιχπινθσλ δνκψλ πεξηερνκέλνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζχγρξνλε ζρεδίαζε ηζηνζειίδσλ. Σν θελφ ηεο ζεκαζηνινγηθήο απηήο 

ππνζηήξημεο έξρεηαη ζήκεξα λα θαιχςεη ν Η. ηνλ νδηθφ ράξηε (Berners-Lee 1998) ηνπ 

λένπ απηνχ εγρεηξήκαηνο ν Tim Berners-Lee πεξηγξάθεη έλαλ ηζηφ απφ δεδνκέλα πνπ δε ζα 

είλαη πιένλ θαηαλνεηά κφλν ζε επίπεδν ρξήζηε πνπ βιέπεη κηα ηζηνζειίδα αιιά θαη ζε 

επίπεδν κεραλήο πνπ ζα ηα επεμεξγάδεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ Η ινηπφλ είλαη φηη πξφθεηηαη γηα έλα δίθηπν απφ δεδνκέλα  θαη 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο, πεξηγεγξακκέλα φκσο κε έλα θνξκαιηζηηθφ ηξφπν ψζηε λα 

γίλνληαη θαηαλνεηά απφ κεραλέο (Berners-Lee 1998). Σα δεδνκέλα απηά απφ ηε ζηηγκή πνπ 

γίλνληαη δηαζέζηκα ζε απηφ ην δίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο 

αλαιφγσο ηελ εθαξκνγή – κεραλή πνπ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη. Μπνξνχλ επίζεο λα 

ζπζρεηηζηνχλ κε άιια ήδε δηαζέζηκα δεδνκέλα ζην δίθηπν γηα αθφκε πην εμειηγκέλεο 

ρξήζεηο πνπ ζα ζπλδπάδνπλ δεδνκέλα απφ πνιιέο πεγέο ρξεζηκνπνηψληαο αθξηβψο απηέο ηηο 

ζπζρεηίζεηο. 
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Σα βαζηθά πξφηππα γηα ηελ εμέιημε ηνπ λένπ απηνχ ηζηνχ ππάξρνπλ ήδε απφ ην 

2004 θαη είλαη ε γιψζζα OWL (Ontology Web Language) (Bechhofer et al. 2004) θαη ην 

πιαίζην RDF (Resource Description Framework) (Beckett 2004). Σν πξψην είλαη κία 

γιψζζα γηα ηελ πεξηγξαθή κε θνξκαιηζηηθφ ηξφπν νληνινγηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ δηάθνξεο 

νληφηεηεο θαη ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ηνπο. Σν δεχηεξν είλαη έλα πιαίζην κέζα απφ ην νπνίν ν 

θαζέλαο κπνξεί λα θάλεη δειψζεηο γηα δηάθνξνπο πφξνπο θαη λα ζπλδέεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

αληηθείκελα δηαθφξσλ νληνηήησλ παξάγνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα δεδνκέλα ηνπ Η. 

Δπεηδή ηα δεδνκέλα απηά αλαθέξνληαη ζε πφξνπο πνπ είλαη ζπλήζσο ηζηνζειίδεο ηνπ ΠΗ 

νλνκάδνληαη κεηαδεδνκέλα. Λακβάλνληαο δειαδή ζαλ πξσηνγελέο δεδνκέλν κηα ηζηνζειίδα 

ή έλα νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν πνπ ιακβάλεηαη σο πφξνο, ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ 

ζην Η αλαθέξνληαη ζε απηά, ζπλεπψο είλαη δεδνκέλα γηα ηα δεδνκέλα, άξα κεηαδεδνκέλα. 

 
Δηθόλα 2.3: Πιαίζην ηνπνζέηεζεο γηα ηηο πξννπηηθέο ηνπ ΣΙ. (Marshall & Shipman, 2003 p.58) 

ε κηα απφπεηξα λα απνζαθελίζνπλ θαη λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο αιιά θαη 

ηηο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο ηνπ Η νη Marshall θαη Shipman (2003) θαηαηάζζνπλ ηηο 

δηάθνξεο πξνζδνθίεο θαη νπηηθέο γσλίεο ηνπ Η αλάινγα κε ηελ έθηαζε ρξήζεο ζηνλ ηζηφ 

θαη κε ην θνηλφ-ζηφρν (target group) ζην νπνίν απεπζχλνληαη (Δηθφλα 2.3). Έρνπκε έηζη 4 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο γηα ην Η. Ζ πην θνληηλή ζηε ζεκεξηλή ρξήζε ηνπ ΠΗ είλαη απηή 

πνπ απεπζχλεηαη ζε αλζξψπνπο θαη ε ρξήζε ηνπ πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ηεο αξρηθά 

πξνηεηλφκελεο ρξήζεο απφ ην ζπγγξαθέα. Αλ επεθηείλνπκε ηα φξηα ρξήζεο θαη ζε άιινπο 

ηνκείο ηφηε πιεζηάδνπκε ζηελ εθδνρή κηαο παγθφζκηαο πνιχ θαιά νξγαλσκέλεο 

βηβιηνζήθεο ζπκκαδεχνληαο  θαη ηαμηλνκψληαο εθεί ην ππάξρνλ πιηθφ ηνπ ΠΗ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, βιέπνληαο ζαλ ζηφρν ρξήζεο απηφλ πνπ πξνθαζνξίδεη ν εθάζηνηε ζπγγξαθέαο αιιά 

ζαλ ρξήζηε ηεο πιεξνθνξίαο ηε κεραλή ηφηε πξνρσξάκε ζηε ινγηθή ηνπ ζπλδπαζκνχ 
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πιεξνθνξίαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεγέο. Ο ζπλδπαζκφο 

απηφο ζπκβαίλεη κέζσ πξαθηφξσλ πνπ αλαιακβάλνπλ λα αλαθηήζνπλ ηελ ππάξρνπζα 

πιεξνθνξία απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη λα ηε θέξνπλ ζε θάπνηα αληίζηνηρε θνηλή κνξθή 

ηθαλή λα ηε ζπλδπάζεη κε πιεξνθνξία θαη απφ άιιεο πεγέο. Σέινο, επεθηείλνληαο απηή ηελ 

νπηηθή πξνο ηε ρξήζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηφηε θηάλνπκε ζηελ πην κειινληηθή δηάζηαζε 

ηνπ Η φπνπ πξάθηνξεο ζα κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ πιεξνθνξία απφ πνιιέο πεγέο θαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή γλψζεο. Φηάλνπκε δειαδή, ζε κηα κνξθή ελφο 

πινεγεηή γλψζεο φπνπ ζα πινεγνχκαζηε ζε γλψζε πνπ ζα έρεη εμαρζεί απηφκαηα απφ ην 

ζπλδπαζκφ δεδνκέλσλ πνιιψλ πεγψλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο γλψζεο. 

2.4.1 Δθαξκνγέο ηνπ ΣΙ 

Δθηφο απφ ηα δχν βαζηθά πξφηππα πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαη απνηεινχλ 

ην θπξίσο θνξκφ ηνπ Η ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ θαζηεξσζεί θαη λέα πξφηππα γηα ηελ 

πξφζβαζε κέζσ εξσηεκάησλ ζε RDF δεδνκέλα (SPARQL: Query Language for RDF ) ή 

γηα ηελ απνζήθεπζε θαη δεκνζίεπζε ηέηνησλ κεηαδεδνκέλσλ (GRDDL: Gleaning Resource 

Descriptions from Dialects of Languages, POWDER: Protocol for Web Description 

Resources). Παξάιιεια κε ηελ εμέιημε φκσο λέσλ πξνηχπσλ, ππάξρεη θαη εμέιημε ζε 

εθαξκνγέο θαη εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ή ζηεξίδνληαη ζην Η. 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαη ίζσο θπξίαξρεο θαηεγνξίεο είλαη ηα εξγαιεία 

αλάπηπμεο ηφζν νληνινγηψλ φζν θαη RDF κεηαδεδνκέλσλ. Θα ήηαλ παξάινγν λα λνκίδακε 

πσο φινο απηφο ν φγθνο πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρεη ζην ΠΗ ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί θαη 

λα κνληεινπνηεζεί κε ηε ρξήζε απιψλ θεηκελνγξάθσλ ζηνπο νπνίνπο ζα εηνηκάδακε ηα 

αληίζηνηρα OWL θαη RDF αξρεία. Γηα ην ιφγν απηφ ππάξρεη ζήκεξα κία πιεζψξα 

εξγαιείσλ πνπ κέζα απφ γξαθηθά πεξηβάιινληα θαη άιιεο επθνιίεο καο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα παξάγνπκε εχθνια θαη γξήγνξα κεγάινπο φγθνπο κεηαδεδνκέλσλ, ή 

νληνινγηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά ηέηνηα εξγαιεία είλαη ηα Protégé
16

, SemanticWorks
17

, Jena
18

, 

TopBraid Composer
19

 θαη DOME
20

. 

Μία εηδηθή θαηεγνξία εξγαιείσλ παξαγσγήο RDF κεηαδεδνκέλσλ είλαη θαη 

εξγαιεία επηζεκείσζεο (annotation tools). Πξφθεηηαη γηα εξγαιεία επηζεκείσζεο δηαθφξσλ 

πφξσλ κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή κεηαδεδνκέλσλ γηα απηνχο απνζεθεπκέλσλ ζε αληίζηνηρα 

έγγξαθα RDF. Κάπνηα ελδεηθηηθά εξγαιεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ηα SHOE 

                                                   
16 http://protege.stanford.edu/ 
17 http://www.altova.com/products/semanticworks/semantic_web_rdf_owl_editor.html 
18 http://jena.sourceforge.net/ 
19 http://www.topquadrant.com/topbraid/composer/index.html 
20 http://dome.sourceforge.net/ 
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Knowledge Annotator
21

, Annotea
22

, Annozilla
23

, Yawas
24

, OntoMat Annotizer (Handschuh 

and Staab 2002). ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο επηιέμακε λα πινπνηήζνπκε έλα λέν 

εξγαιείν επηζεκείσζεο γηα ηηο ηζηνζειίδεο πξνζαξκνζκέλν εηδηθά ζηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. 

ηελ ελφηεηα 4.2.2 παξνπζηάδεηαη ην εξγαιείν αλαιπηηθφηεξα θαζψο θαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Μία δεχηεξε θαηεγνξία εξγαιείσλ έρεη λα θάλεη κε ηελ απνζήθεπζε θαη εχθνιε 

δηαρείξηζε ησλ δειψζεσλ πνπ γίλνληαη ζε έλα RDF έγγξαθν θάησ απφ ηε δνκή ελφο 

ζπζηήκαηνο ρεζηαθψλ ή Αληηθεηκελνζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS: Relational 

DataBase Management System). Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνηνπ είδνπο εξγαιείσλ 

είλαη ηα RDFStore
25

, AllegroGraph
26

, RDF Gateway
27

, Jena‟s SDB
28

, Virtuoso
29

, Sesame
30

 

θ.α. Σν εξγαιείν πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ απνζήθεπζε θαη δηαλνκή  ησλ RDF δειψζεσλ πνπ 

παξάγνληαη ζην πιαίζην ζηήξημεο ησλ Π είλαη ην Jena‟s SDB. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν 

παξέρεη έλα API πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ δειψζεσλ ζε θάπνην RDBMS 

φπσο ε MySQL
31

 πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Γίλεη ηε 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε εξσηήκαηα SPARQL κε ηε βάζε ησλ RDF δειψζεσλ. 

Μία άιιε νκάδα εξγαιείσλ πνπ αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ηεο OWL είλαη ηα 

εξγαιεία εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ (reasoners). Μέζσ ηεο OWL κπνξεί λα νξηζζνχλ 

νληφηεηεο λα δνζνχλ ζε απηέο ηδηφηεηεο θαη λα ζπζρεηηζζνχλ κε άιιεο νληφηεηεο ηεο ίδηαο ή 

άιιεο νληνινγίαο. Ζ OWL επηηξέπεη λα νξίδνληαη επίζεο θαλφλεο ζε απηέο ηηο ζπζρεηίζεηο 

θαη παξέρεη θαη έλα ζχλνιν βαζηθψλ εηδψλ ζπζρεηίζεσλ  φπσο θιεξνλνκηθφηεηαο, 

ζχλζεζεο, ζχλδεζεο θα. Έρνληαο ινηπφλ κεγάιεο νληνινγίεο κε πνιιέο θαη πεξίπινθεο 

ζπλδέζεηο ζα κπνξνχζακε λα εμάγνπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζπλδπάδνληαο θάπνηεο απφ 

ηηο ζπζρεηίζεηο. 

Αλ γηα παξάδεηγκα έρνπκε κία νληνινγία πνπ πεξηγξάθεη ηα εμαξηήκαηα 

ππνινγηζηψλ ηφηε κπνξεί λα έρνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ νληφηεηα «Τπνινγηζηήο» ε νπνία 

ζα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ νληφηεηα «Κνπηί Τπνινγηζηή». Πξνθαλψο ζηε ζπζρέηηζε απηή ζα 

νξίδεηαη έλα θαλφλαο πνπ ζα ιέεη πψο θάζε ππνινγηζηήο κπνξεί λα έρεη έλα θαη κφλν έλα 

θνπηί. Παξάιιεια ζα ππάξρεη θαη κία νληφηεηα «Σξνθνδνηηθφ» ε νπνία ζπζρεηίδεηαη θαη 

απηή κε ηνλ ππνινγηζηή κε έλαλ αληίζηνηρν θαλφλα φηη θάζε ππνινγηζηήο κπνξεί λα έρεη έλα 

                                                   
21 http://www.cs.umd.edu/projects/plus/SHOE/KnowledgeAnnotator.html 
22 http://www.w3.org/2001/Annotea/ 
23 http://annozilla.mozdev.org/ 
24 http://www.yawas.com/ 
25 http://rdfstore.sourceforge.net/ 
26 http://agraph.franz.com/allegrograph/ 
27 http://www.intellidimension.com/products/rdf-gateway/ 
28 http://jena.hpl.hp.com/wiki/SDB 
29 http://virtuoso.openlinksw.com/ 
30 http://www.openrdf.org/ 
31 http://www.mysql.com/ 
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θαη κφλν έλα ηξνθνδνηηθφ. Αλ ε νληφηεηα «Σξνθνδνηηθφ» ζπζρεηίδεηαη κε ηελ «Κνπηί 

Τπνινγηζηή» κε κία ζπζρέηηζε «Πεξηέρεηαη», ηφηε κπνξνχκε κε έλα πξφγξακκα εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ λα βγάινπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ν θαλφλαο έλα πξνο έλα ηζρχεη θαη γηα ηε 

ζπζρέηηζε «Πεξηέρεηαη». Παξάιιεια, κπνξνχκε λα εμάγνπκε θαη ζπκπεξάζκαηα γηα 

αληηθείκελα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νληνινγηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζε RDF έγγξαθα. Γλσζηά 

εξγαιεία εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ είλαη ηα Pellet
32

, RacerPro
33

, KAON2
34

, FaCT++
35

, 

SHER
36

. ηελ παξνχζα δηαηξηβή, ε νληνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ αξθεηά απιή θαη 

δελ ππήξμε αλάγθε ρξήζεο ηεο γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Δπνκέλσο, θαλέλα απφ ηα 

πξνγξάκκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο δε ρξεζηκνπνηήζεθε. Παξφια απηά, ε ρξήζε 

νληνινγίαο αθήλεη αλνηρηφ ην ελδερφκελν ρξήζεο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ ζην κέιινλ ζε 

πεξίπησζε επέθηαζεο ηεο εθαξκνγήο θαη ζε άιινπο ηνκείο. 

Σα παξαπάλσ εξγαιεία έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ παξαγσγή θαη απνζήθεπζε 

ησλ βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ Η. Δθεί πνπ ε δπλαηφηεηεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ησλ 

νληνινγηψλ γίλεηαη αθφκα πην αηζζεηέο είλαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ ζε εθαξκνγέο. 

Μηα απφ ηηο πην γεληθέο θαηεγνξίεο εξγαιείσλ γηα ηε ρξήζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη νη 

θπιινκεηξεηέο ηνπ Η. Με απηά ηα εξγαιεία κπνξνχκε λα δνχκε δηάθνξεο δειψζεηο πνπ 

έρνπλ γίλεη γηα έλαλ πφξν, λα αθνινπζήζνπκε θάπνηεο απφ απηέο ηηο δειψζεηο πνπ νδεγνχλ 

ζε άιινπο πφξνπο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα πινεγεζνχκε ζε απηήλ ηελ πιεξνθνξία ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηεινχλ ηα 

Disco
37

, Tabulator (Berners-Lee et. al., 2006), Zitgist
38

, OpenLink Viewer
39

.  

Παξφκνηα κε ηνπο θπιινκεηξεηέο ηνπ Η είλαη θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ (CMS: Content Management Systems) ή ηα Wiki πνπ ζπλδένληαη κε ην Η. Σα 

εξγαιεία απηά είλαη ζπζηήκαηα πνπ νη ρξήζηεο ηνπο ηα εκπινπηίδνπλ κε πιεξνθνξία ε 

νπνία ζπλδέεηαη  κε δειψζεηο RDF ψζηε ε πιεξνθνξία πνπ εηζάγεηαη απηνκάησο λα γίλεηαη 

θαηαλνεηή θαη απφ κεραλέο.  Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί ην ζχζηεκα λα θαηαιαβαίλεη 

εξσηήζεηο απφ άιια ζπζηήκαηα, λα δίλεη ζπλεπείο πιεξνθνξίεο ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο, λα ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξία απφ άιια ζπζηήκαηα, θα.  Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

εξγαιείσλ είλαη ηα Semantic Media Wiki
40

, Platypus
41

, Visual knowledge
42

. 

                                                   
32 http://clarkparsia.com/pellet/ 
33 http://agraph.franz.com/racer/ 
34 http://kaon2.semanticweb.org/ 
35 http://owl.man.ac.uk/factplusplus/ 
36 http://domino.research.ibm.com/comm/research_projects.nsf/pages/iaa.index.html 
37 http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/ng4j/disco/ 
38 http://www.zitgist.com/ 
39 http://ode.openlinksw.com/ 
40 http://meta.wikimedia.org/wiki/Semantic_MediaWiki 
41 http://platypuswiki.sourceforge.net/ 
42 http://www.visualknowledge.com/vkgw/vk?ObjectKey=A34148S5995402 
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Σέινο, έξεπλα γίλεηαη επίζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πεξηγξαθψλ ηνπ 

Η κε θαηάιιειεο εθαξκνγέο – πξάθηνξεο ρξεζηψλ. Οη Quan θαη Karger (2004) 

παξνπζηάδνπλ έλα θπιινκεηξεηή γηα ην Η. ε απηφλ ην θπιινκεηξεηή αμηνπνηνχληαη 

πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηε κνξθή κεηαδεδνκέλσλ RDF θαη παξνπζηάδνληαη ζην 

ρξήζηε παξάιιεια κε ηνλ πφξν ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη. Έλα αληίζηνηρν παξάδεηγκα 

ρξήζεο παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο Dominigue  θαη Dzbor (2004). Δδψ πξφθεηηαη γηα έλα plug-

in γηα ηνλ IE ην νπνίν, βαζηζκέλν ζε κία νληνινγία πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε βάζε ζηνηρεία 

απφ δηάθνξα παλεπηζηήκηα, κπνξεί λα βνεζήζεη θάπνηνλ ρξήζηε θαηά ηελ πινήγεζή ηνπ 

ζηνλ ΠΗ. Απηφ πνπ νπζηαζηηθά γίλεηαη είλαη φηη αλαιχεηαη ην θείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνζειίδαο γηα φξνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ νληνινγία θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθή πιεξνθνξία 

ππάξρεη ελζσκαησκέλε εθεί παξνπζηάδεηαη ζε κία βνεζεηηθή κπάξα ζην πιάη ηνπ IE. 

Παξάιιεια, αλαιχνληαο ηελ πιεξνθνξία ηεο ηζηνζειίδαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απηή λα 

αλαπαξαζηαζεί κε ζπλνπηηθφ πεξηιεπηηθφ ηξφπν γηα γξεγνξφηεξε πινήγεζε ζε 

πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο. Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ρξήζε θαη ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο γηα 

ην κέιινλ παξφκνησλ εθαξκνγψλ παξνπζηάδνληαη ζην (Dzbor et al. 2007) 

Οη δπλαηφηεηεο θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο δεκνζίεπζεο κεηαδεδνκέλσλ αξρίδνπλ λα 

γίλνληαη φιν θαη πην εκθαλείο κε εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεηαδεδνκέλα γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ην IngentaConnect
43

 φπνπ κέζα απφ ηελ 

απνζήθεπζε βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή δειψζεσλ (πάλσ απφ 200 εθαηνκκχξηα 

δειψζεηο) πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο ζε πνιιαπιέο βηβιηνζήθεο, 

ζχλδεζεο άξζξσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο – βηβιηνζήθεο κε βάζε ηηο αλαθνξέο, ζηαηηζηηθψλ 

ρξήζεο θα. Βέβαηα ην κεγαιχηεξν φθεινο απφ κηα ηέηνηνπ είδνπο απνζήθεπζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη φηη κπνξεί εχθνια λα επηθνηλσλήζεη κε άιιεο παξφκνηεο 

ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα αληαιιάμεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη πιεξνθνξία ηνπο. 

Μία επίζεο απφ ηηο πην γλσζηέο εθαξκνγέο ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ Η είλαη ην 

WνrdNet
44

. Πξφθεηηαη γηα έλα ιεμηθφ αγγιηθψλ πνπ πεξηγξάθεη ηα ιήκκαηα κε ηε ρξήζε 

νληνινγίαο ζε OWL ή RDFS (Resource Description Framework Schema). Δθηφο απφ ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ θάζε ιήκκαηνο ην WordNet πεξηέρεη θαη ιεθηηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ιεκκάησλ. Όιεο απηέο νη πεξίγξαθεο ησλ ιεκκάησλ θαη νη 

ζπζρεηίζεηο ηνπο ζε OWL πεξηέρνληαη ζήκεξα ζε έλα αξρείν κεγέζνπο πεξίπνπ 150 MB 

ειεχζεξν γηα θαηέβαζκα θαη ρξήζε. Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν ιεμηθφ 

εθθξαζκέλν ζε OWL γηα ηε ρξήζε ηνπ ζε εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιψζζαο (NLP: 

Natural Language Processing) είλαη ηεξάζηηεο. 

                                                   
43 http://www.ingentaconnect.com/ 
44 http://wordnet.princeton.edu/ 
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Σέινο, έλα επίζεο απφ ηα κεγαιχηεξα ζχλνια κεηαδεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο 

ζειίδεο ηνπ ΠΗ βξίζθεηαη ζην Open Directory Project
45

. Πξφθεηηαη γηα έλαλ θαηάινγν ηνπ ΠΗ 

ζηνλ νπνίνλ ζπκκεηέρνπλ δηάθνξνη άλζξσπνη ζπλεηζθέξνληαο ζηα δεδνκέλα, θαηαρσξψληαο  

λέεο ζειίδεο ε δηθηπαθνχο ηφπνπο κε ηελ αληίζηνηρε πεξηγξαθή θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

ρξεηάδνληαη.  Σα δεδνκέλα απηά θάζε κήλα εμάγνληαη ζε αξρεία RDF πνπ πεξηέρνπλ απηέο 

θαηαρσξήζεηο θαη πεξηγξαθέο ζε κνξθή δειψζεσλ RDF. 

2.4.2 Δθαξκνγέο ηνπ ΣΙ ζηελ πινήγεζε θαη πξνζβαζηκόηεηα 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ Marshall θαη Shipman (2003) ν Η έρεη 

δεκηνπξγήζεη αξθεηέο πξνζδνθίεο γηα έλα θαιχηεξν ΠΗ πιεξνθνξηψλ. Ο Horrocks (2007) 

αλαιχνληαο ηε κέρξη ηψξα εμέιημε ηνπ Η εζηηάδεη ζε παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπ θαη δείρλεη 

πψο είλαη δπλαηφλ λα βνεζήζεη ζηα ζέκαηα πξνζβαζηκφηεηαο. Οη Zajicek (2007) θαη Cooper 

(2007) αληίζηνηρα αλαιχνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ ηνπ ΠΗ, 

γλσζηά πιένλ σο Web 2.0,  πνπ βαζίδνληαη ζην Η. Σέινο, νη Harper  θαη Yesilada  (2007) 

παξνπζηάδνπλ κηα νληνινγία βαζηζκέλε ζε αλάιπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ηπθιψλ 

ρξεζηψλ ζην ΠΗ. Παξαιιειίδνληαο ηελ πινήγεζε ησλ ηπθιψλ ρξεζηψλ ζην ΠΗ κε ηελ 

πινήγεζή ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαηαιήγνπλ ζε κηα νληνινγία αληηθεηκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζειίδεο κε παξφκνην ηξφπν κε απηφ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. 

Έλα απφ ηα πεδία έξεπλαο γηα ην Η έρεη λα θάλεη κε ηελ παξαγσγή πεξηερνκέλνπ 

γηα απηφλ. αθψο θαη ε ιχζε ηνπ λα παξάγεηαη ην πεξηερφκελν ρεηξνλαθηηθά κε δηάθνξα 

εξγαιεία επεμεξγαζίαο RDF αξρείσλ είλαη έλαο ηξφπνο, αιιά είλαη αξθεηά ρξνλνβφξνο, 

θνπξαζηηθφο θαη απαηηεί άηνκα κε εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζην αληηθείκελν. Γη‟ απηφ ην ιφγν 

ππάξρνπλ ζήκεξα αξθεηέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εκηαπηφκαηε παξαγσγή ηνπ. ε κία αξθεηά 

πξφζθαηε έξεπλα νη Harper θαη Bechhofer (2007) παξνπζηάδνπλ κηα κεζνδνινγία κέζσ ηεο 

νπνίαο, κε ηε βνήζεηα ησλ CSS νδεγηψλ γηα ηε κνξθνπνίεζε κηαο ζειίδαο, κπνξνχλ λα 

εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ην πνηα θνκκάηηα κηαο ζειίδαο πεξηέρνπλ ην βαζηθφ ηεο 

πεξηερφκελν θαη πνηα θνκκάηηα πεξηέρνπλ κελνχ πξνθεηκέλνπ λα ηα απνκνλψζνπλ θαη ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηάιιεια. Μία απφ ηηο ρξήζεηο πνπ πξνηείλνπλ είλαη ε κεηακφξθσζε 

ηεο ζειίδαο ζε απινχζηεξε θαη πην πξνζβάζηκε κνξθή δηαγξάθνληαο απφ απηήλ φζα 

θνκκάηηα δελ πεξηέρνπλ ην θπξίσο πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο.  

Πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε εμαγσγήο ηεο δνκήο κίαο ηζηνζειίδαο έρνπλ επίζεο 

δνπιέςεη θαη νη Mehta, Mitra θαη Karnick (2005). ε απηή ηελ πεξίπησζε εμάγνληαη 

ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ηεο νπηηθήο 

κεηαπιεξνθνξίαο (ρξψκα, ζέζε θηι.) πνπ εκπεξηέρεηαη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο ζεκάλζεηο ηεο 

                                                   
45 http://www.dmoz.org/ 
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HTML. Παξφκνηα έξεπλα κε ζηφρν ηελ εμαγσγή ησλ ρξήζηκσλ πεξηνρψλ πιεξνθνξίαο απφ 

κία ζειίδα κε δηάθνξεο πεξηθεξεηαθέο πιεξνθνξίεο έρεη γίλεη θαη απφ ηνπο Gupta θαη Kaiser 

(2005), νη νπνίνη κε βάζε θάπνηνπο επξηζηηθνχο θαλφλεο θαηάθεξαλ λα απνκνλψλνπλ απφ 

κία ζειίδα ην ζεκαληηθφ θαη νπζηαζηηθφ πεξηερφκελφ ηεο θαη λα ην παξνπζηάδνπλ 

αληίζηνηρα κνξθνπνηεκέλν γηα θαιχηεξε πινήγεζε. 

Σέινο, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα έξγα απηφκαηεο επηζεκείσζεο έρεη δηεμαρζεί απφ 

ηνπο Dill et al. (2003a, 2003b) νη νπνίνη βαζηζκέλνη ζε κηα βάζε γλψζεο πνπ πεξηείρε 

δηάθνξα ιήκκαηα θαη νλφκαηα γλσζηψλ αληηθεηκέλσλ φπσο πρ. πνιηηηθνχο, θαιιηηέρλεο, 

ηνπσλπκία, ηαηλίεο, ηξαγνχδηα θα. θαηάθεξαλ λα παξάμνπλ κε απηφκαην ηξφπν 

κεηαδεδνκέλα Η  εμάγνληαο πιεξνθνξίεο απφ κηα δεμακελή εγγξάθσλ – ηζηνζειίδσλ. 

2.5 Σύλνςε 

ηελ παξαπάλσ ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ππάξρνπλ θάπνηα ζεκεία αλαθνξάο πνπ  ζηε 

παξνχζα δηαηξηβή απνηεινχλ ζεκέιηνπο ιίζνπο. ηελ ελφηεηα απηή ζα ζπλνςίζνπκε απηά ηα 

βαζηθφηεξα ζεκεία πνπ νδήγεζαλ ζηελ ηδέα ησλ Π ζαλ βαζηθή ηδέα ηεο δηδαθηνξηθήο 

έξεπλαο. 

 
Δηθόλα 2.4: Πιενλεθηήκαηα βιεπόλησλ ρξεζηώλ θαηά ηελ πινήγεζε γηα αλαδήηεζε 

πιεξνθνξίαο  

πλνςίδνληαο ηηο έξεπλεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα 2.3 

θαηαιήγνπκε ζε δχν βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. Πξψηνλ, γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαθεηκεληθήο 

πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ ζε έλα πεξηβάιινλ ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηα βνεζήκαηα 

πινήγεζεο πνπ ν θάζε δηθηπαθφο ηφπνο παξέρεη θαη ην πφζν εχθνια εληνπίδνληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Γηα ηνπο βιέπνληεο ρξήζηεο απηφ κπνξεί λα γίλεη πνιχ 

εχθνια κε θαηάιιειε κνξθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ, ε νπνία ζα κεηαδψζεη νπηηθά ζην 

ρξήζηε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ θάζε βνεζήκαηνο πινήγεζεο (νπηηθή 
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κεηαπιεξνθνξία). Γπζηπρψο φκσο κε βάζε ηα φζα παξνπζηάδνληαη ζηηο παξαπάλσ έξεπλεο 

δε θαίλεηαη πνπζελά νη δνκέο απηέο λα ππνζηεξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζήκεξα απφ ην 

πξφηππν ηεο HTML. Απηφ νδεγεί ζηελ πινπνίεζή ηνπο κε ρξήζε πξσηνγελψλ δνκψλ 

παξνπζίαζεο, φπσο ιίζηεο, πίλαθεο, εηθφλεο θηι. 

Γεχηεξνλ, ζηελ επηηπρεκέλε θαη απνδνηηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο κε κεζφδνπο 

πινήγεζεο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ελδνθεηκεληθή πινήγεζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη γηα 

ηνπο βιέπνληεο ρξήζηεο απφ ην γξήγνξν ζάξσκα ηεο ζειίδαο θαη ηνλ εληνπηζκφ πεξηνρψλ 

πεξηερνκέλνπ, ιεηηνπξγηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη βνεζεκάησλ πινήγεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

θηάζεη ν ρξήζηεο πην εχθνια ζηνλ εθάζηνηε ζηφρν ηνπ (Δηθφλα 2.4). πγθξίλνληαο θαη πάιη 

ην παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθφ κε ηηο δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο ζηα πξνγξάκκαηα ΤΣ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα 2.3.3 θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη θπξίαξρν ξφιν 

παίδεη ε ζσζηή ρξήζε ηεο HTML θαη ε ζπκκφξθσζε κε νδεγίεο πξνζβαζηκφηεηαο (π.ρ. 

WCAG), ρσξίο φκσο απηή λα αληηκεησπίδεη φια ηα πξνβιήκαηα. Γίλεη απιά ηε δπλαηφηεηα 

γηα θάπνηεο επηπιένλ βειηησκέλεο ηερληθέο ελδνθεηκεληθήο πινήγεζεο φπσο πινήγεζε ζηηο 

επηθεθαιίδεο ελφο θεηκέλνπ. 

 
Δηθόλα 2.5 Πξνβιήκαηα ΦκεΑΟ θαηά ηελ πινήγεζε γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο 

Παξάιιεια φκσο κε ηελ αδπλακία κεηάδνζεο ηεο νπηηθήο κεηαπιεξνθνξίαο, θαη 

αθξηβψο ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηεο HTML λα ππνζηεξίμεη ζεκαζηνινγηθά ζχλζεηεο δνκέο 

παξνπζίαζεο, νη ΥκεΑΟ ράλνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο πξφζβαζεο ζηα δηάθνξα 

αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζε κία ζειίδα. Γελ ππάξρεη δειαδή ε δπλαηφηεηα γηα ηνπο 

ΥκεΑΟ λα πξνζπειάζνπλ θαη λα θηάζνπλ γξήγνξα γηα παξάδεηγκα ζην θπξίσο κέξνο κίαο 

ζειίδαο, παξαθάκπηνληαο ηελ ελδηάκεζε «άρξεζηε» πιεξνθνξία πνπ παξεκβάιιεηαη ζηε 

δηαδηθαζία ελδνθεηκεληθήο πινήγεζεο, ιφγσ ηεο ζεηξηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχλνιν 

ζρεδφλ ησλ παξφλησλ εξγαιείσλ ΤΣ (Δηθφλα 2.5). Δθηφο ινηπφλ ηνπ φηη ράλεηαη ε 
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πιεξνθνξία πσο ε ζειίδα κπνξεί λα πεξηέρεη δχν κελνχ θαη κία θφξκα αλαδήηεζεο, αθφκα 

θαη αλ απηή ε πιεξνθνξία γίλνληαλ γλσζηή ζην ρξήζηε κε θάπνην ηξφπν, δε ζα κπνξνχζε 

λα αμηνπνηεζεί επεηδή δε δίλνληαη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη αληίζηνηρνη κεραληζκνί 

γξήγνξεο κεηαθνξάο ζηα αληηθείκελα απηά. Γεγνλφο είλαη πάλησο πσο ηέηνηνη κεραληζκνί 

ππάξρνπλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, φπσο ην παξάδεηγκα ησλ ζπλδέζκσλ 

παξάθακςεο (skip links) αιιά επαθίεηαη ζηνλ ππεχζπλν αλάπηπμεο ηεο εθάζηνηε 

ηζηνζειίδαο λα ηνπο ελζσκαηψζεη ζε απηή. 

Σέινο, έλα αθφκε πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ φιε αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο 

είλαη νη κεραληζκνί πνπ ζα δψζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο απηέο ζηνπο ΥκεΑΟ. Αθελφο ζα πξέπεη 

λα είλαη γλσζηνί απφ ηνπο ρξήζηεο φηαλ ππάξρνπλ πινπνηεκέλνη ζε κία ηζηνζειίδα θαη 

αθεηέξνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα εχρξεζηνη ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

εχθνια απφ ηνπο ρξήζηεο. ε κία πξφζθαηε έξεπλα ησλ Takagi et al. (2007) παξνπζηάδεηαη 

ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαη δηαπηζηψλεηαη πσο ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ δε 

ιχλεηαη απιά κε ηελ ελζσκάησζε θάπνησλ κεραληζκψλ ζε κία ζειίδα. Απηφ, γηαηί νη 

ΥκεΑΟ ζπλήζσο ηείλνπλ λα επηκέλνπλ ζε γλσζηέο θαη πεξηζζφηεξν νπνξηνπληζηηθέο 

ζηξαηεγηθήο πινήγεζεο απφ ην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηνπο απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

κεραληζκνχο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα αγλννχλ παληειψο ηελ χπαξμή ηνπο. 

Έρνληαο ινηπφλ ζαλ δεδνκέλα ηα βαζηθά αίηηα ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ΥκεΑΟ θαη 

ηδηαίηεξα ηελ έιιεηςε ζεκαζηνινγηθήο ππνζηήξημεο ηεο HTML ζαλ έλα απφ απηά, νη 

ηερλνινγίεο ηνπ Η έξρνληαη λα θαιχςνπλ ην θελφ. Ο Η, ν ζηφρνο ηνπ θαη νη ηερλνινγίεο 

πνπ ηνλ απαξηίδνπλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηδαληθφ πιαίζην γηα ηελ πξφηαζε ηδεψλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη επρξεζηίαο ηνπ ΠΗ. Έηζη θαη 

ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, ν Η πξνζθέξεη ην απαξαίηεην ππφβαζξν ηερλνινγηψλ θαη 

αξρηηεθηνληθήο ζρεδίαζεο πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε πινπνίεζε ηεο ηδέαο ησλ Π. 
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Κεθάιαην 3
ν 

Η ιδέα ηων Σςνηομεύζεων 

Πλοήγηζηρ 

 “All achievements, all earned riches, have their 

beginning in an idea.” 

 
Napoleon Hill 
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3 Η ηδέα ησλ Σπληνκεύζεσλ Πινήγεζεο 

Ξεθηλψληαο απφ ηα ζέκαηα πνπ αλαιχζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην είλαη 

ζεκαληηθφ λα δηεπθξηλίζνπκε ηνλ φξν ησλ πληνκεχζεσλ Πινήγεζεο (Π) πνπ απνηειεί 

θαη ηε βαζηθή ηδέα ηεο δηαηξηβήο. ηελ παξνχζα δηαηξηβή, θαη εμεηάδνληαο ηηο Π ππφ ην 

πεξηνξηζκέλν πξίζκα ησλ Υξεζηψλ κε Απψιεηα Όξαζεο (ΥκεΑΟ) ζα κπνξνχζακε λα πνχκε 

πσο: 

«Οη Σπληνκεύζεηο Πινήγεζεο είλαη έλαο κεραληζκόο (ζηνηρείν δηεπαθήο 

ρξήζηε), πνπ βαζηζκέλνο ζε κεηαδεδνκέλα ηνπ Σεκαζηνινγηθνύ Ιζηνύ (ΣΙ), κεηαθέξεη 

ζηνπο ΦκεΑΟ ηε ρακέλε νπηηθή κεηαπιεξνθνξία (απνδεκίσζε), δίλνληάο ηνπο 

παξάιιεια θαη ηε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζήο ηεο κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο πινήγεζήο 

ηνπο» 

Μηιψληαο βέβαηα γηα ηε γεληθφηεξε ηδέα ησλ Π πέξα απφ ην πξίζκα ησλ ΥκεΑΟ 

ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο: 

«Οη ΣΠ είλαη έλαο κεραληζκόο, πνπ βαζηζκέλνο ζε κεηαδεδνκέλα ηνπ ΣΙ, 

κεηαθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ πιεξνθνξία πνπ ράλνπλ από κία ηζηνζειίδα 

(απνδεκίσζε), δίλνληάο ηνπο παξάιιεια θαη ηε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζήο ηεο κε ζηόρν 

ηε βειηίσζε ηεο πινήγεζήο ηνπο» 

Γηαθξίλνπκε ινηπφλ, πσο ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηδέαο ησλ Π είλαη φηη 

κεηαδίδνπλ πιεξνθνξία ζην ρξήζηε. Ζ πιεξνθνξία απηή έρεη ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

πινήγεζεο ηνπ ρξήζηε. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ ΥκεΑΟ ε πιεξνθνξία απηή 

κεηαθέξεηαη, απφ ηε κνξθνπνίεζεο κίαο ζειίδαο, κέζσ ηνπ νπηηθνχ θαλαιηνχ, ζηνπο 

βιέπνληεο ρξήζηεο, αιιά ράλεηε απφ ηνπο ΥκεΑΟ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη Π 

απνδεκηψλνπλ ην ΥκεΑΟ κε απηήλ ηε ρακέλε νπηηθή κεηαπιεξνθνξία πνπ αληιεί ν βιέπσλ 

ρξήζηεο κέζα ζηα πξψηα δεπηεξφιεπηα επίζθεςεο ζε κία ζειίδα. Γίλεηαη ινηπφλ έλα πξψην 

βήκα, βνεζψληαο ηνπο ΥκεΑΟ λα εληνπίζνπλ βνεζήκαηα πινήγεζεο, πεξηνρέο 

πεξηερνκέλνπ θαη ιεηηνπξγηθά αληηθείκελα ζε κία ηζηνζειίδα. 

Γεχηεξν θαη εμίζνπ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηδέαο έρεη λα θάλεη κε ην 

κεραληζκφ ρξήζεο ηεο κεηαπιεξνθνξίαο πνπ κεηαδίδεηαη ζην ρξήζηε. Ο κεραληζκφο απηφο 

πξέπεη λα είλαη απιφο θαη εχρξεζηνο θαη λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο δπλαηφηεηεο πνπ 

ρξεηάδεηαη ν εθάζηνηε ρξήζηεο. ηελ πεξίπησζε ησλ ΥκεΑΟ πξέπεη λα παξέρεηαη έλαο 

κεραληζκφο κεηάβαζεο ζηα δηάθνξα αληηθείκελα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρξήζηε κέζσ ηεο 

κεηαπιεξνθνξίαο πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Γελ αξθεί δειαδή ν ρξήζηεο λα γλσξίδεη 

φηη ε ζειίδα έρεη κηα θφξκα αλαδήηεζεο αιιά ζα πξέπεη λα κπνξεί λα κεηαβεί ζε απηήλ 

άκεζα κε ηνλ αληίζηνηρν κεραληζκφ, δειαδή ηηο Π. Παξάιιεια, ζηε ζπγθεθξηκέλε 
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πεξίπησζε, ν κεραληζκφο ρξήζεο ησλ Π ζα πξέπεη λα είλαη θαη άκεζα δηαζέζηκνο ψζηε λα 

κελ αλαγθάδεη ην ρξήζηε λα πεξάζεη απφ ελδηάκεζα πεξηηηά βήκαηα γηα λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηήζεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κε ηε ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ ησλ Π αλά πάζα 

ζηηγκή ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα κεηαθέξεηαη απφ αληηθείκελν ζε αληηθείκελν κέζα ζηελ 

ηζηνζειίδα κε κεγάιε επθνιία. 

Δπηπιένλ, ν κεραληζκφο πινπνίεζεο ησλ Π πξέπεη λα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ θαη απφ άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θνηλφηεηα ησλ ππεχζπλσλ αλάπηπμεο 

ηζηνζειίδσλ θαη δελ έρνπλ εηδηθέο γλψζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ. Έλα πιαίζην 

δειαδή, κέζα ζην νπνίν ζα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ 

κεραληζκνχ, άηνκα πνπ έρνπλ θίλεηξν λα ην θάλνπλ, ζα βνεζνχζε αθφκα πεξηζζφηεξν. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ΥκεΑΟ, αλ ε εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ εμαξηηφηαλ απφ θίινπο, 

ζπγγελείο, δαζθάινπο θαη γεληθφηεξα εζεινληέο πνπ ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ βνεζψληαο ηνπο 

ΥκεΑΟ, ηφηε ζίγνπξα ζα ππήξρε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή θαη γξεγνξφηεξε εθαξκνγή ηνπ 

κεραληζκνχ ζε κεγάιε έθηαζε. Σν ζέκα ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλφηεηα πνπ ζα 

βνεζήζεη ζηελ πινπνίεζε ελφο κεραληζκνχ ζεσξείηαη απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηελ παξνχζα 

δηαηξηβή, γηαηί πηζηεχνπκε πσο κπνξεί λα είλαη απηφ ην ζηνηρείν πνπ ζα θάλεη ηελ εηδνπνηφ 

δηαθνξά ζηελ πινπνίεζε κηα ηδέαο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν πέξα απφ ηελ εξεπλεηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Ηδέεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο, πνπ ε πινπνίεζε 

θαη ε ππνζηήξημή ηνπο εμαξηψληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ ππάξρνπλ 

ήδε. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ΥκεΑΟ κάιηζηα πξνηείλνληαη κέζσ ησλ νδεγηψλ 

πξνζβαζηκφηεηαο (WCAG: Web Content Accessibility Guidelines). Παξφια απηά, 

παξακέλεη ην ζέκα ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θαηάιιεινπ θνηλνχ, ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ θαη πάλσ 

απφ φια ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ, γηα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιεκάησλ. 

Αθξηβψο επεηδή φινη νη παξαπάλσ ιφγνη απνηεινχλ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο, πνπ πνιιέο 

θνξέο εκπνδίδνπλ ηελ πινπνίεζε θαη αλάπηπμε ηέηνησλ κεραληζκψλ, πηζηεχνπκε πσο ε 

φπνηα ηδέα γηα αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ δελ πξέπεη λα εμαξηάηαη σο πξνο ηελ 

πινπνίεζε ηεο απφ ηελ πεξηνξηζκέλε απηή θνηλφηεηα θαη κφλν. 

Δπηπιένλ, εθφζνλ ζέινπκε ε ηδέα λα κπνξεί λα έρεη εθαξκνγέο ζε πνιιέο άιιεο 

πεξηπηψζεηο εθηφο ησλ ΥκεΑΟ, είλαη ζεκαληηθφ ε ππνζηήξημε θαη ε πινπνίεζή ηεο λα 

δηαηεξήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ βνεζήζεη ζηελ επηηπρία ηνπ ΠΗ. Γειαδή, λα 

ζηεξίδεηαη ζε έλα πιαίζην, εχθνια επεθηάζηκν, πνπ λα ρξεζηκνπνηεί αλνηρηέο θαη επξέσο 

γλσζηέο ηερλνινγίεο θαη λα κελ εκπνδίδεη ηνλ πινπξαιηζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ ρξεζηψλ 

αλάκεζα ζε πιεζψξα πεγψλ γηα ην ίδην ζέκα. Με άιια ιφγηα, λα ζηεξίδεηαη ζε έλα αλνηρηφ, 

επεθηάζηκν θαη ειεχζεξν κέζν φπσο ν ΠΗ. 
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Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΠΗ είλαη απαξαίηεηα γηα ηξείο βαζηθνχο ιφγνπο 

πνπ ζέηνπλ παξάιιεια θαη αληίζηνηρεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξεί ε ηδέα ησλ Π 

αλ δελ ζέινπκε λα πεξηνξίδεηαη ζηα ζηελά πιαίζηα ησλ πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη 

πινήγεζεο ησλ ΥκεΑΟ.  

1. Δίλαη απαξαίηεηε ε δπλαηφηεηα θαζέλαο λα έρεη πξφζβαζε ζηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο 

γηα ηελ επέθηαζε ηεο ηδέαο ησλ Π ζε άιιεο εθαξκνγέο. Απηφ ζέηεη ζαλ πξνυπφζεζε ηε 

ρξήζε αλνηρηψλ ηερλνινγηψλ φπσο απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ΠΗ (HTTP, HTML 

θηι.). Μπνξεί ε ηδέα ησλ Π λα πεξηνξίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή, σο πξνο ηελ 

πινπνίεζε ηεο, ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ησλ ΥκεΑΟ. Παξφια απηά, ε ίδηα 

ηδέα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο παξφκνησλ 

πξνβιεκάησλ κε ηηο θαηάιιειεο κεηαηξνπέο ζηελ πινπνίεζε. Έλα παξάδεηγκα ηέηνηαο 

επέθηαζεο είλαη νη ρξήζηεο ζπζθεπψλ κε κηθξέο νζφλεο φπσο θηλεηά ηειέθσλα ή PDAs 

(Personal Digital Assistants) θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηε δηθή ηνπο 

πινήγεζε ζην ΠΗ. 

2. Δίλαη απαξαίηεηε ε επεθηαζηκφηεηα φζνλ αθνξά ηνπο πφξνπο ηνπ πιαηζίνπ. Θα πξέπεη 

δειαδή, λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο πφξσλ κε δηαθνξεηηθή ζηφρεπζε θαη 

πξνζέγγηζε ζηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο. Οη πφξνη πνπ παξάγνληαη 

ζηελ παξνχζα πινπνίεζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Π πεξηνξίδνληαη ζην λα κεηαθέξνπλ 

ζπγθεθξηκέλε νπηηθά κεηαθεξφκελε κεηαπιεξνθνξία. Παξφια απηά ε ρξήζε αλνηρηψλ 

θαη θπξίσο επεθηάζηκσλ ηερλνινγηψλ (OWL, RDF), πνπ ηίζεηαη ζαλ πξνυπφζεζε, 

αθήλεη ειεχζεξε ηελ παξαγσγή πφξσλ κε δηαθνξεηηθφ ζηφρν φπσο ηε κεηαθνξά 

ζεκαζηνινγηθήο πιεξνθνξίαο γηα κία ηζηνζειίδα. Με ηελ θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε 

ινηπφλ ησλ πφξσλ ζα κπνξνχζακε λα κεηαθέξνπκε ζην ρξεζηή φρη κφλν ηελ νπηηθή 

κεηαπιεξνθνξία φηη ππάξρεη έλα άξζξν εθεκεξίδαο ζηελ ηζηνζειίδα αιιά θαη ηε 

ζεκαζηνινγηθή κεηαπιεξνθνξία φηη πξφθεηηαη γηα άξζξν αζιεηηθψλ εηδήζεσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ νκάδα ηεο Ξάλζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε πινήγεζε κπνξεί λα 

δηεπθνιπλζεί αθφκα πεξηζζφηεξν, αθνχ ζα κπνξεί λα εμνκνησζεί ν κεραληζκφο 

ζαξψκαηνο πεξηερνκέλνπ ελφο βιέπνληα ρξήζηε θαη λα κεηαθεξζεί ε θαηάιιειε 

πιεξνθνξία ζην ΥκεΑΟ. 

3. Σέινο, είλαη επίζεο απαξαίηεηα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ΠΗ φζνλ αθνξά ηνλ πινπξαιηζκφ 

θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ, γηα λα κε πεξηνξίδνληαη νη ΥκεΑΟ σο πξνο ηελ πεγή απφ ηελ 

νπνία ζα ιακβάλνπλ ηε κεηαπιεξνθνξία. Γηα λα δίλεηε δειαδή ε δπλαηφηεηα ζε 

πνιινχο ρξήζηεο λα επηζεκεηψζνπλ ηελ ίδηα ηζηνζειίδα θαη θαη‟ επέθηαζε, λα δίλεηε 

αληίζηνηρα ζηνπο ΥκεΑΟ ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο πεγή ησλ επηζεκεηψζεσλ (δειαδή 

ηνλ επηζεκεησηή) πνπ επηζπκνχλ. 
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Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε πνιιέο απφ ηηο ηδέεο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί κέρξη 

ζηηγκήο ζην θεθάιαην 2 είλαη ε ηδέα ησλ επηζεκεηψζεσλ (annotation) (Asakawa & Takagi 

2000, Yesilada 2005). Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηδέαο απηήο είλαη φηη κπνξεί λα 

κεηαθέξεη επηπιένλ κεηαπιεξνθνξία γηα έλαλ πφξν φπσο αθξηβψο ρξεηαδφκαζηε θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ Π. Άξα, κπνξεί λα κεηαθέξεη θαη ηελ νπηηθά κεηαθεξφκελε 

κεηαπιεξνθνξία πνπ ρξεηαδφκαζηε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ ΥκεΑΟ. Δπνκέλσο, 

νη επηζεκεηψζεηο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ αξρηθά ηε βαζηθή απαίηεζε γηα ηε κεηαθνξά 

ηεο ρακέλεο νπηηθά κεηαθεξφκελεο κεηαπιεξνθνξίαο ζηνπο ΥκεΑΟ. 

Δπίζεο, ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηδέαο ησλ επηζεκεηψζεσλ είλαη φηη κπνξεί 

λα αλεμαξηεηνπνηήζεη ηελ φπνηα κεηαπιεξνθνξία θαη ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο απφ ηνλ 

πφξν ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη. Γειαδή, κπνξεί λα δψζεη ζηελ πινπνίεζε ησλ Π ηελ 

απαξαίηεηε αλεμαξηεζία απφ ηε θνηλφηεηα ησλ ππεχζπλσλ αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξεί ν νπνηνζδήπνηε λα επηζεκεηψζεη κία ηζηνζειίδα θαη λα θάλεη 

δηαζέζηκεο ηηο επηζεκεηψζεηο ηνπ ζε έλα αληίζηνηρν δίθηπν ρξεζηψλ γηα πεξαηηέξσ ρξήζε 

ηνπο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηθαλνπνηεί ηελ πξνυπφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο απφ ηελ 

θνηλφηεηα ππεχζπλσλ αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ πνπ ηέζεθε πξνεγνπκέλσο. 

Δπηπιένλ, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηδέα, είλαη ε δπλαηφηεηα καδηθήο 

επηζεκείσζεο πνιιψλ ηζηνζειίδσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε επηζεκείσζε γηα έλα δηθηπαθφ 

ηφπν, πνπ ηεξεί ηνλ ίδην ζρεδηαζκφ ζε πνιιέο απφ ηηο ζειίδεο ηνπ, γίλεηαη αθφκα πην εχθνιε 

δηαδηθαζία. Ζ επθνιία απηή είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, εηδηθά αλ ζέινπκε νη επηζεκεηψζεηο 

λα παξάγνληαη απφ κηα θνηλφηεηα αηφκσλ πνπ κπνξεί λα κελ έρνπλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο ζηηο 

ηερλνινγίεο ηνπ ΠΗ. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ ηα εξγαιεία πνπ παξάγνπλ 

απηέο ηηο επηζεκεηψζεηο λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην εχρξεζηα θαη «έμππλα» γίλεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα κελ απνζαξξχλνληαη νη ρξήζηεο ηνπο. 

Ζ ηδέα ησλ επηζεκεηψζεσλ θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ γεληθφηεξα απνηειεί ην ζεκέιην 

ιίζν ηνπ Η. Οη ηερλνινγίεο ηνπ Η κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηδαληθά ηελ πινπνίεζε ησλ 

Π. Τπάξρνπλ, φπσο αλαιχζεθε ήδε, κηα ζεηξά ππαξρφλησλ ρξήζεσλ ηνπ Η ζε παξφκνηεο 

πεξηπηψζεηο, γηα ζπλεξγαζία κηαο θνηλφηεηαο πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηαο ρξήζεο είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Annotea
46

, πνπ απνηειεί 

έλα πιαίζην  (Kahan and Koivunen 2001) γηα αλάπηπμε θαη ρξήζε επηζεκεηψζεσλ κε 

δηάθνξα πξνγξάκκαηα. Σν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δίλεη ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, είλαη ε ρξήζε αλνηρηψλ ηερλνινγηψλ ηφζν γηα ηελ επηζεκείσζε φζν θαη γηα ηελ 

απνζήθεπζε θαη ηε δηάζεζε ησλ επηζεκεηψζεσλ. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα κάιηζηα, ππάξρεη ε 

πξσηνβνπιία POWDER (Protocol for Web Description Resources) (Archer & Womer 2009) 

                                                   
46 http://www.w3.org/2001/Annotea/ 
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πνπ αζρνιείηαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ παξαγσγή πξνηχπσλ θαη πξσηνθφιισλ γηα ηελ 

απνζήθεπζε θαη δηάζεζε επηζεκεηψζεσλ. Σα παξαπάλσ δείρλνπλ πσο ν Η ζαλ πιαίζην 

πινπνίεζεο ηνπ κεραληζκνχ ησλ Π κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΠΗ πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

Μέρξη ζηηγκήο αλαιχζεθαλ νη απαηηήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ 

πξνθεηκέλνπ νη Π λα κελ πεξηνξίδνληαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρψξν ησλ ΥκεΑΟ. Παξαθάησ, 

ζα αλαιπζνχλ νη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θαζαξά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

κεραληζκνχ ησλ Π γηα ΥκεΑΟ  θαη έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ 

επρξεζηία ηνπ κεραληζκνχ ρξήζεο ησλ Π.  

Καηά ηε ρξήζε ινηπφλ ησλ Π, ν ρξήζηεο πνπ πινεγείηαη ζε κηα επηζεκεησκέλε 

ηζηνζειίδα, ζα πξέπεη λα έρεη θαη‟ αξρήλ ηε δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ χπαξμε 

ησλ επηζεκεηψζεσλ θαη λα αθνχζεη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ηζηνζειίδαο βαζηζκέλε ζε 

απηέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα απνθηά κηα πξψηε εηθφλα γηα ην ηη ζηνηρεία ππάξρνπλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα. Μεηά ηελ πεξηγξαθή ηα ζηνηρεία πνπ άθνπζε ν ρξήζηεο ζα πξέπεη 

λα είλαη άκεζα θαη ζπλερψο δηαζέζηκα ζπλερψο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πινήγεζεο ζηελ 

ηζηνζειίδα. Θα πξέπεη δειαδή, ν ρξήζηεο λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα επηιέμεη απφ ηηο 

Π ηε ζπληφκεπζε πνπ ζέιεη θαη λα κεηαθέξεηαη ζε απηήλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

κεηαθέξεηαη γξήγνξα άκεζα θαη εχθνια ζε δηάθνξα ζεκεία εηζφδνπ ζην πεξηερφκελν ηεο. Ζ 

ζρεδίαζε ηνπ κεραληζκνχ ρξήζεο πνπ ζα πεξηγξαθεί ζηηο επφκελεο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ 

έιαβε ππφςε θαη πιεξεί ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. Ο ΥκεΑΟ δειαδή, κπαίλνληαο ζε κία 

ηζηνζειίδα κπνξεί εχθνια λα πιεξνθνξεζεί γηα ηπρφλ επηζεκεηψζεηο πνπ κπνξεί λα ηε 

ζπλνδεχνπλ θαη λα αθνχζεη κηα πεξηγξαθή ηεο ζειίδαο βαζηζκέλε ζε απηέο. Απηνκάησο απφ 

εθείλε ηε ζηηγκή θαη έπεηηα, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή εηζάγνληαη ζε κία 

ιίζηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη αλά πάζα ζηηγκή γηα λα κεηαθεξζεί ζε φπνηα απφ ηα 

ζηνηρεία επηζπκεί. Δλζσκαηψλεη ινηπφλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα δπν βαζηθά γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ελφηεηαο γηα ην κεραληζκφ 

ρξήζεο ησλ Π γηα ηνπο ΥκεΑΟ. 

3.1 Απιέο Σπληνκεύζεηο Πινήγεζεο (ΑΣΠ) 

Ο κεραληζκφο ησλ Π πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή έρεη πινπνηεζεί 

ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο. ηε βαζηθή εθδνρή ηεο ηδέαο, ν κεραληζκφο πινπνηείηαη ζηελ 

πην απιή κνξθή ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο ήδε έρεη πεξηγξαθεί, ν ρξήζηεο εηζεξρφκελνο 

ζε κία ζειίδα κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί ηελ χπαξμε επηζεκεηψζεσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζειίδα κε ην πάηεκα ελφο ζπλδπαζκνχ πιήθηξσλ (ALT+I). Αλ φλησο ππάξρνπλ 
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επηζεκεηψζεηο αλεβαζκέλεο ζηνλ αληίζηνηρν εμππεξεηεηή ηφηε αθνχεη κηα πεξίιεςε απηψλ. 

Αλ γηα παξάδεηγκα βξίζθεηαη ζηε ζειίδα ηεο Δηθφλα 3.1 αθνχεη φηη: 

«Βξέζεθαλ ηα εμήο εηδηθά ζηνηρεία πινήγεζεο: 2 κελνύ, 1 θεθαιίδα, 2 

δηαθεκίζεηο, 1 θόξκα αλαδήηεζεο, 2 πξσηνζέιηδα, 2 πεξηνρέο πιεξνθνξηώλ». (Δηθόλα 

3.1) 

 
Δηθόλα 3.1: Πεξηγξαθή ΣΠ κε ηηο ΑΣΠ 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, απνθηά κηα ζπλνπηηθή εηθφλα γηα ην ηη πεξηέρεηαη κέζα ζηε 

ζειίδα. 

 
Δηθόλα 3.2: Τξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνύ ησλ ΑΣΠ 
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Απφ ηε ζηηγκή πνπ εληνπηζηνχλ νη επηζεκεηψζεηο θαη εηδνπνηεζεί ν ρξήζηεο κε ην 

πξνεγνχκελν κήλπκα, ε ιίζηα κε ηα επηζεκεησκέλα αληηθείκελα, δειαδή ηηο Π, είλαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ ρξήζηε πξνο πινήγεζε. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

πιήθηξσλ πινήγεζεο ζε Π (ALT+↓↑) (Δηθφλα 3.2). ε θάζε θίλεζε ζηε ιίζηα ησλ Π 

αθνχεη ηε πεξηγξαθή πιένλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπληφκεπζεο ζηελ νπνία κεηαθέξεηαη φπσο 

γηα παξάδεηγκα: 

«Μεηαθεξζήθαηε ζην κελνύ πεξηερνκέλσλ εθεκεξίδαο.»(Δηθόλα 3.3) 

 
Δηθόλα 3.3: Μεηαθίλεζε ζε ΣΠ κε ηηο ΑΣΠ 

Ζ δηαθνξά απηήο ηεο πεξηγξαθήο κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνεγνχκελνπ κελχκαηνο 

ηεο ιίζηαο ησλ Π είλαη φηη εδψ πξφθεηηαη γηα κηα πην εμεηδηθεπκέλε πεξηγξαθή γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε Π πνπ έρεη επηιερηεί θαη φρη γεληθά ηελ πεξηγξαθή ηεο νληφηεηαο ζηελ νπνία 

αλήθεη. Δλψ δειαδή ζηελ αξρηθή ιίζηα αθνχεη πσο ππάξρνπλ «3 κελνχ», φπνπ ην «κελνχ» 

είλαη ε πεξηγξαθή ηεο νληφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Π,  φηαλ κεηαθεξζεί ζηελ Π αθνχεη 

πσο κεηαθέξζεθε ζην «κελνχ πεξηερνκέλσλ εθεκεξίδαο», ην νπνίν είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ Π πνπ έρεη επηζεκεησζεί ζηε ζειίδα. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ 

λα δηεπθξηλίζνπκε, πσο ε ιίζηα ησλ Π ζπληάζζεηαη κε ηπραία ζεηξά πνπ δελ έρεη λα θάλεη 

νχηε κε ηε ζεηξά πνπ επηζεκεηψζεθαλ ηα αληηθείκελα νχηε κε ηελ νληφηεηα ζηελ νπνία 

αλήθνπλ απιά κε ηε ζεηξά πνπ ζα πεξηέρνληαη κέζα ζηνλ θψδηθα πνπ ζα απνζηείιεη ν 

αληίζηνηρνο εμππεξεηεηήο, γεγνλφο ην νπνίν δε κπνξεί λα ειεγρζεί. Έηζη, κε ηελ αξρηθή 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ επηζεκεηψζεσλ πξνζνκνηψλεηαη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο 

πεξηνρψλ ζε κία ζειίδα πνπ έλαο βιέπνληαο εθηειεί ζηα πξψηα δεπηεξφιεπηα επίζθεςεο ηεο 

ηζηνζειίδαο. Δλψ, κε ηελ επηινγή Π, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ΥκεΑΟ λα μεθηλήζεη ην 
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δηάβαζκα ηεο ζειίδαο απφ θάπνην ζεκείν ηεο πνπ απνηειεί ζεκείν εηζφδνπ ζην θείκελν θαη 

γηα ηνπο βιέπνληεο ρξήζηεο. 

Δθφζνλ ινηπφλ ν ρξήζηεο εηδνπνηεζεί φηη κεηαθέξζεθε ζε θάπνηα Π, αξρίδεη λα 

δηαβάδεη πιένλ ηε ζειίδα απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θαη έπεηηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

πιήθηξα πινήγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινήγεζε ζην θείκελν (↓↑). Παξάιιεια, 

αλ απνθαζίζεη πσο ε ζπγθεθξηκέλε ζπληφκεπζε δελ ηνλ ελδηαθέξεη κπνξεί κε ηε ρξήζε ησλ 

πιήθηξσλ πινήγεζεο ζε Π (ALT+↓↑) λα κεηαθηλεζεί ζε θάπνην απφ ηα ππφινηπα ζηνηρεία 

ηεο ιίζηαο Π θαη λα ζπλερίζεη απφ εθεί ην δηάβαζκα ηεο ζειίδαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

πξνζνκνηψλεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ηεο άκεζεο κεηάβαζεο αλάκεζα ζε πεξηνρέο θαη ζεκεία 

εηζφδνπ ζην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο, πνπ νη βιέπνληεο ρξήζηεο κπνξνχλ λα εθηεινχλ 

αξθεηέο θνξέο θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζε κία ζειίδα. 

Ζ παξαπάλσ ιίζηα Π πεξηνξίδεηαη ζηα επηζεκεησκέλα αληηθείκελα ηα νπνία δελ 

πεξηέρνληαη κέζσ θάπνηαο ζπζρέηηζεο «πεξηεθηηθφηεηαο» (contains) κέζα ζε θάπνην άιιν 

αληηθείκελν. Ζ βαζηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ νληνηήησλ ηεο νληνινγίαο φπσο ζα αλαιπζεί 

εθηελέζηεξα ζην θεθάιαην 4.1.4 είλαη απηή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο (contains). Υξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα πεξηγξάςεη φηη θάπνην αληηθείκελν ζπγθεθξηκέλεο νληφηεηαο κπνξεί λα πεξηέρεηαη 

κέζα ζε θάπνην άιιν αληηθείκελν νληφηεηαο γνλέα. Έηζη γηα παξάδεηγκα, κπνξεί ην 

αληηθείκελν θεληξηθφ κελνχ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ λα πεξηέρεη επηκέξνπο αληηθείκελα ηνπ 

ηχπνπ επηινγέο κελνχ ή αθφκε θαη ππφ-κελνχ. Απηά φια φκσο, δελ αλαθέξνληαη θαηά ηελ 

αξρηθή πεξηγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ ζην ρξήζηε θαη επίζεο δελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο απεπζείαο ζε απηά κέζσ ηεο αξρηθήο ιίζηαο Π πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο. 

Παξφια απηά, φηαλ ν ρξήζηεο κεηαθεξζεί κέζσ κηαο Π ζε θάπνην αληηθείκελν πνπ 

πεξηέρεη άιια αληηθείκελα κέζα ηνπ, εηδνπνηείηαη γηα απηφ κε έλα ζπγθεθξηκέλν ερεηηθφ 

ζήκα. Δάλ ζέιεη λα κεηαθηλεζεί ζε θάπνην άιιν εζσηεξηθφ αληηθείκελν, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη πάιη ην ζπλδπαζκφ γηα ηε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ Π (ALT+I) γηα λα 

αθνχζεη ηελ εζσηεξηθή ιίζηα Π θαη κε ηα πιήθηξα πινήγεζεο ζε Π (ALT+↓↑) λα 

κεηαθηλεζεί εθεί πνπ επηζπκεί. Αλ απνθαζίζεη πσο ζέιεη λα επηζηξέςεη ζηε ιίζηα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ 

(ALT+U) γηα λα ην θάλεη. 

Ζ παξαπάλσ ιεηηνπξγία ελζσκαηψζεθε γηα λα ππάξρεη ζηαδηαθή έθζεζε ησλ 

ρξεζηψλ ζηε κεηαπιεξνθνξία πνπ δίλνπλ νη επηζεκεηψζεηο θαη λα απνθεπρζεί έλαο λένο 

ζπλσζηηζκφο άρξεζησλ θαη αλεπηζχκεησλ επηζεκεηψζεσλ ζηε ιίζηα ησλ Π. Απηφ ζα είρε 

ζαλ απνηέιεζκα, λα θαηαιήμνπλ νη ρξήζηεο αληί λα πεξηπιαληφληαη κεηαμχ άρξεζησλ θαη 

αδηάθνξσλ πιεξνθνξηψλ ζηε ζειίδα, λα κεηαθηλνχληαη αλάκεζα ζε κία πιεζψξα άρξεζησλ 

θαη αδηάθνξσλ επηζεκεησκέλσλ αληηθεηκέλσλ. Απηφ δε ζεκαίλεη πσο νη εηο βάζνο 
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επηζεκεηψζεηο κίαο ζειίδαο είλαη άρξεζηεο θαη αδηάθνξεο. Απιψο, απνθηνχλ ελδηαθέξνλ θαη 

ιφγν χπαξμεο, κφλν φηαλ μέξνπκε πσο ν ρξήζηεο ζέιεη λα επηθεληξσζεί ζην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν ζην νπνίν πεξηέρνληαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κπνξνχκε λα έρνπκε αξθεηά 

εθηελείο θαη ζε κεγάιν βάζνο επηζεκεηψζεηο κηαο ζειίδαο, νη νπνίεο φκσο ζε ηειηθή 

αλάιπζε ζα ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ κηα νκπξέια ιίγσλ βαζηθψλ θαη κεγάισλ πεξηνρψλ ηεο 

ζειίδαο. Έηζη, είλαη πην εχθνιν λα εζηηάζνπλ νη ρξήζηεο εθεί πνπ ζέινπλ απφ ην λα ςάρλνπλ 

γηα κηα Π κέζα ζηελ πιεζψξα ηφζν γεληθψλ φζν θαη εμεηδηθεπκέλσλ ζπληνκεχζεσλ. Σν 

βαζηθφ απηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζηαδηαθήο έθζεζεο ζηα επηζεκεησκέλα αληηθείκελα 

ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο πινπνίεζεο ησλ Π. 

3.2 Φσξηθά Δκπινπηηζκέλεο Σπληνκεύζεηο Πινήγεζεο (ΦΔΣΠ) 

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηαδηαθήο έθζεζεο ζηε κεηαπιεξνθνξία 

ησλ επηζεκεηψζεσλ, ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο παίδεη ν φγθνο ησλ 

επηζεκεηψζεσλ αιιά θαη ε πην ζηνρεπφκελε ρξήζε ηνπο απφ ην ρξήζηε. Απηά ηα δχν 

εμαξηψληαη άκεζα θαη επεξεάδνπλ ην έλα ην άιιν. Αλ γηα παξάδεηγκα κηα ζειίδα είλαη 

επηζεκεησκέλε κε 5 κφλν αληηθείκελα, ηφηε δελ ππάξρεη ιφγνο λα εμεηδηθεχζνπκε θαη λα 

επηθεληξσζνχκε ζηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ κφλν αληηθεηκέλσλ. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ε 

ζειίδα πεξηιακβάλεη 30 επηζεκεησκέλα αληηθείκελα, ε πινήγεζε ζε κηα ιίζηα 30 Π 

επαλαθέξεη κέξνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνζπαζνχκε λα αληηκεησπίζνπκε ζε κία λέα 

βάζε. Κη απηφ γηαηί απνθεχγνληαο ηνλ φγθν ησλ άρξεζησλ θαη αδηάθνξσλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ πεξηέρεη ε ηζηνζειίδα, εηζάγνπκε ην ρξήζηε ζε έλα λέν ζσξφ αδηάθνξσλ 

κεηαπιεξνθνξηψλ απφ ηηο επηζεκεηψζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, αλαδεηήζεθαλ ηξφπνη ψζηε λα 

νδεγήζνπκε ην ρξήζηε ζην επηζπκεηφ αληηθείκελν ζηε ζειίδα, εμεηδηθεχνληαο ζηγά-ζηγά ηηο 

επηινγέο ηνπ απφ γεληθά ζε πην εηδηθά θαη πεξηνξηζκέλα αληηθείκελα. 

Έλαο ηξφπνο λα επηηεπρζεί απηφ, είλαη κέζα απφ ηηο ζπζρεηίζεηο πεξηεθηηθφηεηαο θαη 

ην κεραληζκφ ζηαδηαθήο έθζεζεο πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο. Ση ζπκβαίλεη φκσο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη επηζεκεηψζεηο κηαο ζειίδαο πεξηέρνπλ κεγάιν αξηζκφ αληηθεηκέλσλ απφ 

ην πξψην αθφκα επίπεδν; Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε ζηελ πεξίπησζε απηή γηα λα 

ζηνρεχζνπκε ηε ρξήζε ησλ Π; Γχν ηδέεο γηα απάληεζε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα είλαη νη 

Υσξηθά Δκπινπηηζκέλεο Π (ΥΔΠ) θαη νη Πξνζαξκνζηηθέο Π (ΠΠ) πνπ ζα αλαιπζνχλ 

παξαθάησ. Με ηηο ΥΔΠ επηρεηξείηαη νπζηαζηηθά κηα νκαδνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ 

πξψηνπ επηπέδνπ ηεο ζειίδαο αλάινγα κε ηελ «γεσγξαθηθή» πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθνληαη 

επάλσ ζηε ζειίδα. Γηα ην ιφγν απηφ, θάζε ζειίδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεκείσζεο 

ρσξίδεηαη ζε 9 ηνκείο φπνπ ν θαζέλαο αληηζηνηρίδεηαη κε έλα λνχκεξν απφ ην αξηζκεηηθφ 
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πιεθηξνιφγην. Έηζη γηα παξάδεηγκα ν ηνκέαο 9 είλαη ε επάλσ δεμηά πεξηνρή ηεο ζειίδαο ελψ 

ν ηνκέαο 2 ε θάησ θεληξηθή πεξηνρή ηεο ζειίδαο (Δηθφλα 3.5). 

 
Δηθόλα 3.4: Τξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνύ ησλ ΦΔΣΠ 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηζεκείσζεο, θάζε αληηθείκελν πνπ επηζεκεηψλεηαη 

απνζεθεχεη ζηελ ηηκή ηεο ηδηφηεηαο Location (βι. ελφηεηα 4.1.4) ηηο πεξηνρέο ηηο νπνίεο 

θαιχπηεη. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Δηθφλα 3.5 ην αληηθείκελν Advertisement βξίζθεηαη ζηηο 

πεξηνρέο 7, 8 θαη 9, άξα ε ηηκή ηεο αληίζηνηρεο ηδηφηεηαο γίλεηαη απηφκαηα 7, 8, 9. Ζ ρσξηθή 

απηή πιεξνθνξία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο κε 2 ηξφπνπο. Πξψηνλ, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηελ πινήγεζε ζε Π ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα κε ηε ρξήζε ηνπ 

θαηαιιήινπ ζπλδπαζκνχ πιήθηξσλ (CTRL+[1…9]) (Δηθφλα 3.4) πεξηνξίδνληαο έηζη ηε 

ιίζηα επηζεκεησκέλσλ αληηθεηκέλσλ ζε απηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ηεο ζειίδαο. Αλ 

ινηπφλ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζηε ζειίδα ηεο Δηθφλα 3.6 θαη επηιέμεη ηελ πεξηνρή 4 κε 

CTRL+4 ζα αθνχζεη ην παξαθάησ κήλπκα: 

«Πεξηνρή 4. Βξέζεθαλ ηα εμήο εηδηθά ζηνηρεία πινήγεζεο: 1 κελνύ, 2 

δηαθεκίζεηο» (Δηθόλα 3.6) 

Έπεηηα, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ΑΠ ε ιίζηα είλαη δηαζέζηκε θαη κε ηα 

πιήθηξα πινήγεζεο ζε Π (ALT+↓↑) κπνξεί λα επηιέμεη φπνην επηζπκεί θαη λα κεηαθεξζεί 

ζην αληίζηνηρν ζεκείν ηεο ζειίδαο (Δηθφλα 3.4, Δηθφλα 3.7). 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο ρξήζεο ηεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο ελεξγνπνηείηαη κε ηε ρξήζε 

ελφο άιινπ ζπλδπαζκνχ πιήθηξσλ (CTRL+0) φηαλ ν ρξήζηεο έρεη ήδε κεηαθεξζεί ζε κία  

Π. Σφηε, κπνξεί λα αθνχζεη πνηνπο ηνκείο θαιχπηεη ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Οη δπν 

απηνί ηξφπνη ρξήζεο επηηπγράλνπλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο ν θαζέλαο. Αλ δειαδή ζην 



 

86 

παξάδεηγκα ηεο Δηθφλα 3.7 ν ρξήζηεο αθνχ έρεη κεηαθεξζεί ζην «κελνχ πεξηερνκέλσλ 

εθεκεξίδαο» παηήζεη ην CTRL+0 ζα αθνχζεη ην κήλπκα: 

«Πεξηνρή 4» 

Έηζη, ζα κπνξέζεη λα εληνπίζεη ζε πνηεο πεξηνρέο εθηείλεηαη, άξα θαη πνπ βξίζθεηαη 

κέζα ζηε ζειίδα, ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

 
Δηθόλα 3.5: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνκέσλ θαη επηζεκεησκέλσλ αληηθεηκέλσλ ζε κηα 

ηζηνζειίδα. 

Με ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ν ρξήζηεο ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο ζειίδαο γηα λα 

πινεγεζεί ζηα αληηθείκελα ηεο, πεξηνξίδνπκε ηε ιίζηα ησλ Π κε βάζε ηελ πεξηνρή ζηελ 

νπνία βξίζθνληαη. Γίλνπκε έηζη, κηα ιχζε ζηαδηαθήο έθζεζεο ζε πιεξνθνξία 

νκαδνπνηψληαο ηα αληηθείκελα πξψηνπ επηπέδνπ ζε επηκέξνπο νκάδεο, κε βάζε ηε ζέζε 

ηνπο ζηε ζειίδα. Ζ νκαδνπνίεζε έρεη γίλεη κε βάζε ην εμήο ζθεπηηθφ. Ζ ζχγρξνλε ζρεδίαζε 

ηζηνζειίδσλ αμηνπνηεί ην ρψξν ζε κία ζειίδα, αλαιφγσο κε ην ηη ζέιεη λα παξνπζηάζεη. 

Γλσξίδνπκε, κε βάζε ηηο έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ελφηεηα 2.3.2, φηη ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζειίδαο φπσο ην θπξίσο πεξηερφκελφ ηεο βξίζθνληαη ζπλήζσο ζηελ 

θεληξηθή πεξηνρή ηεο ζειίδαο. Πιεξνθνξίεο φπσο ην πνηνο θαηαζθεχαζε ηε ζειίδα, πφηε 

ελεκεξψζεθε θαη πιεξνθνξίεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ βξίζθνληαη ζπλήζσο ζην θάησ 
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κέξνο ηεο ζειίδαο. Βνεζήκαηα πινήγεζεο ζην δηθηπαθφ ηφπν φπσο κελνχ, πιαίζηα 

αλαδήηεζεο θηι. βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε εχθνια νπηηθά πξνζβάζηκν θαη εληνπίζηκν ρψξν, 

φπσο ζην επάλσ ή πιατλφ κέξνο ηεο ζειίδαο. Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ, πσο ζε θάζε πεξηνρή 

πεξηκέλνπκε λα ππάξρνπλ αληηθείκελα θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ – νληνηήησλ. Θα 

ήηαλ δχζθνιν γηα παξάδεηγκα λα βξνχκε ην θπξίσο πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο λα θαιχπηεη 

κφλν ηελ θάησ πεξηνρή ηεο ζειίδαο. Άξα, αλαιφγσο κε ην αληηθείκελν ζην νπνίν ζέιεη λα 

κεηαθηλεζεί θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο, πεξηκέλνπκε λα θηλεζεί θαη ζε αληίζηνηρεο 

πεξηνρέο γηα λα ην βξεη, πεξηνξίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ιίζηα ησλ Π ζε 

ζπληνκεχζεηο πξνο αληηθείκελα, πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα κε βάζε ηε ζέζε ηνπο, 

λα πεξηέρνπλ ην επηζπκεηφ αληηθείκελν. 

 
Δηθόλα 3.6: Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ΣΠ γηα ηελ πεξηνρή 4 κε ηηο ΦΔΣΠ. 

Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο πινπνίεζεο ηεο ηδέαο ησλ ΥΔΠ πξνυπνζέηεη ινηπφλ 

ηε ζηνηρεηψδε γλψζε αξρψλ ζρεδίαζεο ηζηνζειίδσλ πνπ γηα ηνπο βιέπνληεο ρξήζηεο είλαη 

ζρεδφλ έκθπηε κεηά απφ έλα δηάζηεκα ρξήζεο ηνπ ΠΗ. Γεγνλφο φκσο  πνπ γηα ηνπο ΥκεΑΟ 

ίζσο δελ ηζρχεη, ιφγσ ηεο κνλνδηάζηαηεο εηθφλαο πνπ έρνπλ γηα κία ζειίδα εμ αηηίαο ησλ 

κέρξη ζήκεξα ηξφπσλ πξφζβαζεο ζηνλ ΠΗ. ηελ πεηξακαηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εθδνρήο ησλ Π αλαιχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο 

θαη ν ξφινο πνπ έπαημε θαηά ηε ρξήζε ησλ ΥΔΠ. 
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Δηθόλα 3.7: Δπηινγή ΣΠ κε ηηο ΦΔΣΠ 

3.3 Πξνζαξκνζηηθέο Σπληνκεύζεηο Πινήγεζεο (ΠΣΠ) 

Ζ ηξίηε εθδνρή ηεο ηδέαο ησλ Π είλαη νη Πξνζαξκνζηηθέο Π (ΠΠ). Ζ ηδέα ησλ 

ΠΠ πξνζπαζεί λα δψζεη ιχζε ζην ίδην πξφβιεκα πνπ πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη 

νη ΥΔΠ. Γειαδή, πξνζπαζεί λα ειαηηψζεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν πινήγεζεο ζηε ιίζηα 

ησλ Π. Γηα λα ην επηηχρνπλ απηφ νη ΠΠ ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

ηνπ κεραληζκνχ ησλ Π. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά απφ αλάιπζε πνπ γίλεηαη ζηα 

θαηαγξαθηθά δεδνκέλα ησλ θηλήζεσλ ησλ ρξεζηψλ, εμάγεηαη έλαο πίλαθαο ρξήζεο ησλ Π. 

Γειαδή, εληνπίδνληαη ηα ζεκεία εθείλα ηεο πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ε ιίζηα ησλ Π θαη αλαιχνληαη ψζηε λα εληνπηζηνχλ θαη λα 

θαηαγξαθνχλ ηα εμήο: 

Σεκείν αθεηεξίαο ηεο θίλεζεο: Δίλαη ην αληηθείκελν ηεο ιίζηαο Π πνπ 

ελδερφκελα βξίζθεηαη ν ρξήζηεο φηαλ μεθηλάεη κηα λέα δηαδηθαζία επηινγήο Π. ε 

πεξίπησζε πνπ απηή ε δηαδηθαζία εθθηλεί ρσξίο ν ρξήζηεο λα έρεη ήδε κεηαθεξζεί 

πξνεγνπκέλσο ζε θάπνηα Π ηφηε ε ηηκή ηεο εθθίλεζεο είλαη ην θελφ (Null) 

Σεκείν πξννξηζκνύ ηεο θίλεζεο: Δίλαη ην ζηνηρείν ζην νπνίν ν ρξήζηεο 

απνθαζίδεη λα εγθαηαιείςεη ηελ πινήγεζε ζηηο Π θαη μεθηλάεη ην δηάβαζκα ηεο ζειίδαο 

απφ ην ζεκείν πνπ έρεη κεηαθεξζεί. 

Σα ζεκεία απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ δχν επηκέξνπο ηδηφηεηεο.  

 Σν φλνκα ηεο νληφηεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ην εθάζηνηε αληηθείκελν ηεο ιίζηαο ησλ 

Π. 
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 Σελ ηηκή ηεο ηδηφηεηαο ID (βι. ελφηεηα 4.1.4) ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη ιάβεη θαηά 

ηελ επηζεκείσζε θαη πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα θάζε αληηθείκελν απφ ηα ππφινηπα. 

Έρνληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα URL ησλ ζειίδσλ ζηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη Π θαη ηνπο ρξήζηεο πνπ έθαλαλ ηελ θάζε ελέξγεηα ππνινγίδνληαη 4 

πηζαλφηεηεο πνπ δξνπλ σο ζπληειεζηέο γηα θάζε έλα αληηθείκελν πνπ ππάξρεη 

επηζεκεησκέλν ζε κία ζειίδα. Με βάζε απηέο ππνινγίδεηαη έλαο ηειηθφο βαζκφο – 

πηζαλφηεηα κεηαθίλεζεο ζε θάζε επηζεκεησκέλν αληηθείκελν θαη ε ιίζηα ησλ Π 

θαηαηάζζεηαη πιένλ κε βάζε απηφλ ην γεληθφ βαζκφ (Eirinaki et al. 2004, Mobasher et al. 

2000). 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην θάζε αληηθείκελν ηεο ιίζηαο Π είλαη αληηθείκελν 

θάπνηαο νληφηεηαο «Ο», νη ηέζζεξεηο πηζαλφηεηεο πνπ ππνινγίδνληαη γηα θάζε αληηθείκελν 

ηεο ζειίδαο θαη αληίζηνηρα γηα θάζε επηινγή απφ ηε ιίζηα ησλ Π είλαη νη εμήο: 

P(o): Πηζαλφηεηα κεηαθίλεζεο ζε αληηθείκελν ίδηαο νληφηεηαο κε βάζε ηε ζπλνιηθή 

ρξήζε γηα φιεο ηηο ζειίδεο. Τπνινγίδεηαη κε ην ιφγν ησλ κεηαθηλήζεσλ κε πξννξηζκφ 

αληηθείκελν ηεο νληφηεηαο «Ο» (∑ΚηλΟ) πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ κεηαθηλήζεσλ 

πξνο αληηθείκελα ζε φιεο ηηο ζειίδεο (∑Κηλ). P(o) = ∑ΚηλΟ / ∑Κηλ 

P(oζ): Πηζαλφηεηα κεηαθίλεζεο ζε αληηθείκελν ίδηαο νληφηεηαο κε βάζε ηε 

ζπλνιηθή ρξήζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα «». Απηή ππνινγίδεηαη κε ην ιφγν ησλ 

κεηαθηλήζεσλ κε πξννξηζκφ αληηθείκελν ηεο νληφηεηαο «Ο» ζηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα «»  

(∑ΚηλΟ) πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ κεηαθηλήζεσλ ζε αληηθείκελα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνζειίδαο (∑Κηλ). P(oζ) = ∑ΚηλΟ / ∑Κηλ 

P(ρ): Πηζαλφηεηα κεηαθίλεζεο ζε αληηθείκελν ίδηαο νληφηεηαο κε βάζε ηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε γηα φιεο ηηο ζειίδεο: Απηή ππνινγίδεηαη κε ην ιφγν ησλ 

κεηαθηλήζεσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε «Υ» κε πξννξηζκφ αληηθείκελν ηεο νληφηεηαο 

«Ο» (∑ΚηλΥΟ) πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε ζε 

φιεο ηηο ζειίδεο (∑ΚηλΥ). P(ρ) = ∑ΚηλΥΟ / ∑ΚηλΥ 

P(νρζ): Πηζαλφηεηα κεηαθίλεζεο ζε αληηθείκελν ίδηαο νληφηεηαο κε βάζε ηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα: Απηή ππνινγίδεηαη κε ην ιφγν ησλ 

κεηαθηλήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε «Υ» κε πξννξηζκφ αληηθείκελν ηεο νληφηεηαο 

«Ο» ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα «» (∑ΚηλΥΟ) πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ 

κεηαθηλήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα (∑ΚηλΥ). P(νρζ) = 

∑ΚηλΥΟ /∑ΚηλΥ. 

Οη παξαπάλσ πηζαλφηεηεο πνιιαπιαζηάδνληαη ε θαζεκία κε έλαλ ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο (α,β,γ,δ). Οη ζπληειεζηέο απηνί ιακβάλνπλ ηηκέο απφ 0 έσο 1 θαη ε ηηκή ηνπο 

κπνξεί λα θαζνξηζηεί αλαιφγσο κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο. Σν άζξνηζα ησλ ηεζζάξσλ 



 

90 

απηψλ ζπληειεζηψλ είλαη 1 θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηνπο πνιιαπιαζηαζκνχο πξνζηίζεληαη 

πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ ηε ζπλνιηθή πηζαλφηεηα P κεηαθίλεζεο ζην θάζε αληηθείκελν ηεο 

ιίζηαο Π. 

P=αP(o)+βP(oζ)+γP(ρ)+δP(νρζ) όπνπ α+β+γ+δ=1 

Αλ γηα παξάδεηγκα ν ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ΠΠ έρεη κεγάιν φγθν 

δεδνκέλσλ ρξήζεο ησλ Π κπνξεί νη ζπληειεζηέο ησλ P(ρ) θαη P(νρζ) (γ θαη δ) λα είλαη 

απμεκέλνη σο πξνο ηνπο άιινπο δχν (α θαη β), πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζηε ρξήζε ηνπ ρξήζηε θαη λα απνδπλακψζνπλ ηε γεληθφηεξε ρξήζε ησλ Π απφ 

φινπο ηνπο ρξήζηεο. Με βάζε ηε ζπλνιηθή πηζαλφηεηα P γίλεηαη ε θαηάηαμε ηεο ιίζηαο ησλ 

Π.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηδέα ησλ ΠΠ κπνξεί λα πινπνηεζεί θαη κε δηάθνξνπο άιινπο 

ηξφπνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ειάηησζε ηεο ιίζηαο δηαζέζηκσλ Π κε βάζε ηηο 

πηζαλφηεηεο κεηαθίλεζεο ζε απηά. Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα πξφηαζε είλαη απηή ελφο 

ζπκβνπιεπηηθνχ κεραληζκνχ πνπ ζα πξνηείλεη νπζηαζηηθά ζην ρξήζηε ηα ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ή ρξεζηηθφηεηα κε βάζε ηελ ήδε γλσζηή ρξήζε ηνπο. 

Δπίζεο είλαη πξνθαλέο πσο ε απφδνζή ησλ ΠΠ πεξηθιείεη πνιινχο θαη δηάθνξνπο 

παξάγνληεο, απφ ην βαζκφ εθπαίδεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ έλλνηα ηνπ πιήζνπο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα εμάγεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πηζαλφηεηεο, κέρξη ην πψο 

είλαη δηακνξθσκέλνη νη ζπληειεζηέο γηα θάζε κία πηζαλφηεηα ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηειηθήο 

πηζαλφηεηαο P. Δπηπιένλ, έλαο ηέηνηνο κεραληζκφο ζα κπνξνχζε λα βαζίδεηαη ζε αθφκα 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα πξνθίι πξνηηκήζεσλ γηα θάζε ρξήζηε κε 

βάζε ην πνηα ζηνηρεία δειψλεη σο επηζπκεηά ν ρξήζηεο γηα κεηαθίλεζε. Θα κπνξνχζε 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεί πξνθίι κε βάζε ιέμεηο θιεηδηά γηα ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε θαη 

αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αληηθεηκέλσλ γηα ηελ αθφκα θαιχηεξε θαηάηαμε ησλ 

ζηνηρείσλ. 

Όπσο είλαη θαλεξφ φινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο θαη ηξφπνη πινπνίεζεο δίλνπλ κία 

λέα δπλακηθή ζηε ζπγθεθξηκέλε ηδέα θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ ηδέα ησλ Π. Όκσο, επεηδή ε 

παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζηε ρξήζε  θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ κεραληζκνχ ησλ Π 

γεληθφηεξα, δελ ήηαλ δπλαηφ λα αζρνιεζεί ζε κεγάιν βάζνο κε ηηο πξνεθηάζεηο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηδέαο ησλ ΠΠ. ηελ παξνχζα δηαηξηβή ινηπφλ, έρεη πινπνηεζεί θαη 

εμεηαζηεί κηα πνιχ βαζηθή εθδνρή ησλ ΠΠ πνπ βαζίδεηαη ζηνπο παξαπάλσ ηέζζεξεηο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπλππνινγίδνληαη κε ηελ ίδηα βαξχηεηα (α=β=γ=δ=0.25) γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ θαηάηαμεο.  

Σν ζθεπηηθφ πίζσ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο ησλ ΠΠ έρεη λα θάλεη κε ην ίδην 

αθξηβψο πξφβιεκα πνπ πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηφζν ν κεραληζκφο ηεο ζηαδηαθήο 
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έθζεζεο ζε Π φζν θαη ε ηδέα ησλ ΥΔΠ πνπ αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο. Ο ζηφρνο δειαδή 

είλαη ε ζπληφκεπζε ηνπ ρξφλνπ επηινγήο κηαο Π ψζηε ν κεραληζκφο απηφο λα γίλεη αθφκα 

πην απνδνηηθφο. ε απηή ηελ πεξίπησζε απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ έλα ζχζηεκα πνπ 

καζαίλεη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε θαη πξνζαξκφδεηαη απηφκαηα ζηηο αλάγθεο ηνπ. 

Παξάιιεια, δίλεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηεο ρξήζεο ζπλνιηθψλ ζηνηρείσλ νη ρξήζηεο λα 

επσθειεζνχλ φρη κφλν απφ ηε δηθή ηνπο ρξήζε ησλ Π ζε κία ζειίδα αιιά θαη απφ ηε 

ρξήζε ησλ Π άιισλ ρξεζηψλ ηφζν ζηελ ίδηα ζειίδα φζν θαη γεληθφηεξα. Ο κεραληζκφο ηεο 

ζηαδηαθήο έθζεζεο ζηηο Π ιεηηνπξγεί θαη εδψ παξάιιεια κε ηελ πξνζαξκνγή ηεο ιίζηαο 

ησλ Π. 

 
Δηθόλα 3.8: Τξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνύ ησλ ΠΣΠ 

Ο ηξφπνο ρξήζεο ηνπ κεραληζκνχ θαη ε θηινζνθία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδέαο ησλ 

ΠΠ δελ απαηηεί θακία ηδηαίηεξε γλψζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε, φπσο ζπλέβαηλε κε ηελ 

πεξίπησζε ησλ ΥΔΠ. Γηα ηελ αθξίβεηα ν ρξήζηεο νπζηαζηηθά δελ θαηαιαβαίλεη θάπνηα 

αιιαγή ζην ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην κεραληζκφ επηινγήο Π, παξά κφλν ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηεο ζπλεζηζκέλεο ηπραίαο ιίζηαο ζε κηα πην ζηαζεξή θαη πην θνληά ζηηο 

αλάγθεο ηνπ. Σφζν ε αξρηθή ζπλνπηηθή πεξηγξαθή (Δηθφλα 3.9) φζν θαη ν κεραληζκφο 

πινήγεζεο θαη επηινγήο Π παξακέλεη αθξηβψο ν ίδηνο κε απηφλ ησλ ΑΠ (Δηθφλα 3.8) θαη 

απηφ είλαη έλα αθφκα πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πινπνίεζεο εθφζνλ δελ ππνβάιιεη 

ηνπο ρξήζηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο εθκάζεζεο ελφο λένπ κεραληζκνχ, φπσο κε ηηο ΥΔΠ. Σν 

κφλν πνπ αιιάδεη ζηελ πεξίπησζε ησλ ΠΠ, ζε ζρέζε κε απηή ησλ ΑΠ, είλαη φηη ε ζεηξά 

κε ηελ νπνία ν ρξήζηεο πινεγείηαη ζηηο Π είλαη δηαθνξεηηθή (Δηθφλα 3.10) θαη 

πξνζαξκνζκέλε κε βάζε ηελ πηζαλφηεηα πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. 
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Δηθόλα 3.9: Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ΣΠ κε ηηο ΠΣΠ 

 
Δηθόλα 3.10: Δπηινγή ΣΠ κε ηηο ΠΣΠ 

Μπνξεί ινηπφλ, αλ ππάξρνπλ αξθεηά δεδνκέλα εθπαίδεπζεο ηνπ κεραληζκνχ, ε 

ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε λα ππνθαηαζηήζεη πιήξσο ηελ πινπνίεζε ησλ ΑΠ ρσξίο λα 

αληηιεθζεί ηίπνηα ην ηδηαίηεξν ν ρξήζηεο παξά κφλν κηα βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο 

ην ρξφλν θαη ηνλ θφπν (αξηζκφο θηλήζεσλ) κέρξη λα θηάζεη ζην επηζπκεηφ ζεκείν ζηε 

ζειίδα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επηηπγράλεηαη ηαρχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ εθάζηνηε ζεκείνπ 

ελδηαθέξνληνο ζε κηα ζειίδα, ελψ ηαπηφρξνλα ν ρξήζηεο απνκνλψλεηαη ζηαδηαθά φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηα κε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο ζειίδαο θαη ηελ πεξηηηή πιεξνθνξίαο ηνπο. 
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ηελ ηδαληθή πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ, ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα κεηαθηλεζεί 

ζην θχξην ζηνηρείν θάζε ζειίδαο κε ειάρηζηεο θηλήζεηο κέζα ζηε ζειίδα, πεξίπνπ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη νη εμνηθεησκέλνη βιέπνληεο ρξήζηεο κίαο ζειίδαο πνπ αξρίδνπλ 

λα δηαβάδνπλ ηε ζειίδα θαηεπζείαλ απφ ην βαζηθφ ζεκείν ελδηαθέξνληνο. 
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Κεθάιαην 4
ν 

Το πλαίζιο ζηήπιξηρ ηων 

Σςνηομεύζεων Πλοήγηζηρ 

“Scientists investigate that which already is; 

Engineers create that which has never been.” 

 
Albert Einstein 
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4 Τν πιαίζην ζηήξημεο ησλ Σπληνκεύζεσλ Πινήγεζεο 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε αξρηηεθηνληθή ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγψλ 

πνπ ζηεξίδεη ηελ πινπνίεζε ησλ πληνκεχζεσλ Πινήγεζεο (Π). Πξφθεηηαη γηα έλα 

πιαίζην εθαξκνγψλ βαζηζκέλν ζην εκαζηνινγηθφ Ηζηφ (Η) θαη ζηηο ηερλνινγίεο ηνπ. Ο 

ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ εξγαιείσλ θαζψο θαη νη αξρέο 

θαη ηδέεο πνπ πινπνηνχληαη κέζσ ηνπ πιαηζίνπ ησλ εθαξκνγψλ απνηειεί έλα απφ ηα 

θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο.  

Σν πιαίζην ζηεξίδεηαη ζε ηξείο άμνλεο θαη παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηελ Δηθφλα 

4.1. Ο πξψηνο άμνλαο έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαπαξάζηαζε γλψζεο φπνπ κέζσ κίαο 

νληνινγίαο πεξηγξάθνληαη ηα αληηθείκελα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επηζεκείσζε 

ησλ ηζηνζειίδσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ Υξεζηψλ κε Απψιεηα Όξαζεο (ΥκεΑΟ) πνπ 

εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, απηά είλαη αληηθείκελα πνπ ζπλαληνχληαη ζην 

ζρεδηαζκφ ηζηνζειίδσλ θαη δελ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ ππάξρνπζα δνκή ηεο HTML 

(HyperText Markup Language). Γχξσ απφ απηφλ ηνλ άμνλα ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο OWL (Ontology Web Language) (Bechhofer et al 2004) 

σο γιψζζα πεξηγξαθήο ηεο νληνινγίαο, ην ζηφρν θαη ηνλ ηξφπν ζρεδίαζεο ηεο νληνινγίαο 

ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμή ηεο θαη ηελ 

θνηλφηεηα ησλ δεκηνπξγψλ νληνινγίαο. 

Ο δεχηεξνο άμνλαο έρεη λα θάλεη κε ηηο επηζεκεηψζεηο γηα ηηο ηζηνζειίδεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη αξγφηεξα απφ ην κεραληζκφ ησλ Π. Γχξσ απφ απηφλ ηνλ άμνλα ζα 

αλαιπζνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ RDF (Resource Description Framework) 

(Beckett  2004) ζαλ πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηζεκεηψζεσλ, ηελ επηινγή ηνπ 

κεραληζκνχ απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ηνπο, ηνπ εξγαιείνπ επηζεκείσζεο θαη ηεο 

θνηλφηεηαο ησλ επηζεκεησηψλ. 

Σέινο, ν ηξίηνο άμνλαο έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηηο εθαξκνγέο αμηνπνίεζεο ησλ 

πφξσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ αμφλσλ πξνο φθεινο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Απηφ ζπλήζσο 

πινπνηείηαη κέζσ ελφο αληίζηνηρνπ πξάθηνξα ρξήζηε (user agent) ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ε 

αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ γίλεηαη κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ησλ Π θαη ησλ δηαθφξσλ 

πινπνηήζεσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ν κεραληζκφο απηφο ελζσκαηψζεθε ζε έλα λέν θσλεηηθφ 

θπιινκεηξεηή πνπ νλνκάδεηαη SeEBrowser (Semantically Enhanced Browser). Γχξσ ινηπφλ 

απφ ηνλ ηξίην άμνλα, ζα αλαιπζεί πεξαηηέξσ ην εξγαιείν ηνπ SeEBrowser θαη νη βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ, πέξα απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ Π, θαζψο θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 
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αληίζηνηρε θνηλφηεηα ησλ ππεχζπλσλ αλάπηπμεο πξαθηφξσλ ρξεζηψλ πνπ αμηνπνηνχλ ηνπο 

πφξνπο ησλ δπν πξνεγνχκελσλ αμφλσλ ηνπ πιαηζίνπ.   

 
Δηθόλα 4.1: Σρεδηάγξακκα πιαηζίνπ εθαξκνγώλ πνπ πινπνηνύλ ηελ ηδέα ησλ Σπληνκεύζεσλ 

Πινήγεζεο 

4.1 1
νο

 Άμνλαο : Η νληνινγία 

Ζ νληνινγία απνηειεί νπζηαζηηθά ηε βάζε ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγψλ πνπ ζηεξίδεη 

ηελ πινπνίεζε ησλ Π. Με βάζε ηελ νληνινγία, δειαδή ηηο νληφηεηεο πνπ πεξηγξάθεη θαη 

ηηο κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο πνπ νξίδεη, νη επηζεκεησηέο ηνπ 2
νπ

 άμνλα κπνξνχλ λα παξάγνπλ 

θαηάιιειεο επηζεκεηψζεηο. Οη επηζεκεηψζεηο απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχλ ηε βάζε γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ ησλ Π. Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ, πσο ε νληνινγία απνηειεί 

νπζηαζηηθά ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν ρηίδνληαη νη επηζεκεηψζεηο θαη νη Π αξγφηεξα.  

4.1.1 Η γιώζζα OWL θαη ε επηινγή ηεο 

Ξεθηλψληαο ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξψηνπ άμνλα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ νληνινγηθή 

πεξηγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ κηα ηζηνζειίδα είλαη ζεκαληηθφ 

λα εμεηάζνπκε πξψηα ηε γιψζζα OWL πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο. 

Ο εκαζηνινγηθφο Ηζηφο (Η) φπσο πεξηγξάθεθε θαη ζηελ ελφηεηα 2.4 είλαη έλαο 

ηζηφο κεηαδεδνκέλσλ πνπ γίλνληαη θαηαλνεηά απφ ηηο κεραλέο, κε ηξφπν παξφκνην κε απηφλ 
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πνπ κέρξη ζήκεξα γίλνληαη θαηαλνεηέο απφ ηνπο αλζξψπνπο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (ΠΗ). Όπσο επίζεο αλαιχζεθε ζηελ ίδηα 

ελφηεηα απνηειεί ην ηδαληθφ πιαίζην πάλσ ζην νπνίν κπνξνχλ λα ζηεξηρηνχλ νη εθαξκνγέο 

ππνζηήξημεο ησλ Π.  

Γηα λα επηηεπρζεί ινηπφλ ε θαηαλφεζε απφ ηηο κεραλέο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε ηζηνζειίδεο ηνπ ΠΗ, ρξεηάδεηαη αξρηθά λα ππάξμεη έλαο θνξκαιηζηηθφο ηξφπνο 

πεξηγξαθήο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα κεηαδεδνκέλα 

απηά, θαζψο θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεσλ. ηα πξψηα βήκαηα ηνπ Η ηνλ παξαπάλσ 

ξφιν είραλ αλαιάβεη ηα XML DTDs (XML DataType Definitions) (Bray et al. 2008) θαη ηα 

XML Schemas (eXtensible Markup Language) (Fallside & Wamsley 2004). Οη 

ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο φκσο δίλνπλ απιά ηε δπλαηφηεηα νξηζκνχ θάπνηαο ηεξαξρίαο 

πνπ ζα πξέπεη έλα XML έγγξαθν λα αθνινπζεί. Σν XML Schema είλαη νπζηαζηηθά κία 

πξνέθηαζε ησλ XML DTD ψζηε λα είλαη θαη απηά XML έγγξαθα. Παξφια απηά, δελ δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα λα πεξηγξαθνχλ μεθάζαξα νληφηεηεο κε ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο θαη κεηαμχ 

ηνπο ζπζρεηίζεηο αθνχ νη έλλνηεο απηέο ηφζν ζηα XML DTD θαη ζηα XML Schemas δελ 

είλαη μεθάζαξα νξηζκέλεο. 

Σνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο ειιείςεηο ησλ παξαπάλσ ηερλνινγηψλ θάιπςε ελ κέξεη ε 

ηερλνινγία ησλ RDF Schemas (Brickley & Guha 2004) πνπ βαζίζηεθε ζηε ινγηθή γισζζψλ 

πεξηγξαθήο νληνηήησλ θαη ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ηνπο. Σα RDF Schemas δίλνπλ κία 

νληνινγηθή πιένλ δηάζηαζε ζηελ αλαπαξάζηαζε πιεξνθνξίαο αθνχ πξψηα απφ φια 

κπνξνχλ λα νξίζνπλ ζαθψο νληφηεηεο θαη ηδηφηεηέο ηνπο. Μπνξνχλ επίζεο λα νξίζνπλ 

ζρέζεηο θιεξνλνκηθφηεηαο κεηαμχ νληνηήησλ άξα κπνξνχλ λα νξίζνπλ ππεξ-νληφηεηεο θαη 

ππν-νληφηεηεο. Σέινο, κπνξνχλ γηα θάζε ηδηφηεηα λα νξίζνπλ μεθάζαξα ην εχξνο 

αληηθεηκέλσλ πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ (domain) φζν θαη ην πεδίν νξηζκνχ ησλ ηηκψλ πνπ 

κπνξεί λα πάξεη (range).  

Παξφια απηά, ηα RDF Schemas παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ζηελ πεξηγξαθή πφξσλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ην γεγνλφο φηη δε κπνξνχλ λα νξίζνπλ ηνπηθφηεηα γηα ην εχξνο 

(domain) αληηθεηκέλσλ θαη ην πεδίν νξηζκνχ (range) ηδηνηήησλ. Γε κπνξεί γηα παξάδεηγκα, 

λα νξηζζεί φηη ε ηδηφηεηα «έρεηΠαηδί» αλαθέξεηαη ζε αληηθείκελν ηεο νληφηεηαο 

«Άλζξσπνο» φηαλ κηιάκε γηα αλζξψπνπο θαη «θχινο» φηαλ κηιάκε γηα ζθχινπο. Δπηπιένλ 

πζηεξεί ζηελ ππνζηήξημε θαλφλσλ «χπαξμεο» (cardinality). Γηα παξάδεηγκα δε κπνξεί λα 

νξηζζεί φηη έλαο «Άλζξσπνο» πξέπεη λα έρεη νπσζδήπνηε λα έρεη κία «Μεηέξα» θαη φηη 

επίζεο πξέπεη λα έρεη νπσζδήπνηε δχν «Γνλείο». Σέινο, πζηεξεί ζην λα νξίζεη κεηαβαηηθέο 

(Transitive), αληηζεηηθέο (Inverse) θαη ζπκκεηξηθέο (Symmetrical) ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, δε κπνξεί λα νξηζηεί ζε έλα RDF Schema φηη ε ζπζρέηηζε 
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«είλαηΜεξνοΣνπ» είλαη ε αληίζεηε ηεο «έρεηΜεξνοΣν» φπσο επίζεο δε κπνξεί λα νξηζηεί φηη 

ε «έρεηΜεξνοΣν» είλαη κεηαβαηηθή ηδηφηεηα. 

Ζ εμέιημε ινηπφλ ησλ ηερλνινγηψλ αλαπαξάζηαζεο γλψζεο ζην Η νδήγεζε ζηελ 

OWL πνπ φπσο θάζε νληνινγηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα πεξηγξάθεη: 

 Οληφηεηεο ζε δηάθνξα γλσζηηθά πεδία. 

 πζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ. 

 Ηδηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα αληηθείκελα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νληνηήησλ. 

Δθηφο απηψλ φκσο, αληηκεησπίδεη θαη ηηο ειιείςεηο πξνεγνχκελσλ ιχζεσλ φπσο ην 

RDF Schema. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κία πην νινθιεξσκέλε ιχζε ζην ζέκα ηεο 

αλαπαξάζηαζεο πιεξνθνξίαο ηνπ Η. Δπηπιένλ, ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο ιχζεηο έρεη νδεγήζεη θαη ζε κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο ζηε ρξήζε νληνινγηψλ 

γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Δπεηδή φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ 3
νπ

 θεθαιαίνπ, νη Π δελ πεξηνξίδνληαη 

ζαλ ηδέα κφλν ζηνπο ΥκεΑΟ, αιιά ζρεδηάζηεθαλ κε ζηφρν ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαη 

εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ηνπο θαη ζε άιιεο εθαξκνγέο, γηα άιιεο νκάδεο αηφκσλ, ε 

δπλαηφηεηα επεθηαζηκφηεηαο ηνπ πιαηζίνπ πέξα απφ ηα φξηα ησλ ΥκεΑΟ ζεσξείηαη θαίξηαο 

ζεκαζίαο. Ζ ρξήζε ηερλνινγηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα κία βάζε δεδνκέλσλ κε 

ζπγθεθξηκέλνπο πίλαθεο θαη πεδία γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ νη Π 

κεηαθέξνπλ ζην ρξήζηε, ζα πεξηφξηδε ζεκαληηθά ηελ επεθηαζηκφηεηα ηνπ πιαηζίνπ θαζψο 

ζα έπξεπε ε εθάζηνηε εθαξκνγή λα πεξηνξηζηεί ζηα κεηαδεδνκέλα πνπ ε αξρηθή ζρεδίαζε 

ηεο βάζεο ζα κπνξνχζε λα απνζεθεχζεη. Παξάιιεια, κηα πηζαλή αιιαγή ζην ζρήκα ηεο 

βάζεο ζα ζπλεπάγνληαλ αδπλακία επηθνηλσλίαο ηεο λέαο εθαξκνγήο κε άιιεο ήδε 

ππάξρνπζεο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ε ρξήζε αλνηρηψλ ηερλνινγηψλ ηνπ Η πνπ επηηξέπνπλ ηνλ 

πινπξαιηζκφ θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ αλαπαξάζηαζε 

πιεξνθνξίαο θξίζεθε ε πην θαηάιιειε. Με ηελ OWL κπνξεί ν θαζέλαο λα έρεη πξφζβαζε 

θαη λα αμηνπνηήζεη φπσο ζέιεη κία ππάξρνπζα νληνινγία, φπσο απηή πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. Μπνξεί δειαδή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ νληνινγία ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο γηα λα παξέρεη έλα κεραληζκφ βνήζεηαο ζηελ πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα νξηζηνχλ λέεο νληνινγίεο πνπ λα 

επεθηείλνπλ ηελ ππάξρνπζα ή αθφκα θαη λα απεπζχλνληαη ζε άιιεο εμεηδηθεπκέλεο νκάδεο 

ρξεζηψλ (πρ. άηνκα κε δπζιεμία) πεξηγξάθνληαο ηηο απαξαίηεηεο, γηα ηηο αλάγθεο 

πινήγεζεο ηνπο, νληφηεηεο.  

Ζ δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απφ νληνινγίεο πνπ δίλεη ε OWL θαη ε 

επέθηαζε ηνπ πιαηζίνπ κε άιιεο νληνινγίεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αθφκα πεξηζζφηεξεο θαη 
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πην έμππλεο ιχζεηο ζην κέιινλ, πνπ λα αμηνπνηνχλ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα 

επθνιφηεξε επηζεκείσζε ηζηνζειίδσλ, ή γηα αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απφ δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο ρξεζηψλ κε θνηλνχο κεραληζκνχο. 

Μπνξεί ζηελ παξνχζα δηαηξηβή λα κε ρξεζηκνπνηνχληαη φιεο νη παξαπάλσ 

δπλαηφηεηεο αιιά φπσο ηνλίζηεθε θαη ζηελ ελφηεηα 3 ε ηδέα ησλ Π δελ είλαη γηα έλα 

κεραληζκφ πνπ δε ζα ιεηηνπξγεί ζηα ζηελά φξηα ησλ ΥκεΑΟ. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

επηιέρζεθε ζαλ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ηδέαο, αιιά ε ηδέα ησλ Π είλαη γηα έλα αξθεηά 

πην γεληθφ κεραληζκφ πνπ ζα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ρξεζηψλ. Γη 

απηφ ην ιφγν, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηερλνινγίεο ηνπ Η θαη αθξηβψο ιφγσ ησλ δπλαηνηήησλ 

επέθηαζεο πνπ πξνζθέξεη, επηιέρζεθε ε ρξήζε ηεο OWL. 

4.1.2 Δθδόζεηο ηεο OWL 

Ζ OWL παξέρεη ηξεηο εθδφζεηο - ππνγιψζζεο νη νπνίεο απμάλνπλ ζηαδηαθά ηεο 

εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα θαηαζθεπάζεη ηελ 

νληνινγία ηνπ κε νπνία απφ ηηο ηξεηο ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ φπσο ππνινγηζκνί 

ζπκπεξαζκάησλ θαη εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ νη παξαθάησ 

εθδφζεηο. 

OWL Lite: Δίλαη ε πξψηε θαη πην απιή έθδνζε ηεο OWL. Παξέρεη δπλαηφηεηεο 

πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαηαζθεπή απιψλ ηαμηλνκηψλ (taxonomies) κε απινχο πεξηνξηζκνχο θαη 

ζπζρεηίζεηο. Δίλαη αξθεηά εχθνιε λα ππνζηεξηρζεί απφ ηα πεξηζζφηεξα εξγαιεία αθξηβψο 

ιφγσ ηεο απιφηεηάο θαη ησλ κεησκέλσλ εθθξαζηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο θαη απνηειεί 

ζπλήζσο κία εχθνιε ιχζε γηα ηε κεηαθνξά ζε OWL νληνινγία ελφο απινχ ζρήκαηνο φπσο 

ζεζαπξφο φξσλ (thesaurus). 

OWL DL: Ζ ακέζσο πην πεξίπινθε έθδνζε ηεο OWL ππνζηεξίδεη ζρεδφλ πιήξσο 

ηηο πηζαλέο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο θαη εγγπάηαη φηη φινη νη ππνινγηζκνί πνπ νδεγνχλ ζε 

ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη λα νινθιεξσζνχλ κέζα ζε πεπεξαζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ OWL DL πεξηέρεη φια ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο OWL αιιά κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ππφ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο.  

OWL Full: Δίλαη ε πην πιήξεηο ζε εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο έθδνζε ηεο OWL. 

Παξφια απηά δελ εγγπάηαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζε πεπεξαζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

κέζσ ππνινγηζκψλ φπσο ε DL. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζρεηηθά απίζαλν λα ππάξμεη εξγαιείν 

πνπ λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη πιήξσο, ιεηηνπξγίεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απφ OWL 

Full Οληνινγίεο.  

Ζ θάζε κία έθδνζε είλαη κία επέθηαζε ηεο πξνεγνχκελεο έθδνζεο ηφζν ζην ηη 

κπνξεί απηή λα εθθξάζεη, φζν θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ. Ζ επηινγή 
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ηεο έθδνζεο OWL πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θάζε θνξά εμαξηάηαη απφ ηηο εθθξαζηηθέο 

δπλαηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο. Γηα ηελ παξνχζα δηαηξηβή, επεηδή ε νληνινγία 

επξφθεηην νπζηαζηηθά λα κεηαθέξεη έλα ζεζαπξφ φξσλ κε απιέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο 

ρσξίο θαζφινπ ππνινγηζηηθέο απαηηήζεηο γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πξνηηκήζακε ηελ 

έθδνζε ηεο OWL Lite. Παξφια απηά ε δνκή θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ πιαηζίνπ ππνζηήξημεο 

δελ απνθιείνπλ ηε ρξήζε θάπνηαο πην εμειηγκέλεο έθδνζεο θαη νληνινγίαο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε πην «έμππλεο» εθαξκνγέο ησλ Π πνπ ζα ζπλδπάδνπλ ηελ παξνχζα ιεηηνπξγία 

ηνπο κε πην εμειηγκέλεο νληνινγίεο θαη ηερληθέο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. 

4.1.3 Τν εξγαιείν δεκηνπξγίαο νληνινγίαο ONAR 

ηελ Δηθφλα 4.2 θαίλεηαη έλα ζηηγκηφηππν απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαιείνπ ONAR 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο νληνινγίαο ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. Όπσο 

αξρηθά βιέπνπκε, πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε (GUI: Graphical 

User Interface) κε ην νπνίν απεηθνλίδεηαη ε νληνινγία πνπ θαηαζθεπάδεηαη. Ο πξψηνο ιφγνο 

επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο νληνινγίαο ζηελ παξνχζα 

δηδαθηνξηθή έξεπλα, είλαη αθξηβψο ην φηη παξέρεη κηα εχρξεζηε γξαθηθή δηεπαθή κε ηελ  

αλάπηπμε κίαο νληνινγίαο. Απηφ θαζηζηά εχθνιν ζε θάπνηνλ πνπ έρεη ηδηαίηεξεο  γλψζεηο ζε 

OWL λα ρξεζηκνπνηήζεη ην εξγαιείν ρσξίο ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε. Ο ρξήζηεο κπνξεί εχθνια 

απφ ηελ εξγαιεηνζήθε ηεο εθαξκνγήο λα δηαιέμεη ην ζηνηρείν πνπ ζέιεη λα πξνζζέζεη θάζε 

θνξά ζηελ νληνινγία θαη λα ην θάλεη αξθεηά εχθνια κέζσ ησλ πιαηζίσλ δηαιφγσλ πνπ ηνλ 

θαζνδεγνχλ ζην λα ζπκπιεξψζεη ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά, πξνθείκελνπ λα 

πινπνηεζεί ε αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ζην OWL έγγξαθν ηεο νληνινγίαο. Με παξφκνην ηξφπν, 

κπνξεί λα δηεθπεξαηψζεη φιεο ηηο βαζηθέο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, φπσο δηαγξαθή θαη 

ελεκέξσζε νληνηήησλ, ηδηνηήησλ θαη ζπζρεηίζεσλ. Έρνληαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο νληνινγίαο είλαη αξθεηά πην εχθνιν λα ηε 

δηαρεηξηζηεί ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θαλ λα γλσξίδεη πσο ζπληάζζεηαη έλα OWL έγγξαθν. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν, δηεπξχλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλφηεηα δεκηνπξγψλ 

νληνινγίαο ζε φζνπο έρνπλ πείξα θαη γλψζεηο πάλσ ζηελ αλαπαξάζηαζε θαη κνληεινπνίεζε 

πιεξνθνξίαο. 

Ο δεχηεξνο ιφγνο γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ είλαη έλα ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ, αλεπηπγκέλν εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο, πνπ επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ θνηλφηεηα ησλ δεκηνπξγψλ νληνινγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηηξέπεη ζηνλ θάζε 

ζπκκεηέρνληα λα θάλεη ηηο δηθέο ηνπ αιιαγέο ζε κηα νληνινγία θαη λα ηε θνξηψλεη ζε έλα 

εμππεξεηεηή πνπ δηαηεξεί δηάθνξεο νληνινγίεο. Έηζη, κπνξεί θάπνηνο άιινο λα δεη ηηο 
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αιιαγέο πνπ έρνπλ θάλεη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα νκάδα αηφκσλ, ζηελ νληνινγία, λα πξνηείλεη 

δηθέο ηνπ αιιαγέο θαη γεληθψο κέζα απφ κία δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίσλ 

ζπλεηζθνξψλ, αιιαγψλ θαη απνδνρψλ λα πξνθχςεη κία θνηλά απνδεθηή νληνινγία πνπ 

πιένλ δεκνζηεχεηαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, εθ κέξνπο ηεο θνηλφηεηαο, σο ε 

ηειηθή επίζεκε νληνινγία. Σν ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ εληζρχεη θαη δηεπθνιχλεη 

ηδηαίηεξα ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλνρή ηεο θνηλφηεηαο ησλ δεκηνπξγψλ νληνινγίαο. Ζ 

ζπλνρή θαη ε ζπλεξγαζία ζε απηφ ην επίπεδν είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία φινπ ηνπ 

πιαηζίνπ εθαξκνγψλ γχξσ απφ ηηο Π φπσο ζα εμεγεζεί αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ.  

 
Δηθόλα 4.2: Σηηγκηόηππν από ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ONAR 

4.1.4 Σθνπόο θαη ζρεδηαζκόο ηεο νληνινγίαο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ν ζηφρνο ηεο νληνινγίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο είλαη πεξηνξηζκέλνο ζην πιαίζην ησλ ΥκεΑΟ. Έρνληαο 

δεδνκέλα ηα αίηηα ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ΥκεΑΟ απφ ηηο ελφηεηεο 2.2.2 θαη 2.3 ν ζθνπφο 

ηεο νληνινγίαο πξνζαλαηνιίδεηαη ζην λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο γηα πεξηγξαθή αληηθεηκέλσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ θαη γίλνληαη αληηιεπηά απφ βιέπνληεο 

ρξήζηεο θπξίσο ιφγσ ηεο νπηηθήο κεηαπιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρνπλ.  

Οη Yesilada, Stevens θαη Goble (2003) ζηελ έξεπλά ηνπο παξνπζηάδνπλ έλα πιαίζην 

αλάιπζεο ηζηνζειίδσλ κε βάζε ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ ζε ζέκαηα θηλεηηθφηεηαο 
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ΥκεΑΟ. Οξίδνπλ πσο έλα «ηαμίδη» είλαη ε ζίγνπξε «πινήγεζε» θαη «πξνζαλαηνιηζκφο» κε 

θάπνην «ζηφρν» κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν «πεξηβάιινλ». Με βάζε απηφλ ηνλ νξηζκφ 

εληνπίδνπλ πσο ε πινήγεζε νπζηαζηηθά ραξαθηεξίδεηαη απφ 2 θχξηεο θαηεγνξίεο 

αληηθεηκέλσλ. Σα αληηθείκελα ηνπνζεζηψλ (landmarks), δειαδή ραξαθηεξηζηηθά ζεκάδηα 

θαηά ηελ πινήγεζε, θαη ηα αληηθείκελα κλήκεο (memory) πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία 

πνπ ζπκάηαη θάπνηνο απφ ηε κέρξη ηφηε πινήγεζή ηνπ. Καηαηάζζνπλ ινηπφλ ηα αληηθείκελα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινήγεζε ζε 3 θαηεγνξίεο. 

1. Σα ζεκεία δξνκνιφγεζεο (way points) πνπ βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο ζην λα 

αθνινπζήζνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν δξφκν 

2. Σα ζεκεία πξνζαλαηνιηζκνχ (orientation) πνπ πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ρξήζηε 

3. Σα βνεζήκαηα πινήγεζεο φπσο ράξηεο, πξνδηαγεγξακκέλεο μελαγήζεηο (guided tours, 

site maps) θηι. 

 Με βάζε απηή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, θαηαζθεχαζαλ κία νληνινγία πνπ ζην 

ηειεπηαίν επίπεδν πεξηέρεη ζηνηρεία ησλ ηζηνζειίδσλ φπσο κελνχ, ινγφηππα, ζχλδεζκνη θηι 

πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ θαη βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε 

πινήγεζε. Έπεηηα, πξφηεηλαλ έλα πιαίζην γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη εμαγσγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ απφ κία ηζηνζειίδα πξνθεηκέλνπ λα επηζεκεησζνχλ. Σέινο, νη 

παξαπάλσ επηζεκεηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαηξνπή θαη αλαδηακφξθσζε ησλ 

ζειίδσλ κε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ είλαη ρξήζηκα θάζε θνξά ζηελ πινήγεζε ησλ ΥκεΑΟ. 

Ξεθηλψληαο ινηπφλ κε βάζε ηα αληηθείκελα πνπ εληνπηζηήθαλ απφ ηνπο Yesilada, 

Stevens θαη Goble (2003), εκπινπηίζακε ηελ νληνινγία ζε αληηθείκελα πνπ βνεζνχλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν θαη ζπλαληηνχληαη ζπρλά ζε δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο θαη θαηαιήμακε ζηελ 

νληνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. Παξάιιεια, ε νληνινγία 

εκπινπηίζηεθε θαη κε ηδηφηεηεο ησλ νληνηήησλ (πρ. ηδηφηεηα γηα ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη έλα αληηθείκελν) πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξηρζνχλ πιήξσο φιεο νη 

εθδνρέο ησλ Π.   

4.1.5 Παξνπζίαζε ηεο νληνινγίαο 

Με βάζε ινηπφλ ηηο αξρέο θαη θάπνηα απφ ηα αληηθείκελα ηνπ ηειεπηαίνπ επηπέδνπ 

ηεο νληνινγίαο ησλ Yesilada, Stevens θαη Goble (2003) θαη απινπνηψληαο ηε δνκή, 

αθαηξψληαο ηηο βαζηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ, δεκηνπξγήζεθε ε νληνινγία 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο (Σθάικα! Τν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε., 

Παξάξηεκα Γ).  
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Δηθόλα 4.3: Σρεδηάγξακκα ηεο νληνινγίαο 

Δθηφο απφ ηελ απινπνίεζε φζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ησλ αληηθεηκέλσλ, 

πξνζηέζεθαλ ζηελ νληνινγία νληφηεηεο αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ εηδηθφηεξα κε ηε 

δηαδηθαζία αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη νληφηεηεο «Results_List» 

(ιίζηα απνηειεζκάησλ) θαη «Result» (απνηέιεζκα), πνπ αλαθέξνληαη ζε ιίζηεο 

απνηειεζκάησλ απφ αλαδεηήζεηο θαη ζηα απνηειέζκαηα απηά θάζε απηά. Δπίζεο, ζεκαληηθή 

γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο είλαη θαη ε νκάδα ησλ νληνηήησλ θάησ απφ ηελ νληφηεηα 

«Results_Page_Index», δειαδή επξεηήξην ζειίδσλ απνηειεζκάησλ. Οη νληφηεηεο απηέο 

είλαη νη «Link_To_Next_Page», «Link_To_Previous_Page», «Link_To_First_Page» θαη 

«Link_To_Last_Page» νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο ζπλδέζκνπο ζε επφκελε, 
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πξνεγνχκελε, πξψηε θαη ηειεπηαία ζειίδα απνηειεζκάησλ φηαλ πξφθεηηαη γηα έλα κεγάιν 

ζχλνιν απνηειεζκάησλ.  

Δηδηθά γηα ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο, έρνπλ επίζεο ελζσκαησζεί θαη νη νληφηεηεο 

ζρεηηθέο κε ηηο θφξκεο αλαδήηεζεο φπσο «Search_Form» πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη 

αληηθείκελα ησλ νληνηήησλ «Search_Field» (πεδίν αλαδήηεζεο), «Search_Criteria» 

(θξηηήξηα αλαδήηεζεο, φπσο εκεξνκελία, ζπγγξαθείο θα.), «Search_Option» (επηινγέο 

αλαδήηεζεο, φπσο αλαδήηεζε κφλν ζε ειιεληθά θείκελα), «Submit» (ππνβνιή θφξκαο), 

«Reset» (θαζαξηζκφο θφξκαο), «Search_Area» (πεξηνρή αλαδήηεζεο, φπσο αλαδήηεζε ζε 

εηθφλεο, κνπζηθή, βίληεν θα.). 

Πνιιέο απφ ηηο ζειίδεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο 

παξέρνπλ επίζεο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζε κέιε ηνπο φπνηε δεκηνπξγήζεθαλ νη 

νληφηεηεο «Login_Form», «Username» θαη «Password» εηδηθά γηα θφξκεο εηζφδνπ. Δπίζεο 

βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζηνλ ΠΗ απνηεινχλ θαη νη θαηάινγνη ηνπ ΠΗ 

πνπ παξέρνληαη ζε δηάθνξνπο αληίζηνηρνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ελζσκαηψζεθαλ νη νληφηεηεο «Internet_Directory» (θαηάινγνο ΠΗ) θαη 

«Internet_Directory_Category» (θαηεγνξία θαηαιφγνπ ΠΗ). 

Σέινο, πνιινί απφ ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο παξέρνπλ 

εηδεζενγξαθηθέο ππεξεζίεο φπσο θαη 3 απφ ηνπο βαζηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο πεηξακαηηθέο αμηνινγήζεηο. Γη απηφ ην ιφγν, ε νληνινγία 

πξνζαξκφζηεθε αθφκα πεξηζζφηεξν γηα ηηο αλάγθεο αλαδήηεζεο εηδεζενγξαθηθψλ 

πιεξνθνξηψλ παξέρνληαο ηα αληηθείκελα «Ζeadline» (πεξηνρή πξσηνζέιηδσλ εηδήζεσλ) 

«Latest_News» (πεξηνρή ηειεπηαίσλ εηδήζεσλ), «News_Category» (θαηεγνξία εηδήζεσλ) 

θαη «Article_Title» (ηίηινο άξζξνπ).  

Όιεο νη νληφηεηεο έρνπλ θάπνηεο θνηλέο ηδηφηεηεο πνπ εμππεξεηνχλ εηδηθά ηελ 

πινπνίεζε ησλ Π. Καη‟ αξρήλ ππάξρεη ζε φιεο ηηο νληφηεηεο κηα ηδηφηεηα «ID» ε νπνία 

πξνζδηνξίδεη κνλαδηθά θάζε έλα αληηθείκελν ηεο νληφηεηαο πνπ παίξλεη ππφζηαζε ζαλ 

αληηθείκελν, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηζεκείσζεο. Δπίζεο, ππάξρεη κία ηδηφηεηα 

«Description», ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ θάζε 

ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο νληφηεηαο θαηά ηελ επηζεκείσζε πρ. Κεληξηθφ κελνχ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ, κελνχ ππεξεζηψλ θηι. Ζ ηδηφηεηα «ID» ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ κεραληζκνχ Π πνπ πεξηγξάθεθε ιεπηνκεξψο ζην 3
ν
 θεθάιαην πξνθεηκέλνπ λα 

ηππνπνηήζεη θαη λα μερσξίζεη θάζε επηζεκεησκέλν αληηθείκελν κίαο ζειίδαο απφ ηα 

ππφινηπα. Ζ ηηκή πνπ δίλεηαη ζηελ ηδηφηεηα «Description» θαηά ηελ επηζεκείσζε ελφο 

αληηθείκελνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, φηαλ ν ρξήζηεο 

κεηαθέξεηαη ζε κία Π. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην κήλπκα «Μεηαθεξζήθαηε ζην κελνχ 
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πεξηερνκέλσλ εθεκεξίδαο» ην «κελνχ πεξηερνκέλσλ εθεκεξίδαο» είλαη ε ηηκή ηεο ηδηφηεηαο 

«Description» γηα ην αληηθείκελν κε ηηκή ζην «ID» «Menu2», φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

Δηθφλα 3.3. 

Σέινο, ππάξρεη επίζεο ε θνηλή ηδηφηεηα «Location» ε νπνία δηαηεξεί ηε ρσξηθή 

πιεξνθνξία ηεο πεξηνρήο ηεο ζειίδαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Ζ 

πιεξνθνξία απηή θξαηηέηαη ζε κία θσδηθνπνηεκέλε κνξθή κηαο ζεηξάο αξηζκψλ, φπνπ ν 

θάζε αξηζκφο αληηπξνζσπεχεη θαη κηα πεξηνρή ηεο ηζηνζειίδαο. Ζ πεξηνρή αληηζηνηρίδεηαη 

κε έλαλ αξηζκφ αλαιφγσο ηεο ζέζεο ηνπ αξηζκνχ ζην αξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα έρεη λα θάλεη κε ηελ ηδέα ησλ Υσξηθά Δκπινπηηζκέλσλ 

πληνκεχζεσλ Πινήγεζεο (ΥΔΠ) πνπ αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 3.2.  

Δθηφο φκσο απφ ηηο νληφηεηεο θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο, ππάξρνπλ θαη ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ησλ νληνηήησλ. Ζ βαζηθή ζπζρέηηζε ε νπνία πινπνηείηαη κέζσ ελφο ζπλφινπ απφ 

ζπζρεηίζεηο γηα ηα αληίζηνηρα δεπγάξηα νληνηήησλ, είλαη ε ζπζρέηηζε ηεο 

«πεξηεθηηθφηεηαο». Τπάξρνπλ δειαδή ζηελ νληνινγία, ζπγθεθξηκέλεο νληφηεηεο, 

αληηθείκελα ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πεξηέρνληαη ζε αληηθείκελα άιισλ νληνηήησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε νληφηεηα «Menu_Item» πνπ ζαλ αληηθείκελν 

ζπλήζσο ζπλαληάηαη κέζα ζε αληηθείκελν ηχπνπ «Menu». Τπάξρεη ινηπφλ κεηαμχ ηνπο κηα 

ζπζρέηηζε πεξηεθηηθφηεηαο «Menu_Contains» πνπ πινπνηεί απηή ηε ζπζρέηηζε. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ νη νληφηεηεο ηεο νληνινγίαο κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ κηα ηεξαξρία νληνηήησλ 

κε βάζε ην πνηα αληηθείκελα πεξηέρνληαη κέζα ζε πνηα άιια. Άιιεο εθδνρέο απηήο ηεο 

ζπζρέηηζεο είλαη νη «Form_Contains» (θφξκα πεξηέρεη), «Login_Form_Contains» (θφξκα 

εηζφδνπ πεξηέρεη), «Search_Form_Contains» (θφξκα αλαδήηεζεο πεξηέρεη), 

«Reusults_List_Contains» (ιίζηα απνηειεζκάησλ πεξηέρεη), 

«Results_Page_Index_Contains» (επξεηήξην ιίζηαο απνηειεζκάησλ πεξηέρεη), 

«Headline_Contains» (πξσηνζέιηδν πεξηέρεη),  «Latest_News_Contains» (ηειεπηαίεο 

εηδήζεηο πεξηέρνπλ), «News_Category_Contains» (θαηεγνξία εηδήζεσλ πεξηέρεη), 

«Internet_Directory_Contains» (θαηάινγνο ΠΗ πεξηέρεη), 

«Internet_Directory_Category_Contains» (θαηεγνξία θαηαιφγνπ ΠΗ πεξηέρεη). Οη 

ζπζρεηίζεηο απηέο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο ζηαδηαθήο 

έθζεζεο ζηηο επηζεκεηψζεηο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ ελφηεηα 3.1. 

4.1.6 Η θνηλόηεηα ησλ δεκηνπξγώλ νληνινγίαο 

Ζ θνηλφηεηα ησλ δεκηνπξγψλ νληνινγίαο έρεη ζαλ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο 

νληνινγίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο επηζεκεησηέο, πξνθεηκέλνπ λα επηζεκεησζνχλ 

νη ηζηνζειίδεο. Πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ κηα νληνινγία, πξέπεη αξρηθά λα γλσξίδνπλ ην 
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πξφβιεκα πνπ ζα αληηκεησπηζηεί κέζσ ηεο νληνινγίαο ψζηε λα εληάμνπλ ζηελ νληνινγία 

νληφηεηεο, ηδηφηεηεο θαη ζπζρεηίζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα, δηαθνξεηηθφ ιεμηιφγην πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πεξηγξαθή κηαο 

ηζηνζειίδαο ζε έλα ΑκεΑΟ θαη δηαθνξεηηθφ ιεμηιφγην ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα δπζιεμίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα. πκπεξαίλνπκε 

ινηπφλ, πσο ε θνηλφηεηα απηή πξέπεη πξσηαξρηθά λα έρεη κηα θαιή γλψζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

πνπ ζα αληηκεησπηζηεί κε ηελ νληνινγία πξνθεηκέλνπ λα κνληεινπνηήζεη αληίζηνηρα ην 

ζχζηεκα. 

Απφ ηα παξαπάλσ επίζεο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ε θχζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπο ζέηεη σο βαζηθή απαίηεζε λα έρνπλ γλψζεηο κνληεινπνίεζεο θαη αλαπαξάζηαζεο 

πιεξνθνξίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηελ θνηλφηεηα ησλ δεκηνπξγψλ νληνινγίαο ζπκκεηέρνπλ 

ζπλήζσο άηνκα ηνπ ρψξνπ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηδηαίηεξα άηνκα κε αξθεηέο γλψζεηο ζε 

ζέκαηα αλαπαξάζηαζεο θαη κνληεινπνίεζεο πιεξνθνξίαο. 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ, ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα λα ππάξρεη απμεκέλε ζπλνρή 

θαη κεραληζκνί δηεπθφιπλζεο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο. ε αληίζεζε κε ηνπο 

επηζεκεησηέο, φπνπ κπνξεί ν θαζέλαο λα παξάμεη ηε δηθηά ηνπ επηζεκείσζε θαη λα 

απνθαζίζεη ν ρξήζηεο πνηα ζα επηιέμεη, εδψ είλαη ζεκαληηθφ λα κε πξνθχπηνπλ πνιιέο 

νληνινγίεο γηα ην ίδην ζέκα. Δίλαη ζεκαληηθφ νη νληνινγίεο πνπ παξάγνληαη λα έρνπλ 

πξνθχςεη κέζα απφ φζν ην δπλαηφ επξχηεξεο ζπκθσλίεο. Οη νληνινγίεο κπνξνχλ λα 

παξνκνηαζηνχλ κε ηηο δηάθνξεο θπζηθέο γιψζζεο. Όζν ινηπφλ πεξηζζφηεξα άηνκα 

ζπκθσλνχλ θαηά ηελ αλάπηπμε θαη ρξεζηκνπνηνχλ κία γιψζζα, ηφζν πην εχθνιε είλαη ε 

ζπλελλφεζε κεηαμχ κεγάισλ θνηλνηήησλ θαη ηφζν πην ηζρπξή θαζίζηαηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

γιψζζα. Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ νληνινγηψλ. Μπνξεί λα 

ππάξρεη πιεζψξα νληνινγηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ βηβιία ζε κηα βηβιηνζήθε αιιά φηαλ κηα 

νληνινγία αλαπηχζζεηαη κέζα απφ επξεία ζπκθσλία θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ κεγάιν 

πνζνζηφ βηβιηνζεθψλ ηφζν πεξηζζφηεξν δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο θαη 

απμάλνπλ ηα νθέιε απφ απηή ηελ επηθνηλσλία. Όζν πην ιίγεο βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηνχλ 

κηα νληνινγία, ηφζν πην απνκνλσκέλεο απφ ην επξχ ζχλνιν θαηαιήγνπλ λα είλαη. Δίλαη 

ινηπφλ ζεκαληηθφ λα εληζρχεηαη ε ζπλνρή θαη ε ζπλελλφεζε πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη κηα 

επξέσο θνηλά απνδεθηή νληνινγία γηα ην ίδην πξφβιεκα. 

Δθηφο φκσο απφ ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία νη δεκηνπξγνί νληνινγηψλ πξέπεη λα 

έρνπλ θαη απμεκέλε επηθνηλσλία κε ηελ θνηλφηεηα ησλ επηζεκεησηψλ πνπ ζα παξνπζηαζηεί 

ζηελ επφκελε ελφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα αλαιχνπλ φζν θαιχηεξα γίλεηαη πηζαλέο 

παξεμεγήζεηο θαη παξαλνήζεηο ηηο ίδηαο νληφηεηαο (Δηθφλα 4.4). Δπίζεο, ην ζπγθεθξηκέλν 

θαλάιη επηθνηλσλίαο ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ αληηδξάζεηο απφ ηε ρξήζε ηεο 
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νληνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. Ζ 

επηθνηλσλία ινηπφλ κε ηνπο επηζεκεησηέο είλαη ακθίδξνκε, γηαηί αθελφο απηνί ζηέιλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο κε ηε κνξθή νληνινγίαο ζηνπο επηζεκεησηέο, αιιά 

ηαπηφρξνλα παίξλνπλ θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ αληίδξαζε (feedback) ηεο 

ρξήζεο ηεο νληνινγίαο ζηελ πξάμε. Λακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο ειιείςεηο, 

δηεπθξηλίδνπλ παξαλνήζεηο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν βειηηψλνπλ ηελ νληνινγία θαη ηε ρξήζε 

ηεο ζπλερψο. 

 
Δηθόλα 4.4: Κνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ησλ θνηλνηήησλ ηνπ πιαηζίνπ 

4.2 2
νο

 Άμνλαο : Δπηζεκεηώζεηο 

Ο δεχηεξνο άμνλαο ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγψλ ησλ Π έρεη λα θάλεη κε ηηο 

επηζεκεηψζεηο ηζηνζειίδσλ. Σα άηνκα απηήο ηεο θνηλφηεηαο παξάγνπλ επηζεκεηψζεηο, κέζσ 

θάπνηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ, νη νπνίεο απνζεθεχνληαη θαη δηαλέκνληαη κε έλα ζχζηεκα 

πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ΠΗ θαη δηαηεξεί ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ. Οη επηζεκεηψζεηο απηέο 

απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ ησλ Π, γηαηί νπζηαζηηθά πεξηέρνπλ 

φιε ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία πνπ κεηαθέξεηαη ζην ρξεζηή κέζσ ησλ Π.  

4.2.1 Τν RDF σο πιαίζην πεξηγξαθήο θαη επηζεκεηώζεσλ 

Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε ησλ θχξησλ ζεκείσλ ηνπ δεχηεξνπ άμνλα είλαη ζεκαληηθφ 

λα αλαιχζνπκε ην RDF (Resource Description Framework) (Beckett 2004) σο έλα πιαίζην 

πεξηγξαθήο θαη επηζεκείσζεο ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ ΠΗ. Σν RDF αλαπηχρζεθε κε ζηφρν λα 



 

109 

αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε απφ ην γεγνλφο φηη νη κεραλέο δε κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ πεξηέρνπλ ηζηνζειίδεο ηνπ ΠΗ γηα λα ηελ επεμεξγαζηνχλ 

θαηάιιεια. Σν πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίζηεθε κε ηελ ηδέα ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Σν RDF 

πξνζθέξεη έλα πιαίζην κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε πφξνπο αθήλνληαο 

ειεχζεξν ην πψο αθξηβψο ζα γίλεη απηή ε πεξηγξαθή. Γελ  πξνζδηνξίδνληαη δειαδή νη 

ηδηφηεηεο θαη νη ζπζρεηίζεηο κε ηηο νπνίεο ζα πεξηγξάςνπκε θαη ζα ζπλδέζνπκε πφξνπο αιιά 

κφλν ην πιαίζην θαη ν ηξφπνο πνπ απηφ κπνξεί λα γίλεη. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ, ην RDF  βαζίδεηαη ζε έλα κνληέιν κε ην νπνίν 

κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ αληηθείκελα, νη ηδηφηεηέο ηνπο θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ησλ 

ηδηνηήησλ. Δπίζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα νη ηηκέο θάπνησλ ηδηνηήησλ λα είλαη νη ίδηεο εθ λένπ 

πφξνη (πρ. κία ηζηνζειίδα). Με απηφ ηνλ ηξφπν εθηφο απφ ηελ πεξηγξαθή ελφο πφξνπ, κπνξεί 

επίζεο λα ζπζρεηίζεη, κέζσ πεξηγξαθψλ, δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο πφξνπο. Σν κνληέιν 

ηνπ RDF (Manola & Miller 2004) βαζίδεηαη ζηα παξαθάησ 3 βαζηθά ζηνηρεία. 

Πόξνο: Έλαο πφξνο κπνξεί λα είλαη κία ηζηνζειίδα ή έλα κέξνο ηζηνζειίδαο ή ελφο 

XML εγγξάθνπ. Δθηφο φκσο απφ ηζηνζειίδεο, κπνξεί λα είλαη θαη αληηθείκελν πνπ δελ είλαη 

πξνζβάζηκν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο κία ηαηλία, έλα βηβιίν θηι. Ο θάζε πφξνο 

πξνζδηνξίδεηαη κνλνζήκαληα απφ έλα πξνζδηνξηζηή URI (Universal Resource Identifier) 

αθνινπζνχκελν πξναηξεηηθά απφ έλα πξνζδηνξηζηηθφ άγθπξαο (anchor). 

Ιδηόηεηεο: Ζ ηδηφηεηα είλαη ην φλνκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηαο ελφο πφξνπ ή 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν πφξσλ. Έρεη ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία θαη ηχπν ηηκήο θαη κπνξεί 

επίζεο  λα πεξηγξάςεη πφξνπο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ (πρ. πφξνπο πνπ είλαη αληηθείκελα 

ζπγθεθξηκέλσλ OWL νληνηήησλ). Σέινο, κπνξεί κηα ηδηφηεηα λα πεξηγξάθεη αθφκα θαη 

άιιεο ηδηφηεηεο.  

Γειώζεηο: Μία δήισζε είλαη έλαο ζπλδπαζκφο απφ πφξν, ηδηφηεηα θαη ηηκή ηεο 

ηδηφηεηαο απηήο. Δλαιιαθηηθά κπνξνχκε κέζα ζε κία δήισζε λα αλαθέξνπκε ηνλ πφξν ζαλ 

ππνθείκελν, ηελ ηδηφηεηα σο θαηεγφξεκα θαη ηελ ηηκή σο αληηθείκελν κίαο πξφηαζεο.  

 
Δηθόλα 4.5: Γξάθνο αλαπαξάζηαζεο απιήο δήισζεο RDF 

Οη δειψζεηο κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ κε θαηεπζπλφκελνπο γξάθνπο (Δηθφλα 

4.5) φπνπ ηα ππνθείκελα θαη ηα αληηθείκελα αλαπαξηζηψληαη κε ειιείςεηο ζε πεξίπησζε πνπ 

είλαη πφξνη θαη κε παξαιιειφγξακκα αλ είλαη απιέο ηηκέο (literals). Οη ηδηφηεηεο 

http://chriskourou.freegr.net Kouroupetroglou Christos 

Creator 
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αλαπαξηζηψληαη κε αθκέο πνπ ελψλνπλ κεηαμχ ηνπο θφκβνπο θαη μεθηλνχλ πάληα απφ ην 

ππνθείκελν ηεο δήισζεο θαη θαηαιήγνπλ ζην αληηθείκελν ηεο δήισζεο. 

 
Δηθόλα 4.6: Γξάθνο αλαπαξάζηαζεο δήισζεο RDF κε θελό θόκβν 

ηελ πεξίπησζε πνπ κία ηδηφηεηα πεξηγξάθεηαη απφ πνιιέο άιιεο ππφ-ηδηφηεηεο 

ηφηε ε βαζηθή απηή ηδηφηεηα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε πφξν πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί κε ηηο 

ππφινηπεο βαζηθέο ηδηφηεηεο. Δπεηδή φκσο δε κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ έλα 

πξνζδηνξηζηή URI (Universal Resource Identifier) αλαπαξηζηάηαη κε έλα θελφ θφκβν 

(Δηθφλα 4.6). 

ηελ πξάμε ην RDF είλαη κία αθφκε εθαξκνγή ηεο γιψζζαο XML θαη ηα αξρεία 

RDF αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ησλ εγγξάθσλ XML. Παξαθάησ θαίλεηαη o XML  θψδηθαο 

πνπ εθθξάδεη ηε δήισζε ηεο Δηθφλα 4.5. 

<?xml version=“1.0”?> 

<rdf:RDF 

  xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#” 

  xmlns:s=”http://description.org/schema/”> 

  <rdf:Description about=”http://chriskourou.freegr.net”> 

    <s:Creator> Kouroupetroglou Christos </s:Creator> 

  </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

Δθηφο απφ ηηο θαλνληθέο (πιήξεηο) ζπληάμεηο, φπσο ε πξνεγνχκελε, ην RDF νξίδεη 

θαη κηα ζεηξά ζπληνκνγξαθηθψλ ζπληάμεσλ φπνπ κπνξεί ε ίδηα δήισζε λα γξαθεί κε 

δηαθνξεηηθφ θαη πην ζχληνκν ηξφπν. Μία απφ απηέο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα γλσξίδνπκε, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν πεξηγξαθήο ησλ ηζηνζειίδσλ ζην πιαίζην 

εθαξκνγψλ, είλαη φηαλ ππάξρεη κέζα ζην έγγξαθν έλαο πφξνο νξηζκέλνπ ηχπνπ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηνλ παξαθάησ θψδηθα. 

<?xml version=“1.0”?> 

<rdf:RDF 

  xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#” 

  xmlns:s=”http://description.org/schema/”> 

  <rdf:Description about=”http://chriskourou.freegr.net”> 

    <s:Creator> 

http://chriskourou.freegr.net 

Kouroupetroglou Christos 

Creator 

 

kourou@teithe.gr 
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    <rdf:Description 

about=”http://www.companyname.com/chriskourou.html”> 

      <rdf:type resource=”http://description.org/schema/Person”> 

      <s:Name> Kouroupetroglou Christos </s:Name> 

      <s:Email> chris_kourou@hotmail.com </s:Email> 

    </rdf:Description> 

    </s:Creator> 

  </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

Σφηε ν ηχπνο ηνπ πφξνπ κπνξεί λα ζπκπηπρζεί κε ηε δήισζή ηνπ πφξνπ κε ηνλ 

παξαθάησ ηξφπν: 

<?xml version=“1.0”?> 

<rdf:RDF 

  xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#” 

  xmlns:s=”http://description.org/schema/”> 

  <rdf:Description about=”http://chriskourou.freegr.net”> 

    <s:Creator> 

      <s:Person about=”http://www.companyname.com/chriskourou.html”> 

        <s:Name> Kouroupetroglou Christos </s:Name> 

        <s:Email> chris_kourou@hotmail.com </s:Email> 

      </s:Person> 

    </s:Creator> 

  </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

Σέινο, έλαο αθφκα ρξήζηκνο κεραληζκφο πνπ νξίδεηαη ζην πιαίζην ηνπ RDF είλαη 

απηφο ηεο δήισζεο γηα κία δήισζε. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ζέινπκε λα θάλνπκε δειψζεηο γηα θάπνηα ήδε ππάξρνπζα πεξηγξαθή πρ. αλ ζέινπκε λα 

πεξηγξάςνπκε ην πνηνο έρεη θάλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δειψζεηο. Ζ δηαδηθαζία κεηακφξθσζεο 

κίαο δήισζεο ζε πφξν ιέγεηαη ππνζηαηνπνηήζε (reification) θαη ε δήισζε πνπ πξνέξρεηαη 

απφ απηή ηε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη ππνζηαηνπνηεκέλε (reified). Γηα λα επηηεπρζεί απηφ 

έρνπλ νξηζηεί ζην RDF νη παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 Υπνθείκελν: Ζ ηηκή ηεο ηδηφηεηαο απηήο είλαη ην ππνθείκελν ηεο δήισζεο γηα ηελ 

νπνία ζα θάλνπκε ηε δήισζε. 

 Καηεγόξεκα: Ζ ηηκή ηεο ηδηφηεηαο απηήο είλαη ην θαηεγφξεκα ηεο αξρηθήο 

δήισζεο. 

 Αληηθείκελν: Ζ ηηκή ηεο ηδηφηεηαο απηήο είλαη ην αληηθείκελν ηεο αξρηθήο δήισζεο. 

 Τύπνο: Ο ηχπνο ελφο πφξνπ καο δειψλεη ηη ηχπνπ είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο πφξνο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν πφξνο, δειαδή νιφθιεξε ε αξρηθή δήισζε, ζεσξείηαη 

ηχπνπ RDF:Statement. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ παξαπάλσ κεραληζκφ, κπνξνχκε λα δνχκε ζηελ Δηθφλα 4.7 

κία δήισζε γηα ηε δήισζε ηεο Δηθφλα 4.5. Με ηελ ππνζηαηνπνίεζε ηεο δήισζεο ηεο 

Δηθφλα 4.5 θαηαθέξλνπκε λα ηελ αληηκεησπίζνπκε ζαλ ππνθείκελν ηεο πξφηαζεο θαη λα 

θάλνπκε ηε δήισζε φηη ε δήισζε ηεο  Δηθφλα 4.5 έγηλε απφ ηνλ «John Smith». 
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Δηθόλα 4.7: Γξάθνο αλαπαξάζηαζεο δήισζεο RDF γηα δήισζε RDF (reification) 

Σα παξαπάλσ είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ε ζχληαμε ελφο 

RDF/XML εγγξάθνπ επηζεκείσζεο κίαο ηζηνζειίδαο (βι. Παξάξηεκα Δ). Έρνληαο ινηπφλ 

ππφςε ηα παξαπάλσ αιιά θαη ηελ νληνινγία πνπ είλαη αλεπηπγκέλε ζε OWL, ε βαζηθή 

κνξθή ηνπ RDF/XML έγγξαθνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην πιαίζην εθαξκνγψλ ησλ Π 

είλαη ε παξαθάησ: 

01:<rdf:RDF xmlns:rdf="[RDF namespace]"  

xmlns:SeESyntax="[SeESyntax namespace URL]" 

xmlns:SeEBrowser="[SeEBrowser namespace URL]" 

xml:base="[URL of annotated page]"> 

02:<SeESyntax:Annotation rdf:about="[URL of annotated page]"> 

03:  <SeESyntax:Template>[True/False]</SeESyntax:Template> 

04:  <SeESyntax:Contains> 

05:    <SeEBrowser:[OWL Class] rdf:about="[URL + XPATH of the 

annotated DOM element]"> 

06:      <SeEBrowser:[OWL Class property]>[value] 

      </SeEBrowser: [OWL Class property]> 

07:      <SeEBrowser:[OWL Class property]>[value] 

      </SeEBrowser: [OWL Class property]> 

      . . .  

08:    </SeEBrowser:[OWL Class]> 

09:  </SeESyntax:Contains> 

10:  <SeESyntax:Contains> 

  . . . 

11:  </SeESyntax:Contains> 

. . .  

</SeESyntax:Annotation> 

</rdf:RDF> 

Ξεθηλψληαο ινηπφλ απφ ηελ πξψηε δήισζε (γξακκή 2) δειψλνπκε φηη ππάξρεη έλαο 

πφξνο (ε ζειίδα πνπ πεξηγξάθνπκε) θαη φηη απηφο είλαη ηχπνπ SeESyntax:Annotation. 

http://chriskourou.freegr.net 

Kouroupetroglou Christos 

 

John Smith 

s:attributedTo 

rdf:Statement 
s:Creator 

rdf:type 
rdf:predicate 

rdf:subject 

rdf:object 
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Αθξηβψο απφ θάησ (γξακκή 3) δειψλνπκε αλ ν ζπγθεθξηκέλνο πφξνο απνηειεί πιαίζην γηα 

πεξηγξαθή πνιιψλ ζειίδσλ ή είλαη κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν πφξν πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ην URL (Universal Resource Locator). Ζ δήισζε απηή καο δίλεη ηελ επρέξεηα ηεο 

πινπνίεζεο ελφο βαζηθνχ κεραληζκνχ εκηαπηφκαηεο επηζεκείσζεο. Δπεηδή πνιχ ζπρλά 

ζπλαληάηαη ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν πνιιέο απφ ηηο ζειίδεο λα αθνινπζνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξφηππν ζρεδίαζεο, κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε καδηθά φιεο απηέο ηηο 

ζειίδεο νξίδνληαο ηελ ηηκή ηεο ηδηφηεηαο SeESyntax:Template ζε True. Σν URL ηνπ πφξνπ 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ην κέγηζην θνηλφ ππνζχλνιν ησλ αιθαξηζκεηηθψλ απφ ηνπο 

πεξηγξαθφκελνπο πφξνπο (Παξάξηεκα Δ). 

Γηα παξάδεηγκα, ν δηθηπαθφο ηφπνο ηεο εθεκεξίδαο «Σν βήκα»
47

 έρεη νξγαλσκέλεο 

ηηο ζειίδεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα κε ηηο ζειίδεο ζην θαζέλα απφ απηά λα έρνπλ έλα θνηλφ 

ζρεδηαζκφ. Οη ηζηνζειίδεο ινηπφλ πνπ θηινμελνχλ ηα άξζξα θαη βξίζθνληαη ζην θαηψηεξν 

επίπεδν δηάξζξσζεο έρνπλ URL πνπ πεξηέρεη πάληα ζηελ αξρή ην ραξαθηεξηζηηθφ 

αιθαξηζκεηηθφ «http://www.tovima.gr/print_article.php». ε απηή ινηπφλ ηελ πεξίπησζε 

αληί λα θαηαζθεπάζνπκε έλα αξρείν επηζεκείσζεο γηα θάζε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο, γεγνλφο 

πνπ ζα έθαλε ηελ φιε δηαδηθαζία πνιχ ρξνλνβφξα θαη θνπξαζηηθή, θαηαζθεπάδνπκε έλα 

αξρείν επηζεκείσζεο γηα ην θνηλφ κέξνο ηνπ URL (http://www.tovima.gr/print_article.php). 

Παξάιιεια, ζέηνπκε ηελ ηηκή ηεο ηδηφηεηαο SeESyntax:Template ζε True θαη νξίδνπκε φηη 

φπνην URL έρεη ζαλ ππνζχλνιφ ηνπ ην ζπγθεθξηκέλν URL κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή. 

Σν πξφβιεκα ηεο καδηθήο πεξηγξαθήο πεγψλ πνπ αληηκεησπίζηεθε κε απηφλ ηνλ 

πνιχ βαζηθφ θαη πξψηκν ηξφπν απφ ην πιαίζην εθαξκνγψλ έρεη πιένλ λα αξρίζεη λα 

απαζρνιεί θαη ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Γη‟ απηφ ην ιφγν ε W3C έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ 

νκάδα εξγαζίαο POWDER (Protocol for Web Description Resources) (Archer & Wormer 

2009) πνπ αζρνιείηαη πιένλ απνθιεηζηηθά κε ην ζέκα ηεο παξαγσγήο πξσηνθφιισλ 

δεκνζίεπζεο θαη ρξήζεο πεξηγξαθψλ γηα πφξνπο. Μηα απφ ηηο πξψηεο δεκνζηεχζεηο θαη 

εξγαζίεο ηεο νκάδαο είλαη θαη κία πξφηαζε γηα νκαδνπνίεζε πφξσλ πξνθείκελνπ λα 

κπνξνχλ λα παξαρζνχλ πεξηγξαθέο γηα νκάδεο πφξσλ αληί γηα θάζε έλα μερσξηζηά
48

.  

Ακέζσο κεηά ηε δήισζε γηα ην πξφηππν αθνινπζεί κία ζεηξά δειψζεσλ πνπ 

επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε έλα ζηνηρείν πνπ νξίδνπκε φηη ππάξρεη ζε κία ηζηνζειίδα 

(γξακκέο 4-8). Ζ πξψηε ινηπφλ δήισζε κε ην  SeESyntax:Contains (γξακκή 4) καο δείρλεη 

ην φηη ε ζειίδα πεξηέρεη έλα ζηνηρείν ην νπνίν είλαη έλαο λένο πφξνο πνπ νξίδεηαη απφ ηνπ 

URL ηεο ζειίδαο αθνινπζνχκελε απφ ην XPath (XML Path) (Clark & DeRose 1999) πνπ 

                                                   
47 http://www.tovima.gr/ 
48 http://www.w3.org/TR/2008/WD-powder-grouping-20080815/ 
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δείρλεη ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηνπ HTML εγγξάθνπ πνπ ζέινπκε λα επηζεκεηψζνπκε. 

Σαπηφρξνλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ πφξνπ, γίλεηαη θαη ν νξηζκφο ηνπ ηχπνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν κε βάζε ηε ζπληνκνγξαθηθή ζχληαμε πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ. Δδψ 

δειψλνπκε ηη ηχπνπ είλαη ην αληηθείκελν ην νπνίν επηζεκεηψλνπκε ζηε ζειίδα βαζηζκέλνη 

ζηηο νληφηεηεο πνπ έρνπκε δηαζέζηκεο απφ ηελ νληνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε.  

Οη παξαπάλσ δειψζεηο ζπλδένληαη επίζεο κε δειψζεηο ππνζηαηνπνίεζεο νη νπνίεο 

νξίδνπλ πνηνο ηηο έρεη θάλεη πξνθεηκέλνπ πνιιά άηνκα λα κπνξνχλ λα παξάγνπλ 

επηζεκεηψζεηο γηα ηνλ ίδην πφξν. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, θάζε κία δήισζε ζπλδέεηαη κέζσ 

ηνπ κεραληζκνχ ππνζηαηνπνίεζεο κε κία δήισζε πνπ ιέεη πνηνο ηελ έθαλε. Έηζη εθηφο απφ 

ην βαζηθφ ζθειεηφ ελφο αξρείνπ επηζεκείσζεο πνπ κφιηο πεξηγξάθεθε αθνινπζεί ζην 

αξρείν θαη κία ζεηξά δειψζεσλ ππνζηαηνπνίεζεο γηα ηηο βαζηθέο δειψζεηο επηζεκείσζεο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη γλσζηφ πνηνο έρεη θάλεη ηελ εθάζηνηε επηζεκείσζε. 

Ο κεραληζκφο ηεο ππνζηαηνπνίεζεο είλαη έλαο κεραληζκφο πνπ παξέρεηαη απφ ην 

πξφηππν ηνπ RDF άξα είλαη έλα αλνηρηφο κεραληζκφο ν νπνίνο είλαη γλσζηφ κε πνηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγεί. Ζ αλάγθε ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε πνπ παξέρεη κία επηζεκείσζε ζα κπνξνχζε 

λα έρεη πινπνηεζεί θαη κε πνιινχο άιινπο ηξφπνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ε αληηζηνίρηζε 

επηζεκεησηψλ κε αξρεία επηζεκεηψζεσλ κε βάζε ζηνηρεία πνπ ζα απνζεθεχνληαλ ζε κία 

βάζε δεδνκέλσλ. Θέινληαο φκσο λα έρνπκε έλα πιαίζην αλνηρηφ θαη επεθηάζηκν κία ηέηνηα 

ιχζε ζα έζεηε δπζθνιίεο ζηελ επέθηαζε ηνπ πιαηζίνπ πέξα απφ ηα φξηα ηεο παξνχζαο 

δηδαθηνξηθήο έξεπλαο. Αλ θάπνηνο γηα παξάδεηγκα ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πιαίζην γηα 

κία άιιε εθαξκνγή λα γλσξίδεη ην πψο απνζεθεχνληαη νη ρξήζηεο ζηε βάζε θαη κε πνην 

ηξφπν γίλεηαη ε αληηζηνίρηζε κε ηα αξρεία επηζεκεηψζεσλ. Με ην κεραληζκφ 

ππνζηαηνπνίεζεο δε ρξεηάδεηαη απηή ε επηπιένλ γλψζε. Υξεηάδεηαη κφλν ε γλψζε ηνπ 

ηξφπνπ πνπ ν κεραληζκφο απηφο πινπνηείηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ην RDF. Παξάιιεια, 

αθξηβψο επεηδή ν κεραληζκφο είλαη γλσζηφο θαη θνηλφο γηα φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ ην RDF 

πξνζθέξεη θαη κεγάιεο δπλαηφηεηεο επεθηαζηκφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ρξήζε 

επηζεκεηψζεσλ γηα ηνλ ίδην πφξν απφ πνιινχο επηζεκεησηέο ή ηνλ «έμππλν» ζπλδπαζκφ 

επηζεκεηψζεσλ απφ πνιινχο επηζεκεησηέο, ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε OWL. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο (επεθηαζηκφηεηα θαη 

ππνζηήξημε απφ αλνηρηφ πξφηππν), ν κεραληζκφο ηεο ππνζηαηνπνίεζεο επηιέρζεθε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζηνηρεηψδνπο ηνπιάρηζηνλ ηαπηνπνίεζεο ησλ επηζεκεησηψλ.  

4.2.2 Τν εξγαιείν επηζεκείσζεο (SemAnT: Semantic Annotation Tool) 

Σν εξγαιείν επηζεκείσζεο είλαη έλα εξγαιείν πνπ παξέρεη κηα γξαθηθή δηεπαθή 

ρξήζηε, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ κε εχθνιν ηξφπν νη επηζεκεηψζεηο. Απφ ηελ πεξηγξαθή 
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ησλ αξρείσλ επηζεκείσζεο ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη ην ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα Δ 

θαηαιαβαίλνπκε πσο ζα ήηαλ δχζθνιν αθφκα θαη γηα έκπεηξνπο θαη εμνηθεησκέλνπο κε ηελ 

RDF/XML ρξήζηεο λα παξάμνπλ ηέηνηνπ ηχπνπ αξρεία κε ηε ρξήζε ελφο νπνηνπδήπνηε 

εξγαιείνπ επεμεξγαζίαο XML εγγξάθσλ. Πφζν κάιινλ λα παξάμνπλ καδηθά επηζεκεηψζεηο 

γηα ζειίδεο ελφο νιφθιεξνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

 
Δηθόλα 4.8: Σηηγκηόηππν ιεηηνπξγίαο ηνπ SemAnT ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο επηζεκείσζεο 

ελόο αληηθεηκέλνπ κίαο ηζηνζειίδαο. 

Γηα ην ιφγν απηφ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο, εηδηθά γηα 

ηελ παξαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αξρείσλ επηζεκείσζεο, έλα εξγαιείν επηζεκείσζεο κε ην 

φλνκα SemAnT (Semantic Annotation Tool). Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 4.8 ην 

εξγαιείν ρσξίδεηαη ζε 5 βαζηθέο πεξηνρέο. ηελ θεληξηθή πεξηνρή (Πεξηνρή Γ) εκθαλίδεηαη 

έλαο θπιινκεηξεηήο ν νπνίνο δείρλεη ηελ πξνο επηζεκείσζε ηζηνζειίδα. ηα αξηζηεξά 

(Πεξηνρή Β) ηνπ ππάξρεη ην πιαίζην ηεο δελδξηθήο δνκήο ηνπ DOM (Document Object 

Model) (Le Hors et al. 2004) ηεο ηζηνζειίδαο. Αλαπαξηζηάηαη δειαδή ε ηζηνζειίδα κέζσ 

κηαο δελδξηθήο δνκήο πνπ δείρλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο HTML ηζηνζειίδαο. Μέζσ απηήο ηεο 

δνκήο ν ρξήζηεο κπνξεί λα πινεγεζεί ζε νιφθιεξε ηε ζειίδα θαη λα επηιέμεη ην ζηνηρείν 

ηεο πνπ ζέιεη λα επηζεκεηψζεη. Καηά ηελ πινήγεζή ηνπ ρξήζηε ζηε δελδξηθή δνκή, ζην 

θπιινκεηξεηή ηνπ θεληξηθνχ κέξνπο εκθαλίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ ην 
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ζπγθεθξηκέλν επηιεγκέλν ζηνηρείν πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα δηαθξίλεη πνπ 

αθξηβψο ζηε ζειίδα βξίζθεηαη (εκείν 1). 

 ην επάλσ κέξνο (Πεξηνρή Α) ππάξρεη ε κπάξα ηνπ κελνχ θαη ηεο δηεχζπλζεο απφ 

ηελ νπνία ν ρξήζηεο ειέγρεη ηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο πξνο επηζεκείσζε. ην θάησ 

κέξνο (Πεξηνρή Δ) ππάξρεη ην πιαίζην ζρεκαηηζκνχ δειψζεσλ επηζεκείσζεο, ελψ ζηε 

δεμηά πιεπξά ππάξρεη κηα ζεηξά απφ βνεζεηηθά ζηνηρεία κε βαζηθφηεξν φισλ απηφ ηεο 

νληνινγίαο (Ontology). Δθεί ν ρξήζηεο κπνξεί λα πινεγεζεί θαη πάιη κέζσ κηαο δελδξηθήο 

δνκήο ζηηο δηάθνξεο νληφηεηεο ηεο νληνινγίαο βιέπνληαο απφ θάησ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ηηο πξνζδηνξίδνπλ. Ζ δελδξηθή δνκή έρεη λα θάλεη κε ηε ρξήζε ησλ ζπζρεηίζεσλ 

«πεξηεθηηθφηεηαο» (contains) πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ ελφηεηα 4.1.4. Σέινο, ζην θάησ 

κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ν ρξήζηεο βιέπεη ζπλερψο ηελ ππν θαηαζθεπή δήισζε θαη κφιηο 

ηελ επηβεβαηψζεη κε ην ΟΚ, εηζάγεηαη ζηηο επηζεκεηψζεηο ηεο ηζηνζειίδαο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο επηζεκείσζεο είλαη ζηελ νπζία κηα ζπλερήο επαλαιακβαλφκελε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο δειψζεσλ θαη θαηαρψξεζεο ηνπο ζην αξρείν επηζεκείσζεο. Κάζε 

επηζεκείσζε ζηνηρείνπ πνπ νινθιεξψλεηαη έρεη ζαλ ζπλέπεηα ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν 

(Δηθφλα 4.9 εκείν 1) λα εκθαλίδεηαη κε πξάζηλν ππφβαζξν ζην δέλδξν ηεο HTML (DOM 

Tree) θαη επίζεο ην ραξαθηεξηζηηθφ φλνκα (βι. Ηδηφηεηα ID ζηελ Δλφηεηα 4.1.4) ηνπ 

αληηθεηκέλνπ λα πξνζηίζεηαη ζηε ιίζηα ησλ επηζεκεησκέλσλ ζηνηρείσλ ζηε δεμηά ζηήιε 

εξγαιείσλ (Δηθφλα 4.9 εκείν 2). 

Απφ εθεί (Δηθφλα 4.9 εκείν 2) ν ρξήζηεο έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη 

θάπνην επηζεκεησκέλν αληηθείκελν θαη λα ην ζπλδέζεη κε άιιν κέζσ ηεο αληίζηνηρεο 

ζπζρέηηζεο πεξηεθηηθφηεηαο δειψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κηα ηεξαξρία αληηθεηκέλσλ πνπ 

κπνξεί λα ππάξρεη αλάκεζα ζηα επηζεκεησκέλα αληηθείκελα. Σέινο, ν ρξήζηεο έρεη επίζεο 

ηε δπλαηφηεηα δηαγξαθήο επηζεκεησκέλσλ αληηθεηκέλσλ, ηελ αιιαγή ζπγθεθξηκέλσλ 

ηδηνηήησλ ηνπο θαζψο αθφκα θαη ηε κεηαθίλεζή ηνπο ζε άιιν ζηνηρείν ηεο HTML, 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ αιιάδεη ε ζρεδίαζε αιιά 

φρη ην πεξηερφκελν κηαο ήδε επηζεκεησκέλεο ηζηνζειίδαο. 

Δθφζνλ έρνπλ νινθιεξσζεί ηα παξαπάλσ βήκαηα επηζεκείσζεο γηα φια ηα 

αληηθείκελα ζε κηα ηζηνζειίδα ν ρξήζηεο κπνξεί πιένλ λα επηιέμεη λα ζψζεη ηηο 

επηζεκεηψζεηο ζε έλα RDF/XML αξρείν. Δδψ δεηνχληαη απφ ην εξγαιείν επηπιένλ 2 αθφκα 

ζηνηρεία. Πξψηνλ, αλ ε ζπγθεθξηκέλε επηζεκεησκέλε ζειίδα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ 

πξφηππν γηα άιιεο νπφηε δεηείηαη θαη ην αληίζηνηρν URL ηνπ πξνηχπνπ (βι. ελφηεηα 4.2.1) 

θαη δεχηεξνλ ην φλνκα ηνπ επηζεκεησηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζην έγγξαθν γηα ηηο 

δειψζεηο ππνζηαηνπνίεζεο φζν θαη αξγφηεξα θαηά ηε δηαδηθαζία αλεβάζκαηνο ησλ 

επηζεκεηψζεσλ ζε θάπνηνλ εμππεξεηεηή επηζεκεηψζεσλ (annotation server).  
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Δηθόλα 4.9: Σηηγκηόηππν ιεηηνπξγίαο ηνπ SemAnT κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο επηζεκείσζεο 

ελόο αληηθεηκέλνπ κίαο ηζηνζειίδαο. 

4.2.3 Απνζήθεπζε ησλ επηζεκεηώζεσλ 

Με ηε ρξήζε ηεο OWL γηα ηηο νληνινγίεο  θαη ηνπ RDF γηα ηηο επηζεκεηψζεηο 

επηηπγράλεηαη ε επεθηαζηκφηεηα θαη ε ρξήζε αλνηρηψλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ επηζεκείσζε 

ησλ ηζηνζειίδσλ. Σν κέξνο ηεο απνζήθεπζεο ησλ επηζεκεηψζεσλ θαζψο θαη ε δηαρείξηζε 

θαη δηαλνκή ηνπο είλαη ην ακέζσο πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγψλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ θαη νη ππφινηπεο αξρέο ησλ Π πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην 

θεθάιαην 3. Γηα απηφ θαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ 

ηνπ κέξνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά (αλνηρηφ, 

επεθηάζηκν), ήηαλ απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγψλ. 

Γπζηπρψο, κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη αθφκα θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν γηα ην 

πψο θαη πνπ δηαηεξνχληαη ηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία απηνχ πνπ νλνκάδεηαη Η. Γελ ππάξρεη 

δειαδή θάπνην πξφηππν φπσο ην HTTP (HyperText Transfer Protocol) πνπ δηαζθαιίδεη έλα 

πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηαθφξσλ εμππεξεηεηψλ θαη πειαηψλ γηα ηε ρξήζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ΠΗ , δειαδή ησλ ηζηνζειίδσλ. Μφιηο πξφζθαηα άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη κηα 

πξσηνβνπιία απφ ηελ W3C (Archer & Wormer 2009) πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ ηέηνηα 

πξφηππα θαη πξσηφθνιιά φκσο ε πξνζπάζεηα είλαη ηφζν πξφζθαηε πνπ φηαλ ην πξφβιεκα 

αληηκεησπίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο αλάπηπμεο ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγψλ ηεο παξνχζαο 

εκείν 1 

εκείν 2 
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δηδαθηνξηθήο έξεπλαο, δελ ππήξρε. Γη απηφ ην ιφγν, αλαδεηήζεθαλ ήδε ππάξρνπζεο ιχζεηο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηε δηθή καο πεξίπησζε. Μία απφ απηέο ήηαλ 

θαη απηή ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγψλ ηνπ έξγνπ Annotea (Kahan & Koivunen 2001). Μφλν 

πνπ ρξεηάδνληαλ ζπγθεθξηκέλεο πξνζαξκνγέο πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζην πιαίζην εθαξκνγψλ ησλ Π. 

Σν πιαίζην ηνπ Annotea αλαπηχρζεθε γηα παξφκνηνπο ζηφρνπο κε απηνχο ηνπ δηθνχ 

καο πιαηζίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Annotea είρε θαη έρεη ζαλ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο 

δηθηχνπ απφ επηζεκεηψζεηο γηα δηάθνξνπο πφξνπο. Οη επηζεκεηψζεηο απηέο είλαη αλνηρηέο γηα 

ρξήζε απφ ηνλ θαζέλα θαη επίζεο είλαη δπλαηφλ λα παξαρζνχλ θαη λα πξνζηεζνχλ ζην 

δίθηπν απφ ηνλ θαζέλα. Αλαπηχζζεηαη έηζη έλα δίθηπν απφ πεξηγξαθέο θαη ζρφιηα γηα 

πφξνπο ηνπ ππάξρνληνο ΠΗ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κηα πιεζψξα 

εθαξκνγψλ φπσο πρ. ε ζπλεξγαζία γηα ζπγγξαθή θεηκέλσλ, ε ζχλδεζε δηαθφξσλ πφξσλ κε 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κέζα απφ ζρφιηα πνπ θάλνπλ νη ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ θα. 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ Annotea  είλαη φηη 

επηηπγράλεη ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ επηζεκεηψζεσλ απφ ηνπο πφξνπο φζνλ αθνξά ηελ 

απνζήθεπζή ηνπο. Ζ αλεμαξηεηνπνίεζε απηή φκσο δε ζεκαίλεη πσο ράλεηαη ε ζχλδεζε 

κεηαμχ πφξσλ θαη επηζεκεηψζεσλ γη απηέο. Παξάιιεια, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζηέγαζεο 

θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε πνιιψλ επηζεκεηψζεσλ γηα ηνλ ίδην πφξν κε ηα νθέιε πνπ απηφ 

πξνζθέξεη φπσο πρ. ζπγρψλεπζε επηζεκεηψζεσλ γηα έλα πφξν. Σέινο, ην πιαίζην ηνπ 

Annotea  δίλεη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο 

απνζήθεπζεο ησλ επηζεκεηψζεσλ κέζσ απιψλ εληνιψλ ηνπ πξσηνθφιινπ HTTP, γεγνλφο 

πνπ ην θαζηζηά εχθνια πξνζβάζηκν απφ νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ρξεηάδεηαη λα 

επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ.  

Γη απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ησλ 

επηζεκεηψζεσλ κία παξφκνηα αξρηηεθηνληθή (Δηθφλα 4.10) ρξεζηκνπνηψληαο έλα RDBMS 

γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ RDF/XML επηζεκεηψζεσλ θαη ην Jena API (Application 

Programming Interface) γηα ηε επηθνηλσλία ηνπ εμππεξεηεηή επηζεκεηψζεσλ κε απηφ. Μέζσ 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ API δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα απεπζπλζνχκε ζην RDBMS κε εξσηήκαηα 

SPARQL (Query Language For RDF) αληί SQL (Standard Query Language). Ζ SPARQL 

είλαη κηα παξφκνηα κε ηελ SQL γιψζζα κφλν πνπ απεπζχλεηαη εηδηθά ζε πιεξνθνξία 

εθθξαζκέλε ζε RDF. Υξεηάζηεθε παξφια απηά λα ηξνπνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο 

ε πινπνίεζε ηνπ εμππεξεηεηή, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεί δχν αθφκε βαζηθέο αξρέο ηνπ 

πιαηζίνπ εθαξκνγψλ. 
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Δηθόλα 4.10: Αξρηηεθηνληθή εμππεξεηεηή επηζεκεηώζεσλ. 

Πξψηνλ, ρξεηάζηεθε ε ηξνπνπνίεζή ηνπ ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηελ αλεχξεζε 

επηζεκεηψζεσλ γηα πφξνπο πνπ αλήθνπλ ζε έλα πξφηππν επηζεκεηψζεσλ 

(SeESyntax:Template, βι. ελφηεηα 4.2.1). Σν URL ζηελ πεξίπησζε ηεο επηζεκείσζεο 

πξνηχπνπ είλαη κία θαλνληθή έθθξαζε κε βάζε ηελ νπνία επηζεκεηψλνληαη φινη νη πφξνη 

πνπ ην URL ηνπο ηαηξηάδεη κε απηή ηελ θαλνληθή έθθξαζε. Έηζη, πινπνηείηαη κηα πνιιά 

πξνο πνιιά ζπζρέηηζε κεηαμχ πφξσλ θαη επηζεκεηψζεσλ. ην πιαίζην Annotea ε ζπζρέηηζε 

παξακέλεη έλα πξνο πνιιά εθφζνλ έλαο πφξνο κπνξεί λα έρεη πνιιέο επηζεκεηψζεηο αιιά 

θάζε επηζεκείσζε αλαθέξεηαη απζηεξά ζε έλα κφλν πφξν. Γηα απηφ ην ιφγν ηξνπνπνηήζεθε 

θαηάιιεια ν θψδηθαο (Java Servlet) πνπ εθηειείηαη απφ ηνλ εμππεξεηεηή εθαξκνγψλ Java. 

Γεχηεξνλ, ελζσκαηψζεθε κηα ζηνηρεηψδε ιεηηνπξγία ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε πνπ 

παξάγεη ηελ εθάζηνηε επηζεκείσζε. Έηζη, ν θάζε ρξήζηεο  πνπ ζέιεη λα αλεβάζεη ηηο 

επηζεκεηψζεηο ηνπ ρξεηάδεηαη λα δειψζεη κέζσ ελφο νλφκαηνο πνηνο είλαη θαη λα 

ηαπηνπνηεζεί απφ ηνλ εμππεξεηεηή κέζσ ελφο θσδηθνχ πνπ παίξλεη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ 

εμππεξεηεηή. Ζ πιεξνθνξία ηνπ νλφκαηνο ηνπ επηζεκεησηή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη κέζα 
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ζην αξρείν ησλ επηζεκεηψζεσλ φπσο ήδε αλαθέξακε λσξίηεξα ζηελ ελφηεηα 4.2.1. Όπσο 

αλαιχζεθε θαη ζηελ ελφηεηα 4.2.1 ν κεραληζκφο ππνζηαηνπνίεζεο είλαη ν βαζηθφο γηα ηελ 

ηαπηνπνίεζε ελφο επηζεκεησηή. Ζ επηπξφζζεηε ιεηηνπξγία απζεληηθνπνίεζεο 

(authentication) πνπ ελζσκαηψζεθε ζηνλ εμππεξεηεηή δελ είλαη αλαγθαία αιιά κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα πεξεηαίξσ δηαζθάιηζε θαη θαιχηεξν έιεγρν ηεο θνηλφηεηαο ησλ 

επηζεκεησηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, εμαζθαιίδεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε εχξπζκε θαη 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο ησλ επηζεκεησηψλ, κε ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 

είηε δηαθνξεηηθψλ είηε ζπκπιεξσκαηηθψλ επηζεκεηψζεσλ γηα ηελ ίδηα ηζηνζειίδα. 

Γηαηεξείηαη έηζη ε απαξαίηεηε ειεπζεξία έθθξαζεο ηεο ηδέαο σλ Π, φζνλ αθνξά ην πνηνο 

δεκνζηεχεη επηζεκεηψζεηο, πνπ αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 3, έρνληαο φκσο παξάιιεια θαη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνηρεηψδνπο ειέγρνπ ηεο θνηλφηεηαο. Σν πψο αθξηβψο ζα ειέγρνληαη νη 

επηζεκεησηέο, πνηνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο θαη άιια παξφκνηα ζέκαηα 

κπνξνχλ λα δηεπθξηληζηνχλ θαη λα νξηζηνχλ απφ ηνπο εθάζηνηε ππεχζπλνπο ησλ 

εμππεξεηεηψλ επηζεκεηψζεσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα έρνπλ ηνλ έιεγρν. Σν ζεκαληηθφηεξν 

φκσο είλαη φηη ην πιαίζην δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ πινπξαιηζκνχ, έλα απφ ηα ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηηπρίαο ηνπ ΠΗ, πνπ ηέζεθαλ ζαλ πξνυπνζέζεηο ηνπ πιαηζίνπ. 

Δθηφο φκσο απφ ηνλ πινπξαιηζκφ ε ρξήζε θαη πάιη αλνηρηνχ θαη ειεχζεξνπ 

ινγηζκηθνχ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εμππεξεηεηή επηζεκεηψζεσλ εμαζθαιίδεη ηελ 

επεθηαζηκφηεηα ηνπ πιαηζίνπ ζε έλαλ αθφκα βαζκφ. Μπνξεί ν θαζέλαο λα πινπνηήζεη ην 

δηθφ ηνπ εμππεξεηεηή επηζεκεηψζεσλ θαη λα παξέρεη παξφκνηεο ππεξεζίεο κε απηέο πνπ 

παξέρεη ν εμππεξεηεηήο πνπ πινπνηήζεθε ζηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή έξεπλα. Απηφ, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηε ρξήζε αλνηρηψλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο (HTTP), κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε έλα δίθηπν εμππεξεηεηψλ επηζεκεηψζεσλ παξφκνην κε ην ζεκεξηλφ δίθηπν 

εμππεξεηεηψλ ηνπ ΠΗ. Μπνξεί δειαδή λα αλαπηπρζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα λέν 

παξάιιειν δίθηπν επηζεκεηψζεσλ γηα ηνλ ππάξρνληα ΠΗ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο βαζηθέο 

ηερλνινγίεο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ (HTTP) αιιά ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ ηελ ππνδνκή ηνπ 

ππάξρνληνο δηθηχνπ ηνπ ΠΗ. Δμαζθαιίδνληαη έηζη γηα ην πιαίζην εθαξκνγψλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ φπσο αλαθέξζεθαλ θαη ζην θεθάιαην 3 νδήγεζαλ ζηελ επηηπρία 

ηνπ ΠΗ. 

4.2.4 Η θνηλόηεηα ησλ επηζεκεησηώλ 

Έρνληαο πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία ηεο επηζεκείσζεο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε 

θάπνηεο απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα πιεξνχλ ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

θνηλφηεηα ησλ επηζεκεησηψλ. Ζ πξψηε ινηπφλ απαίηεζε, ε νπνία πεγάδεη απφ ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαιείνπ επηζεκείσζεο, είλαη ε γλψζε θάπνησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ 
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ηεο HTML, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ επθνιφηεξα ηε δελδξηθή δνκή ηηο 

ηζηνζειίδαο. Βέβαηα φπσο είλαη θαλεξφ ν ζπγθεθξηκέλνο πεξηνξηζκφο πεγάδεη θαζαξά απφ 

ηε ζρεδίαζε ηνπ εξγαιείνπ επηζεκείσζεο πνπ είλαη αλεπηπγκέλν κε αξρηθφ ζηφρν ρξήζηεο 

πνπ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ. Μηα δηαθνξεηηθή 

ζρεδίαζε κε πην δηαηζζεηηθνχο (intuitive) κεραληζκνχο (πρ. γηα ηελ επηινγή αληηθεηκέλνπ 

απφ ηελ ίδηα ηε ζειίδα) ζα εμάιεηθε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνξηζκφ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε 

θνηλφηεηα απηή δελ είλαη αλάγθε λα πεξηνξηζηεί ζηα ζηελά φξηα ησλ αηφκσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ αιιά ζα κπνξνχζε λα ελζσκαηψζεη θαη άηνκα 

κε πνιχ ιηγφηεξεο έσο θαη θαζφινπ γλψζεηο ζε HTML. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, εμαζθαιίδεηαη 

θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηδέαο ησλ Π πνπ δηαηππψζεθε ζην θεθάιαην 3, γηα ζπκκεηνρή 

ζηελ θνηλφηεηα ησλ επηζεκεησηψλ αηφκσλ εθηφο ηεο θνηλφηεηαο ησλ ππεχζπλσλ αλάπηπμεο 

ηζηνζειίδσλ. 

Ζ δεχηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε απαίηεζε γηα ηνπο επηζεκεησηέο είλαη λα είλαη 

γλψζηεο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ επηζεκεηψλνπλ. Μπνξεί νη βιέπνληεο ρξήζηεο λα κπνξνχλ 

πεξηγξάςνπλ κηα ηζηνζειίδα κέζα ζε δεπηεξφιεπηα βιέπνληαο ηελ θαη κφλν, φκσο γηα ηελ 

επηζεκείσζή ηεο ρξεηάδεηαη κηα βαζχηεξε γλψζε ηεο. Υξεηάδεηαη δειαδή, ν ρξήζηεο λα έρεη 

πινεγεζεί ζηε ζειίδα αξθεηά, ψζηε λα έρεη βξεη φια ηα αληηθείκελα πνπ πηζαλφλ ππάξρνπλ 

ζε απηή, αθφκα θαη αλ δελ ηα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ηνπ. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

επηζεκείσζεο νιφθιεξνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, είλαη απαξαίηεην λα έρεη πινεγεζεί αξθεηά 

κέζα ζην δηθηπαθφ ηφπν πξνθείκελνπ λα αλαθαιχςεη πξφηππα ζρεδίαζεο πνπ 

αθνινπζνχληαη, λα ηα νκαδνπνηήζεη θαη λα παξάμεη ηελ επηζεκεηψζεηο γηα απηά. 

πκπεξαζκαηηθά, αλ θάπνηνο ζέιεη λα επηζεκεηψζεη έλα δηθηπαθφ ηφπν ή κηα ηζηνζειίδα ζα 

πξέπεη πξψηα ν ίδηνο λα έρεη αθηεξψζεη ηθαλφ ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμνηθεησζεί θαη λα αλαθαιχςεη φζν πεξηζζφηεξα αληηθείκελα θαη πξφηππα ππάξρνπλ ζηηο 

ζειίδεο.  

Δπηπιένλ, είλαη αλαγθαίν λα γλσξίδεη, έζησ θαη ζηνηρεησδψο, ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ 

επηζεκεηψζεσλ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε επηζεκείσζε κπνξεί λα είλαη αξθεηά 

γεληθφο φπσο πρ. ε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΥκεΑΟ  ζηελ πεξίπησζή καο. Απηφ 

φκσο δε δίλεη θάπνηα επηπιένλ πιεξνθφξεζε γηα ην πψο νη επηζεκεηψζεηο ζα βνεζήζνπλ ζε 

απηφ ην ζηφρν. Σν λα γλσξίδεη ν επηζεκεησηήο πσο νη επηζεκεηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ην κεραληζκφ ησλ Π, κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά, γηαηί ηφηε ζα μέξεη ηηο αθξηβείο 

επηπηψζεηο ησλ πξάμεψλ ηνπ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Μπνξεί έηζη, λα πξνζαξκφζεη ηηο 

επηζεκεηψζεηο ψζηε λα βνεζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν ην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. Γλσξίδνληαο 

γηα παξάδεηγκα ην ξφιν ηεο ηδηφηεηαο «Description» πνπ πεξηγξάςακε ζηελ ελφηεηα 4.1.4 

κπνξεί λα αληηιεθζεί θαη ην ηη πξέπεη λα δψζεη ζαλ ηηκή ζηε ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα. 
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Σν ηέηαξην θαη επίζεο ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο επηζεκεησηή είλαη ε ζε 

βάζνο θαηαλφεζε ηεο νληνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Δίλαη πξνθαλέο πσο θάπνηνο πνπ έρεη 

θαηαλνήζεη θαιά ην δηαζέζηκν ιεμηιφγην μέξεη θαη πψο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη θαιχηεξα. Ζ 

θαηαλφεζε απηή, απφ ηε κία πιεπξά έρεη λα θάλεη κε ην πφζν θαιή θαη μεθάζαξε είλαη ε 

πεξηγξαθή ηεο νληνινγίαο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο. Αλ νη νληφηεηεο, νη ηδηφηεηεο θαη νη 

ζπζρεηίζεηο εμεγνχληαη δηεμνδηθά θαη αλαιπηηθά είλαη πξνθαλψο πην εχθνιν γηα θάπνηνλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ νληνινγία λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη 

επίζεο αλαγθαία ε χπαξμε ελφο θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο θνηλφηεηαο ησλ 

δεκηνπξγψλ νληνινγίαο θαη επηζεκεησηψλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ρξήζε ηεο νληνινγίαο απνθηάηαη 

θαη αλαπηχζζεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν, φζν ν ρξήζηεο επηζεκεηψλεη λέεο ηζηνζειίδεο θαη 

ιακβάλεη αληηδξάζεηο απφ ηε ρξήζε ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη πσο εθηφο απφ ηνπο δεκηνπξγνχο 

νληνινγίαο νη επηζεκεησηέο πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ θαη κε ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ 

επηζεκεηψζεσλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ιήςε αληηδξάζεσλ θαη πιεξνθνξίαο πνπ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε επηζεκεηψζεσλ. 

Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ πσο ν ξφινο ησλ επηζεκεησηψλ ζην πιαίζην εθαξκνγψλ 

είλαη θεληξηθφο θαη αξθεηά ζεκαληηθφο αθνχ ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλεί κε φιεο ηηο 

ππφινηπεο θνηλφηεηεο ηνπ πιαηζίνπ θαη λα απνηειεί γέθπξα θαη ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ 

ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε θνηλφηεηα ησλ επηζεκεησηψλ απαηηεί πάλσ απφ φια άηνκα κε 

πςειφ βαζκφ αθνζίσζεο θαη δέζκεπζεο ζε απηφ πνπ θάλνπλ. Σέηνηα άηνκα κπνξνχλ λα 

βξεζνχλ ηφζν αλάκεζα ζηελ θνηλφηεηα ησλ ππεχζπλσλ αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ αιιά θαη 

ζηελ θνηλφηεηα ησλ αηφκσλ θνληά ζε Άηνκα κε Απψιεηα Όξαζεο (ΑκεΑΟ). Σν θίλεηξν ζε 

απηέο ηηο νκάδεο είλαη αθφκα κεγαιχηεξν θαη νπζηαζηηθφηεξν θαη κπνξεί λα απνηειέζεη 

βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ αθνζίσζε θαη ηε δέζκεπζε ησλ αηφκσλ ζηελ εξγαζία πνπ 

αλαιακβάλνπλ. Σν πιαίζην κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ελφο αθφκα πην «έμππλνπ» 

θαη δηαηζζεηηθνχ εξγαιείνπ επηζεκείσζεο, ψζηε λα ελζσκαησζνχλ αθφκε πην εχθνια άηνκα 

απφ ηηο παξαπάλσ νκάδεο ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα. 

4.3 3
νο

 Άμνλαο:  Πξάθηνξεο ρξεζηώλ (user agents) 

Ο ηξίηνο άμνλαο ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγψλ έρεη λα θάλεη κε ηε ρξήζε ησλ πφξσλ πνπ 

έρνπλ παξαρζεί ζηνπο δχν πξνεγνχκελνπο άμνλεο, δειαδή ηεο νληνινγίαο θαη ησλ 

επηζεκεηψζεσλ πξνο φθεινο ηνπ ρξήζηε. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ αληίζηνηρσλ πξαθηφξσλ 

ρξεζηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηάιιεια ηνπο παξαπάλσ πφξνπο θαη λα 

παξέρνπλ κεραληζκνχο γηα ηε βειηίσζε ηεο πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ. Με ηνλ φξν 

πξάθηνξαο ρξήζηε ελλννχκε: 
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«Μία εθαξκνγή πειάηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξσηόθνιιν 

δηθηύνπ.»
49

  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνησλ εθαξκνγψλ είλαη νη θπιινκεηξεηέο (web 

browsers). ηελ παξνχζα δηαηξηβή, ε ρξήζε ησλ πφξσλ απηψλ γίλεηαη κέζα απφ ην 

κεραληζκφ ησλ Π πνπ αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 3 δηεμνδηθά. Ο κεραληζκφο απηφο φκσο γηα 

λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα αμηνπνηεζεί απφ ηνπο ρξήζηεο ελζσκαηψζεθε ζε έλα θσλεηηθφ 

θπιινκεηξεηή πνπ αλαπηχρζεθε εηδηθά γηα ηνπο εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο θαη νλνκάδεηαη SeEBrowser (Semantically Enhanced Browser). ηελ ελφηεηα 

απηή, ζα αζρνιεζνχκε ελ ηάρεη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

SeEBrowser, πέξα απφ ην κεραληζκφ ησλ Π, θαη κε ηελ θνηλφηεηα ησλ ππεχζπλσλ 

αλάπηπμεο ησλ πξαθηφξσλ ρξεζηψλ πνπ απνηειεί έλα αθφκα θνκκάηη ηεο θνηλφηεηαο ηνπ 

πιαηζίνπ εθαξκνγψλ. 

4.3.1 Ο θσλεηηθόο θπιινκεηξεηήο SeEBrowser 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ν κεραληζκφο ησλ Π έρεη πινπνηεζεί κέζσ ελφο 

θσλεηηθνχ θπιινκεηξεηή γηα ΥκεΑΟ κε ην φλνκα SeEBrowser (Semantically Enhanced 

Browser) πνπ θαηαζθεπάζηεθε εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ σθειεηψλ απφ ηε ρξήζε ησλ πληνκεχζεσλ 

Πινήγεζεο (Π).  

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα κπνξέζεη λα κεηξεζεί απηφ ην φθεινο εηζάγακε ζηνλ 

SeEBrowser θάπνηεο ιεηηνπξγίεο πνπ κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ 

εθαξκνγψλ πνπ πεξηγξάςακε ζην θεθάιαην 2.3.3 ζπλαληνχληαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο 

ππάξρνπζεο εθαξκνγέο. Πξψηα απ‟ φια, ν SeΔBrowser ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία SAPI 

5.1 (Speech Application Programming Interface)
50

 γηα ηε ρξήζε ζπλζεηψλ νκηιίαο πνπ είλαη 

δηαζέζηκνη θαη ζπκβαηνί κε απηφ. Ζ ηερλνινγία απηή παξέρεη κηα θνηλή δηεπαθή 

πξνγξακκαηηζκνχ (API) γηα φζνπο θαηαζθεπάδνπλ ζπλζέηεο νκηιίαο πξνθείκελνπ λα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άιιεο εθαξκνγέο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε 

πξνζαξκνγή ηνπ θψδηθα ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο. Κάησ ινηπφλ απφ ηελ νκπξέια ηνπ SAPI 

5.1 κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ SeEBrowser φπνηεο θσλέο παξέρνληαη απφ 

ζπκβαηνχο ζπλζέηεο νκηιίαο θαη λα ειεγρζνχλ ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ ηαρχηεηα νκηιίαο 

ηνπο. Ο ρξήζηεο ινηπφλ, κπνξεί εχθνια κέζσ ελφο πάλει ειέγρνπ λα νξίζεη δηάθνξα πξνθίι 

νκηιίαο, επηιέγνληαο ηε θσλή θαη ηελ ηαρχηεηα πνπ επηζπκεί. Μπνξεί επίζεο λα επηιέγεη ην 

πξνθίι πνπ ζέιεη θάζε θνξά λα ρξεζηκνπνηήζεη. ηηο αμηνινγήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

                                                   
49 http://en.wikipedia.org/wiki/User_agent 
50http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5e86ec97-40a7-453f-b0ee-

6583171b4530&displaylang=en 
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ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπλζέηεο νκηιίαο Demosthenes (Xydas and Kouroupetroglou 2001) ν 

νπνίνο ππνζηεξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ν Orpheus
51

 πνπ είλαη ελζσκαησκέλνο κε ηνλ 

αλαγλψζηε νζφλεο HAL θαη επίζεο ππνζηεξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Δθηφο φκσο απφ ηελ επηινγή ηεο θσλήο, ν SeEBrowser παξέρεη θαη κηα ζεηξά 

ιεηηνπξγηψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πινήγεζε κέζα ζε κία ηζηνζειίδα θαη ηε ξνή 

πιεξνθνξίαο κέζσ ηνπ ερεηηθνχ θαλαιηνχ. Σα δπν βαζηθά ζηνηρεία πνπ ειέγρνπλ ηελ 

πινήγεζε ζε κία ζειίδα θαη ηε ξνή πιεξνθνξίαο, είλαη νη «καταστάσεις ομιλίας» θαη νη 

«καταστάσεις πλοήγησης» ζε κίαο ζειίδα. Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί (βι. ελφηεηα 2.5 θαη 

Δηθφλα 2.5) γηα παξφκνηα πξνγξάκκαηα, απηφ πνπ νπζηαζηηθά ζπκβαίλεη είλαη λα 

ζεηξηνπνηείηαη ε πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη ζε κία ηζηνζειίδα κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κπνξεί 

λα κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ αθνπζηηθνχ θαλαιηνχ. Με ηηο «καταστάσεις ομιλίας» ειέγρεηαη ε 

ξνή ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ ηνπ θαλαιηνχ δίλνληαο ζην ρξήζηε λα αθνχεη ην θείκελν αλά 

παξαγξάθνπο, πξνηάζεηο ή ιέμεηο. Οη «καταστάσεις πλοήγησης» απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ειέγρνπλ ην πνηα πιεξνθνξία κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ θαλαιηνχ. Ο ρξήζηεο ινηπφλ, κπνξεί λα 

επηιέμεη λα αθνχεη φιν ην πεξηερφκελν ηηο ζειίδαο, κφλν ηνπο ζπλδέζκνπο, κφλν ηηο 

επηθεθαιίδεο ή λα πινεγείηαη κέζα ζηα ζηνηρεία θνξκψλ πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη ε ζειίδα. 

Έηζη κε ην ζπλδπαζκφ ησλ δχν απηψλ θαηαζηάζεσλ παξέρεηαη έλαο βαζηθφο κεραληζκφο 

ειέγρνπ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κεηαδίδεηαη θαη ηεο ξνήο ηεο κέζσ ηνπ ερεηηθνχ θαλαιηνχ. 

Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ ν SeEBrowser λα παξέρεη δπλαηφηεηεο φζν ην δπλαηφλ πην 

θνληά ζηηο ζπλεζηζκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ θνηλψλ θπιινκεηξεηψλ ελζσκαηψζεθαλ θάπνηα 

αθφκα ραξαθηεξηζηηθά κε ηδηαίηεξεο πξνζαξκνγέο φπνπ ήηαλ απαξαίηεην. Έλα ηέηνην 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ε ιίζηα αγαπεκέλσλ πνπ είλαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλε ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ SeEBrowser έηζη ψζηε λα θξαηάεη επηπιένλ πιεξνθνξία, εθηφο ηνπ URL θαη 

ηνπ ηίηινπ κηαο ζειίδαο. Ο ρξήζηεο ινηπφλ, έρεη εδψ ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχζεη θαη ηελ 

ηξέρνπζα ζέζε ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί αξγφηεξα λα κεηαθεξζεί φρη 

κφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα αιιά θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ελδηαθέξνληνο κέζα ζε 

απηήλ. Δπηπιένλ, ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε εχξεζε θεηκέλνπ 

κέζα ζηε ζειίδα. Δίλαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά, εηδηθά απφ 

έκπεηξνπο ρξήζηεο γηα λα θηάζνπλ πην γξήγνξα ζην ζεκείν ελδηαθέξνληνο.  

Σέινο, κία αθαλήο γηα ηνπο ρξήζηεο ιεηηνπξγία αιιά πνιχ ζεκαληηθή θαη νπζηψδεο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ Π είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο θαηαγξαθήο θηλήζεσλ (logging) ησλ 

ρξεζηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία αξρηθά θαηέγξαθε βαζηθά ζηνηρεία γηα θάζε θίλεζε 

ηνπ ρξήζηε, φκσο ιφγσ ησλ επηπιένλ απαηηήζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα 

αμηνιφγεζεο, αλαπηχρζεθε ζε ζεκείν λα θαηαγξάθεη κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα ην ηη ζπκβαίλεη 

                                                   
51 http://www.meridian-one.co.uk/Orpheus.html 
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θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ ζε κηα πεηξακαηηθή ζπλεδξία. Όπσο ζα 

παξνπζηαζηεί ζην θεθάιαην 5, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ θάζε 

πείξακα αμηνιφγεζεο κε ηε βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο βνήζεζαλ ζην λα θαηαιήμνπκε 

θάζε θνξά ζηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα. Ζ δπλαηφηεηα επέκβαζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηα  

δεδνκέλα θαηαγξαθήο, ήηαλ αθφκε έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ππέξ ηεο εμ‟ αξρήο 

θαηαζθεπήο ελφο θσλεηηθνχ θπιινκεηξεηή, παξά ηεο ρξήζεο θαη πξνζαξκνγήο ήδε 

γλσζηψλ θαη επξέσο ρξεζηκνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ, φπσο νη αλαγλψζηεο νζφλεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ ελφηεηα 2.3.3. 

4.3.2 Η ιεηηνπξγία ησλ ΣΠ ζηνλ SeEBrowser 

ην 3
ν
 θεθάιαην αλαιχζεθε δηεμνδηθά ν ηξφπνο ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ ησλ Π απφ 

ηνπο ΥκεΑΟ θαη ην ζθεπηηθφ πίζσ απφ ηελ πινπνίεζε θάζε δηαθνξεηηθήο εθδνρήο ηεο ηδέαο 

ησλ Π. Έγηλε ινηπφλ αληηιεπηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη νη ΥκεΑΟ ηηο Π 

θαη ηη δπλαηφηεηεο ηνπο παξέρνληαη απφ απηέο. ηελ ελφηεηα απηή ζα εμεγεζεί ε ιεηηνπξγία 

ηνπ κεραληζκνχ απφ ηελ αθαλή ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε πιεπξά. Πψο δειαδή νη Π 

θαηαθέξλνπλ λα ζπλδπάζνπλ ηηο επηζεκεηψζεηο ηελ νληνινγία θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

θσλεηηθνχ θπιινκεηξεηή γηα λα παξέρνπλ ζε απηφλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα.  

Όηαλ ινηπφλ ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζε κία επηζεκεησκέλε ηζηνζειίδα θαη δεηάεη λα 

αθνχζεη ηε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ επηζεκεηψζεσλ ε πξψηε ιεηηνπξγία πνπ γίλεηε είλαη ε 

απνζηνιή κίαο αίηεζεο απφ ηνλ SeEBrowser πξνο ηνλ αληίζηνηρν εμππεξεηεηή 

επηζεκεηψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθνχλ νη επηζεκεηψζεηο ζε κνξθή RDF/XML. Σν 

επφκελν βήκα, είλαη λα εμαρζεί απφ ηελ επηζεκείσζε ην URL ηεο νληνινγίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επηζεκείσζε θαη λα ζηαιεί αληίζηνηρε αίηεζε γηα ην θαηέβαζκά 

ηεο. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηφζν νη επηζεκεηψζεηο φζν θαη ε νληνινγία έρνπλ επηζηξαθεί 

επηηπρψο ζηνλ SeEBrowser, δηακνξθψλεηαη αξρηθά ην θείκελν ηεο ζπλνπηηθήο πεξηγξαθήο 

ηεο ζειίδαο. Γηα λα γίλεη απηφ νκαδνπνηνχληαη νη επηζεκεηψζεηο κε βάζε ηελ νληφηεηα ηνπ 

θάζε επηζεκεησκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζειίδαο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζνχλ πφζα 

αληηθείκελα απφ θάζε νληφηεηα ππάξρνπλ ζηε ζειίδα. Όηαλ γίλεη ν παξαπάλσ ππνινγηζκφο 

δηακνξθψλεηαη ην θείκελν ηεο ζπλνπηηθήο πεξηγξαθήο ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιήζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ απφ θάζε νληφηεηα θαη ηελ πεξηγξαθή γηα θάζε νληφηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ 

νληνινγία ζαλ ηηκή ηεο ηδηφηεηαο rdfs:Comment (βι. Παξάξηεκα Γ). Παξάιιεια, ηα ID ησλ 

επηζεκεησκέλσλ αληηθεηκέλσλ απφ ην RDF αξρείν εηζάγνληαη ζε κία ιίζηα. Σα αληηθείκελα 

ζε απηή ηε ιίζηα αξρηθά είλαη ηα αληηθείκελα πνπ δελ πεξηέρνληαη κέζα ζε άιια αληηθείκελα 

κε βάζε ηελ επηζεκείσζε. επίζεο, ζηελ πεξίπησζε ησλ ΥΔΠ ε ιίζηα απηή πεξηέρεη κφλν 
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αληηθείκελα πνπ ζηελ ηδηφηεηα «Location» πεξηέρνπλ ηελ πεξηνρή πνπ δεηήζεθε ελψ ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ΠΠ ε ιίζηα απηή ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηελ πηζαλφηεηα πνπ αλαιχζεθε 

ζηελ ελφηεηα 3.3. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ε ιίζηα ησλ Π ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

πινεγεζεί ζηα αληηθείκελά ηεο κε ηα πιήθηξα πινήγεζεο ζε Π (ALT+↓↑). Κάζε θνξά πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην απφ ηα πιήθηξα πινήγεζεο ν δείθηεο ηνπ επηιεγκέλνπ αληηθεηκέλνπ 

ζηε ιίζηα ησλ Π κεηαθηλείηαη αληίζηνηρα θαη έλα λέν ID ιακβάλεηαη ζαλ ηξέρνπζα 

επηινγή. Με βάζε ην ηξέρσλ ID θάζε θνξά, επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν αληηθείκελν απφ ηηο 

επηζεκεηψζεηο θαη γίλνληαη 2 ιεηηνπξγίεο. Πξψηα ε ηηκή ηεο ηδηφηεηαο «Description» ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ αλαθηάηαη θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ κελχκαηνο πνπ 

αθνχγεηαη ζην ρξήζηε («Μεηαθεξζήθαηε ζην…»). Γεχηεξνλ, αλαθηάηαη επίζεο ην XPATH 

ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ, θαη κε βάζε απηφ θαη ηηο ηξέρνπζεο επηιεγκέλεο θαηαζηάζεηο 

πινήγεζεο θαη νκηιίαο κεηαθηλείηαη αληίζηνηρα ν δείθηεο πνπ δείρλεη ζην ηξέρνλ θείκελν 

κέζα ζηε ζειίδα. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ην θείκελν ηεο ζειίδαο ζεηξηνπνηείηαη κε βάζε 

ηελ επηιεγκέλε θαηάζηαζε νκηιίαο θαη πινήγεζεο ζε κία ιίζηα θεηκέλσλ ζηελ νπνία 

πινεγείηαη ηειηθά ν ρξήζηεο. Με ηε κεηαθίλεζε ινηπφλ ηνπ δείθηε πνπ δείρλεη ζην ηξέρνλ 

θείκελν απφ απηή ηε ιίζηα, κπνξνχκε λα κεηαθηλνχκε ην ρξήζηε ζε φπνην ζεκείν ηεο 

ζειίδαο ππνδεηθλχεη ην XPATH ηνπ επηζεκεησκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Έηζη, ν ρξήζηεο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ κεηαθέξεηαη ζηε Π ηεο επηινγήο ηνπ, δελ έρεη παξά λα ζπλερίζεη ηελ πινήγεζή 

ηνπ ζειίδα απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιήθηξα πινήγεζεο ζην 

θείκελν ηεο ζειίδαο (↓↑). 

4.3.3 Η θνηλόηεηα ησλ ππεύζπλσλ αλάπηπμεο πξαθηόξσλ ρξεζηώλ 

Ζ θνηλφηεηα ησλ ππεχζπλσλ αλάπηπμεο πξαθηφξσλ ρξεζηψλ φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

ζρεδηάγξακκα ηεο θνηλφηεηαο ζηελ Δηθφλα 4.4 είλαη ε πην θνληηλή ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο 

γηαηί είλαη απηή πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ  θαη λα 

επσθειεζνχλ απφ ηνπο πφξνπο ησλ πξνεγνχκελσλ αμφλσλ ηνπ πιαηζίνπ. Δίλαη ινηπφλ 

ζεκαληηθφ ε θνηλφηεηα απηή λα γλσξίδεη θαιά ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ ηειηθψλ 

ρξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ηνπο αληίζηνηρνπο κεραληζκνχο. Ζ ζχλδεζή ηεο ινηπφλ 

θαη ε επηθνηλσλία ηεο κε ηελ θνηλφηεηα ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο. 

Ζ θνηλφηεηα απηή, ιφγσ ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

αληίζηνηρσλ ηερλνινγηψλ, είλαη ζπλήζσο νιηγνκειήο. ηελ παξνχζα δηαηξηβή απνηεινχληαλ 

κφλν απφ ηνλ εξεπλεηή ηεο δηαηξηβήο. Παξφια απηά, ε ρξήζε ησλ αλνηρηψλ ηερλνινγηψλ ζε 

φιν ην θάζκα ηνπ πιαηζίνπ δελ απνθιείεη ηε ζπκκεηνρή θαη άιισλ αηφκσλ ζηελ θνηλφηεηα 

απηή. Άηνκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο πφξνπο ηνπ πιαηζίνπ κε δηαθνξεηηθφ 
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ηξφπν θαη κέζα απφ δηαθνξεηηθνχο λένπο κεραληζκνχο λα παξέρνπλ επηπξφζζεηα νθέιε 

ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 

Αλαθέξζεθε ήδε, πσο ε θνηλφηεηα απηή ιφγσ ηνπ έξγνπ ηεο είλαη αξθεηά 

απαηηεηηθή. Δθηφο απφ ηηο απαξαίηεηεο ηερλνινγηθέο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ, απαηηεί απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ πξψηα απφ φια ηνπο πφξνπο πνπ ηνπο 

παξέρεη ην πιαίζην (νληνινγία θαη επηζεκεηψζεηο). Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

ηνπο αμηνπνηήζνπλ θαηάιιεια, δηαηεξψληαο ηελ επαθή κε ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Σέινο, 

είλαη απηνί πνπ κπνξεί πνιιέο θνξέο λα θαζνξίζνπλ θαη ηελ αλάπηπμε εθ λένπ κηαο λέαο 

εθαξκνγήο ηνπ πιαηζίνπ ησλ Π, αθνχ θαη νη επηζεκεηψζεηο αιιά θαη ε νληνινγία γηα κηα 

λέα εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ πξέπεη λα είλαη ζπκθσλνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηειηθψλ 

ρξεζηψλ θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ δηαηίζεληαη ζε απηνχο. 

4.4 Σύλνςε 

Σν πιαίζην εθαξκνγψλ ππνζηήξημεο ησλ Π απνηειεί έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζεκείν 

ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Μπνξεί νη Π κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ αληίζηνηρνπ 

κεραληζκνχ (βι. θεθάιαην 3) λα βνεζνχλ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο κεηαθέξνληαο ηελ νπηηθά 

κεηαθεξφκελε κεηαπιεξνθνξία ζε ΥκεΑΟ, φκσο ρσξίο ηε ζηήξημε ηνπ πιαηζίνπ πνπ 

πεξηγξάςακε παξαπάλσ, ζα έιιεηπαλ απφ ηελ ηδέα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ 

δηαθνξνπνηνχλ απφ κέρξη ηψξα παξφκνηεο πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο. 

Πξψηα απφ φια, ε ρξήζε αλνηρηψλ ηερλνινγηψλ φπσο ε OWL θαη ην RDF δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ θαζέλα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ αληηκεηψπηζε απφ ηε δίθε πιεπξά. Καζέλαο 

δειαδή, είηε ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, είηε άιια πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο ηερλνινγίεο, κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηα αληίζηνηρα ζηάδηα ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ.  Σα εξγαιεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ (ONAR, SemAnT) 

είλαη απιά έλα κέζν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο παξαγσγήο ησλ αληίζηνηρσλ παξαδνηέσλ θάζε 

νκάδαο ηνπ πιαηζίνπ. Γε δεζκεχνπλ φκσο θαλέλαλ σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο. Παξφκνηα 

εξγαιεία γηα ηελ παξαγσγή νληνινγηψλ θαη RDF κεηαδεδνκέλσλ ππάξρνπλ πνιιά 

δηαζέζηκα θαη ν θαζέλαο είλαη ειεχζεξνο λα επηιέμεη φηη λνκίδεη θαιχηεξν. 

Απηφ πνπ δηαθξίλεη ινηπφλ ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην εθαξκνγψλ δελ είλαη νη 

εθαξκνγέο αιιά ην πιαίζην αλνηρηψλ ηερλνινγηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

δηάθνξα εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Κπξίαξρν ζεκείν ζε απηή ηε ζπλχπαξμε 

θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηερλνινγηψλ είλαη νη θνηλσληθέο νκάδεο – θνηλφηεηεο πνπ ηηο 

αμηνπνηνχλ. Σν πιαίζην παξάιιεια κε έλα πιαίζην αλνηρηψλ ηερλνινγηψλ αληηζηνηρίδεη ζε 

απηέο δηαθξηηέο θνηλφηεηεο αηφκσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο. Ζ 

ηερλνινγία γηα παξάδεηγκα ηεο OWL αληηζηνηρίδεηαη θπξίσο κε ηελ θνηλφηεηα ησλ 
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δεκηνπξγψλ νληνινγίαο, πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξαγσγή νληνινγηψλ ζε OWL. Ζ 

θνηλφηεηα ησλ επηζεκεησηψλ έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ ηερλνινγία ηνπ RDF θαη ησλ 

επηζεκεηψζεσλ θαη ν ζηφρνο ηεο είλαη λα παξάγεη επηζεκεηψζεηο γηα ηζηνζειίδεο 

ρξεζηκνπνηψληαο πάληα ζηηο νληνινγίεο ησλ δεκηνπξγψλ. Σέινο ν πξνγξακκαηηζκφο 

δηεπαθψλ ρξήζηε βαζηζκέλεο ζηα παξαδνηέα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ θνηλνηήησλ είλαη ην 

αληηθείκελν ησλ ππεπζχλσλ αλάπηπμεο πξαθηφξσλ ρξεζηψλ. Όιεο νη παξαπάλσ θνηλφηεηεο 

εξγάδνληαη κε δηαθξηηνχο ζηφρνπο θαη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

δηαχισλ επηθνηλσλίαο.  

Ζ θνηλφηεηα ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ είλαη κελ ν ηειηθφο ζηφρνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, 

αιιά παξάιιεια απνηειεί θαη ηελ αξρή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ θχθινπ κε ηελ 

αληίζηξνθε ζεηξά δίλνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ δηεπαθψλ ηφζν ζηνπο 

ππεχζπλνπο αλάπηπμεο ησλ πξαθηφξσλ φζν θαη ζηνπο επηζεκεησηέο γηα λα βειηηψζνπλ ηα 

αληίζηνηρα παξαδνηέα ηνπο. Ο θχθινο απηφο ζπλερίδεηαη θαη ζην αλψηεξν επίπεδν αθνχ θαη 

νη επηζεκεησηέο κε ηε ζεηξά ηνπο επηζηξέθνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο δεκηνπξγνχο νληνινγίαο 

(πρ. ρξεζηκφηεηα νληνηήησλ, απαηηήζεηο γηα λέεο) γηα ηελ ελεκέξσζε θαη βειηίσζε ηνπ 

δηθνχ ηνπο παξαδνηένπ δειαδή ησλ νληνινγηψλ.  

πλνιηθά ινηπφλ, έρνπκε κηα θνηλφηεηα πνπ ρσξίδεηαη ζε νκάδεο κε δηαθξηηνχο 

ξφινπο θαη ζηφρνπο γηα ηελ θάζε κία, αιιά κε ην γεληθφηεξν θαη απψηεξν ζηφρν ηεο 

βειηίσζεο ηεο εκπεηξίαο πινήγεζεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή 

έξεπλα ε νκάδα ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ είλαη νη ΥκεΑΟ αιιά ην πιαίζην, νη θνηλφηεηεο, νη 

ξφινη θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη παξακέλνπλ νη ίδηνη αθφκα θαη αλ απηή ε ηειηθή νκάδα 

ρξεζηψλ αιιάμεη. 

Όπσο ήδε πξναλαθέξζεθε ηα εξγαιεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ απνηεινχλ απιά 

παξαδείγκαηα εξγαιείσλ πνπ εθπιεξψλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο εθάζηνηε νκάδαο. Γελ είλαη 

φκσο δεζκεπηηθά φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπο ζην πιαίζην. Απηφ ζεκαίλεη πσο πεξηνξηζκνί 

πνπ ηίζεληαη ζην παξάδεηγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηξηβήο θαη πεγάδνπλ απφ ηε ζρεδίαζε 

ησλ εξγαιείσλ, φπσο φηη νη επηζεκεησηέο πξέπεη λα έρνπλ ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο HTML 

κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ κε λεφηεξα πην δηαηζζεηηθά εξγαιεία. Ζ εμάιεηςε ηέηνησλ 

πεξηνξηζκψλ θαη ε ρξήζε πην «έμππλσλ» εξγαιείσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θάζε 

νκάδαο κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζην εχξνο ηεο θνηλφηεηαο ππνζηήξημεο ηνπ πιαηζίνπ. 

Σν ζεκαληηθφηεξν φθεινο απφ ηέηνηα εξγαιεία κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζηελ 

θνηλφηεηα ησλ επηζεκεησηψλ. Έλα «έμππλν» δηαηζζεηηθφ εξγαιείν ρσξίο απαηηήζεηο γηα 

γλψζεηο HTML κπνξεί λα πξνζειθχζεη ζηελ νκάδα απηή πνιχ πεξηζζφηεξα άηνκα γεγνλφο 

απαξαίηεην γηα ηελ επηηπρία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιαηζίνπ. Μπνξεί δειαδή λα εληαρζνχλ 

ζηελ νκάδα άηνκα πνπ είλαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε ΑκεΑΟ θαη γλσξίδνπλ θαιά ηα 
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πξνβιήκαηά ηνπο. πλ ηνηο άιινηο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ε επηθνηλσλία ησλ ηειηθψλ 

ρξεζηψλ κε ηνπο επηζεκεησηέο γίλεηε αθφκα πην εχθνιε θαη άκεζε δηεπθνιχλνληαο ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο ζην ζχλνιφ ηεο. 

Σέινο, ε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ ζηελ νκάδα ησλ επηζεκεησηψλ ζα έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα θαη κεγαιχηεξε πνιπθσλία ζηηο επηζεκεηψζεηο γηα ίδηεο πεγέο. Οη ρξήζηεο 

ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πεξηγξαθέο απφ δηαθνξεηηθνχο επηζεκεησηέο. 

Ζ πνιπθσλία απηή είλαη αληίζηνηρε ηεο ζεκεξηλήο πνιπθσλίαο ζηνλ ΠΗ. Όπσο δειαδή έλαο 

ρξήζηεο ηνπ ΠΗ κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί γηα θάηη ζπγθεθξηκέλν απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

πεγέο ην ίδην ζα ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ πιαηζίνπ  θαη ηηο πεξηγξαθέο 

γηα ζειίδεο. Σν πιενλέθηεκα φκσο, έρνληαο ηελ πιεξνθνξία απηή ζην Η θαη φρη ζηνλ ΠΗ 

είλαη φηη κπνξεί λα ππάξμνπλ πεξεηαίξσ πξνηάζεηο θαη ηδέεο γηα ηελ αμηνπνίεζε απφ ηνπο 

πξάθηνξεο απηήο ηεο πνιπθσλίαο. Θα κπνξνχζαλ δειαδή νη πξάθηνξεο ρξεζηψλ λα 

ζπλδπάζνπλ πεξηγξαθέο δηαθνξεηηθψλ επηζεκεησηψλ, ή αθφκα θαη λα εμάγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα πρ. ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα επηκέξνπο επηζεκεηψζεσλ απφ απηφλ ην 

ζπλδπαζκφ. 

πλνςίδνληαο ινηπφλ, θαηαιαβαίλνπκε πσο ην πιαίζην ππνζηήξημεο θαη ν 

αληίζηνηρνο νξηζκφο θαη δηαρσξηζκφο ηεο θνηλφηεηαο ηνπ ζε νκάδεο κε δηαθξηηνχο ξφινπο 

θαη ζηφρνπο είλαη έλα αθφκα απφ ηα θαηλνηφκα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Ζ ρξήζε 

ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ Η εμαζθαιίδεη φρη κφλν ηε ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ Π αιιά θαη ηελ 

κειινληηθή ηνπ αλάπηπμε. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ πιαηζίνπ, ηφζν ζε άιινπο 

γλσζηηθνχο ηνκείο αιιάδνληαο ηελ νκάδα ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, φζν θαη ηεο δηεχξπλζεο ηεο 

αληίζηνηρεο θνηλφηεηαο ελζσκαηψλνληαο ζε απηή άηνκα πνπ δελ είλαη απαξαίηεην λα 

αλήθνπλ ζηελ θνηλφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ παξάγνπλ ζήκεξα ην πεξηερφκελν ηνπ ΠΗ. 
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Κεθάιαην 5
ν
  

Αξιολόγηζη 

 “The true method of knowledge is experiment.” 
 

 William Blake 



 

131 

5 Αμηνιόγεζε 

Μεηά απφ ηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηφζν ηεο ηδέαο φζν θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ 

πληνκεχζεσλ Πινήγεζεο (Π), ζην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηεί ε αμηνιφγεζή ηνπο. 

Μέζα απφ κία ζεηξά πεηξακαηηθψλ αμηνινγήζεσλ ζα παξνπζηαζηνχλ απνηειέζκαηα θαη 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ ησλ Π ζε θάζε κίαο απφ ηηο ηξείο εθδνρέο 

ηεο ηδέαο ησλ Π. Ζ πεξηγξαθή ησλ πεηξακάησλ αμηνιφγεζεο αθνινπζεί ηε ρξνλνινγηθή 

ζεηξά δηεμαγσγήο ηνπο γηαηί θάπνηα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ πξψησλ αμηνινγήζεσλ 

έρξεδαλ πεξεηαίξσ δηεξεχλεζεο, ε νπνία θαη αθνινχζεζε ζηα επφκελα πεηξάκαηα. 

5.1 Τα ζηάδηα ηεο αμηνιόγεζεο 

Σα πεηξάκαηα αμηνιφγεζεο πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηνξηθήο 

έξεπλαο είραλ ζαλ ζηφρν λα απαληήζνπλ ζε κέξνο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ 

ηέζεθαλ ζηελ αξρή θαη είραλ λα θάλνπλ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ Π. Ζ αμηνιφγεζε μεθίλεζε 

απφ ηα πξψηα θηφιαο βήκαηα ηεο ηδέαο θαη ηεο πινπνίεζήο ηεο κε ηε ρξήζε ελφο πξνηχπνπ 

ηνπ θσλεηηθνχ θπιινκεηξεηή SeEBrower (Semantically Enhanced Browser) πνπ 

ελζσκάησλε φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ ελφηεηα 4.3.1 ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο θσλεηηθνχ 

θπιινκεηξεηή. ην αξρηθφ ζηάδην αμηνιφγεζεο εληνπίζηεθαλ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα, 

αδπλακίεο θαη ειιείςεηο ηνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο (SeEBrowser) θαζψο επίζεο 

επηρεηξήζεθε θαη κηα αξρηθή αμηνιφγεζε ηεο ηδέαο θαη ηνπ κεραληζκνχ ησλ Π (proof of 

concept) κηαο θαη απηή είλαη ην βαζηθφ θαηλνηφκν ζηνηρείν ηεο δηαηξηβήο. 

ην 2
ν
 ζηάδην, ε έξεπλα έιαβε ρψξα ρξεζηκνπνηψληαο πιένλ κηα πην νινθιεξσκέλε 

έθδνζε ηνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο ηνπ ελζσκαηψλεη ηελ πινπνίεζε ησλ Π (SeEBrowser)  

ζε έλα ξεαιηζηηθφ πεξηβάιινλ (πξαγκαηηθφ δηθηπαθφ ηφπν). ε απηφ ην ζηάδην εξεπλήζεθε 

ηφζν ε βαζηθή εθδνρή ηεο ηδέαο ησλ Π, δειαδή νη Απιέο πληνκεχεηο Πινήγεζεο (ΑΠ), 

φζν θαη ε εθδνρή ησλ Υσξηθά Δκπινπηηζκέλσλ πληνκεχζεσλ Πινήγεζεο (ΥΔΠ). Δπίζεο 

δηεξεπλήζεθαλ παξάιιεια νη δηαθνξέο ζην λνεηηθφ κνληέιν πνπ ζρεκαηίδνπλ νη Υξήζηεο 

κε Απψιεηα Όξαζεο (ΥκεΑΟ) γηα κηα ηζηνζειίδα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ΥΔΠ ζε ζρέζε κε 

θιαζζηθέο ηερληθέο πινήγεζεο. Σα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο αμηνιφγεζεο έδσζαλ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη ππέδεημαλ ηηο δηαθνξέο ζην λνεηηθφ κνληέιν κηαο ηζηνζειίδαο 

γηα ΥκεΑΟ ζε ζρέζε κε ην πψο αληηιακβάλνληαη κηα ζειίδα νη βιέπνληεο ρξήζηεο. Μέζα 

απφ ηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ δηαθνξψλ ε έξεπλα πξνρψξεζε ζηε ρξήζε ηεο απνθηεκέλεο 

εκπεηξίαο απφ ηε ρξήζε ησλ Π κέζσ ηεο ηδέαο ησλ Πξνζαξκνζηηθψλ πληνκεχζεσλ 

Πινήγεζεο (ΠΠ). 
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Μεηαμχ ηνπ 2
νπ

 θαη 3
νπ

 ζηαδίνπ αμηνιφγεζεο ππήξμε κηα ελδηάκεζε αμηνιφγεζε 

εηδηθά γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΠΠ. ηελ αμηνιφγεζε απηή δελ ζπκκεηείραλ ρξήζηεο, 

αιιά έγηλε κία πξνζνκνίσζε ησλ θηλήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη ρξήζηεο ζην 2
ν
 

πείξακα, αιιά κε ηε ρξήζε ησλ ΠΠ. Διέγρζεθε δειαδή ε επίπησζε πνπ ζα είραλ νη ΠΠ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 2
ν
 πείξακα δηεμάγνληαλ κε ηε ρξήζε ησλ ΠΠ αληί ησλ ΑΠ θαη 

ησλ ΥΔΠ. Σν ζπγθεθξηκέλν πείξακα δηεμήρζε πξνθεηκέλνπ λα δνθηκαζηεί αλ ην ζχλνιν 

ησλ θηλήζεσλ κε Π απφ ηα πξνεγνχκελα πεηξάκαηα ήηαλ ηθαλφ λα ππνζηεξίμεη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ΠΠ πνπ ρξεηάδνληαη πξψηα απφ φια έλα πξψην ζχλνιν δεδνκέλσλ 

εθπαίδεπζεο. 

ην 3
ν
 θαη ηειεπηαίν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ην πείξακα εμνκνίσζε πιένλ 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο κε ρξήζε κεζφδσλ πινήγεζεο. ε απηφ ην 

ζηάδην εμεηάζζεθαλ αθφκα κηα θνξά νη ΑΠ θαη γηα πξψηε θνξά ε εθδνρή ησλ ΠΠ. 

Δπίζεο εθηφο απφ ηνπο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα πεηξάκαηα γηα ηε 

κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εδψ αθνινπζήζεθε 

θαη κία αθφκα πην αλαιπηηθή πξνζέγγηζε κέζα απφ γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ θηλήζεσλ 

ησλ ρξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. Απηέο βνήζεζαλ ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο κεζφδνπο πνπ αθνινπζνχλ νη ΥκεΑΟ ηφζν ζηελ Απιή εηξηαθή 

Αλάγλσζε (ΑΑ) φζν θαη κε ηηο Π θαη θαηά πφζν νη Π αιιάδνπλ θαη εμνξζνινγίδνπλ ηνλ 

ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαηά ηελ αλαδήηεζε. 

Ο δηαρσξηζκφο ζηα παξαπάλσ ζηάδηα θξίζεθε απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ λα 

δνθηκαζηεί ν κεραληζκφο ησλ Π ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Αθνινπζήζεθε 

ινηπφλ ε ζπγθεθξηκέλε πνξεία πξνθείκελνπ λα δνθηκαζηεί ζηαδηαθά ν κεραληζκφο 

μεθηλψληαο απφ ηηο πην απιέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο βαζηζκέλεο ζε 

απάληεζε εξσηεκάησλ θαη πξνζαξκνζκέλνη δηθηπαθνί ηφπνη) θαη θαηαιήγνληαο ζηηο πην 

ζχλζεηεο ζπλζήθεο (δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο βαζηζκέλεο ζε ξεαιηζηηθά πιεξνθνξηαθά 

πξνβιήκαηα, πξαγκαηηθνί δηθηπαθνί ηφπνη). 

5.2 Αξρηθή αμηνιόγεζε ησλ ΣΠ. 

Ζ αξρηθή αμηνιφγεζε έιαβε ρψξα ζηελ αξρή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξφηππν ηνπ SeEBrowser  θαη έλα ελδεηθηηθφ πεξηβάιινλ ελφο αξθεηά 

απινπνηεκέλνπ θαη κηθξνχ ζε έθηαζε δηθηπαθνχ ηφπνπ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο, 

κπνξέζακε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο πνπ 

ελζσκαηψλεη ην κεραληζκφ ησλ Π (SeEBrowser). Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζην κεραληζκφ 

ησλ Π ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε ρξεζηκφηεηα θαη ε θηιηθφηεηα ζην ρξήζηε θαη λα 

αθνινπζήζεη ε αλάπηπμε θαη έξεπλα ιεηηνπξγηάο ηνπ ζε πην ζχλζεηα πεξηβάιινληα. 
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5.2.1 Σηόρνο 

Ζ αξρηθή αμηνιφγεζε έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξσηφηππν ηεο ηειηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ SeEBrowser πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνχλ βαζηθά πξνβιήκαηα θαη λα γίλεη 

κηα πξψηε δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ κεραληζκνχ ησλ Π. Γηα ην ιφγν απηφ ν 

ζηφρνο δελ ήηαλ ε δνθηκή ηνπ εξγαιείνπ ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ πνιχπινθσλ 

ηζηνζειίδσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (ΠΗ) αιιά ζε έλα ζχλνιν απιψλ ηζηνζειίδσλ. Ζ αξρηθή 

αμηνιφγεζε νπζηαζηηθά είρε δηπιφ ζηφρν. Πξψηνλ, λα αμηνινγήζεη ζε αξρηθφ επίπεδν ηελ 

ηδέα θαη ην κεραληζκφ ησλ Π. Γεχηεξνλ, λα ππνδείμεη βαζηθά πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο 

ηνπ SeEBrowser ζαλ εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο επρξεζηίαο ηνπ φζν 

θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαγεγξακκέλσλ δεδνκέλσλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο. 

5.2.2 Σπκκεηέρνληεο 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή έξεπλα 

βαζίζηεθε ζε κεγάιν πνζνζηφ ζε πεηξάκαηα κε ρξήζηεο. Σα πεηξάκαηα κε ρξήζηεο είλαη 

απφ κφλα ηνπο κηα αξθεηά δχζθνιε κέζνδνο έξεπλαο γηαηί ππεηζέξρνληαη ζε απηά πνιινί 

θαη δηάθνξνη παξάγνληεο. Πξψηα απφ φια, πεηξάκαηα κε ρξήζηεο ζε πεξηβάιινλ 

εξγαζηεξίνπ φπσο απηά πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξνχζα δηαηξηβή, απαηηνχλ κία 

αξθεηά ρξνλνβφξα δηαδηθαζία νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ ρξεζηψλ ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα έξζνπλ ζε νκάδεο ζην εξγαζηήξην ηηο ψξεο πνπ ρξεηάδεηαη. Δπίζεο, ν 

ζρεδηαζκφο ησλ πεηξακάησλ θαη θπξίσο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππ‟ φςε παξάγνληεο φπσο ε θνχξαζε, ην θίλεηξν θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

ρξεζηψλ γηα ην πείξακα. Θα πξέπεη δειαδή λα αηζζάλνληαη άλεηα κε ηε δηαδηθαζία θαη ην 

πεξηβάιινλ θαη λα γλσξίδνπλ εμ αξρήο ηνπο ζηφρνπο θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ 

πεηξάκαηνο. Σέινο, αλ ν εξεπλεηήο είλαη παξψλ θαηά ηε δηαδηθαζία πξέπεη νη ζπκκεηέρνληεο 

λα λνηψζνπλ ηελ άλεζε λα είλαη εηιηθξηλήο καδί ηνπ αθφκα θαη αλ ε θξηηηθή ηνπο πξνο ηα 

εμεηαδφκελα εξγαιεία είλαη αξλεηηθή.  

ηελ πεξίπησζε ησλ ΥκεΑΟ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο 

ηίζεληαη θαη επηπιένλ απαηηήζεηο. Πξψηα απφ φια, ην εξγαζηήξην δηεμαγσγήο ησλ 

πεηξακάησλ πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλν ψζηε λα κπνξνχλ λα θηλεζνχλ άλεηα ζε απηφ. Δίλαη επίζεο απαξαίηεην, αλ δε 

γλσξίδνπλ ην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ, λα ηνπο δνζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο νδεγίεο θαη ε 

θαηάιιειε βνήζεηα ψζηε λα κπνξνχλ λα θηλεζνχλ ζε απηφ ρσξίο πξνβιήκαηα. Παξάιιεια, 

εθηφο απφ ην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη θαη νη ππνινγηζηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 

ρξήζηεο λα είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλνη ηφζν κε ην απαξαίηεην πιηθφ φζν θαη ινγηζκηθφ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ πεηξακάησλ αμηνιφγεζεο εθηφο ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 
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νπζηαζηηθά ήηαλ ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο (SeEBrowser) φινη νη ππνινγηζηέο ρξεηάδνληαλ 

θάξηα ήρνπ θαη αθνπζηηθά γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ. 

Σέινο, ζε πεηξάκαηα αμηνιφγεζεο κε ρξήζηεο πάληα ππεηζέξρνληαη θαη κηα ζεηξά 

αζηάζκεησλ θαη ηπραίσλ παξαγφλησλ (Kimel and Lundell 2007, Jay et al. 2008) πνπ ν 

εξεπλεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη θαηάιιεια. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο ππήξμε πξφβιεκα κε ηε ζχλδεζε ησλ ππνινγηζηψλ ζην 

δίθηπν κε απνηέιεζκα λα ρξεηαζηεί  έλαο κηθξφο επαλαπξνγξακκαηηζκφο ελφο κέξνπο ηνπ 

πεηξάκαηνο ή ζηε δεχηεξε αμηνιφγεζε θάπνηνο απφ ηνπο ρξήζηεο δελ κπνξνχζε θαη δελ 

δερφηαλ λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ πεηξάκαηνο κε απνηέιεζκα λα παξαιεηθζνχλ 

απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηα φπνηα δεδνκέλα είρε ζπλεηζθέξεη.  

Έλα βαζηθφ πξφβιεκα πνιιψλ εξεπλψλ επρξεζηίαο κε Άηνκα κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) 

είλαη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη θαηά πφζν αληηπξνζσπεχεη ζαλ δείγκα ην 

γεληθφηεξν πιεζπζκφ. Με βάζε έξεπλεο (Jay et al. 2008, p.115) είλαη δπλαηφλ λα 

αληηπξνζσπεπηεί έλαο πιεζπζκφο ΑκεΑ κε ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ δείγκαηνο επεηδή νκάδεο 

ΑκεΑ παξνπζηάδνπλ θνηλέο ζηξαηεγηθέο, πξνζδνθίεο θαη αλάγθεο θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο 

ζηνλ ΠΗ (Barnicle 2000, Yesilada 2005). Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη φηη έρνπλ απνθιεηζηεί 

απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ πεηξάκαηνο άιινη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην 

απνηέιεζκα. Γηα ην ιφγν απηφ, επηδηψρζεθε ζηα πεηξάκαηα ε κέγηζηε δπλαηή νκνηνγέλεηα 

ηνπ δείγκαηνο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο. Οη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα 

είλαη γλψζηεο θαη ρξήζηεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) κε ηε 

ρξήζε πξνθαλψο ησλ αληίζηνηρσλ Τπνζηεξηθηηθψλ Σερλνινγηψλ (ΤΣ). Απηφ 

ζπκπεξηιάκβαλε αξθεηή εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ γεληθφηεξα, αιιά θαη αξθεηή 

εμνηθείσζε κε ηνλ ΠΗ. Δπίζεο, ιφγσ ησλ πεηξακάησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε αλαδήηεζε 

πιεξνθνξίαο εμαζθαιίζηεθε φηη φινη νη ρξήζηεο ήηαλ ζε επίπεδν κφξθσζεο ηνπιάρηζηνλ 

αλσηάηεο εθπαίδεπζεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ινηπφλ, ζηελ πξψηε αμηνιφγεζε ζπκκεηείραλ 6 ρξήζηεο. Ο 

αξηζκφο ζε απηή ηελ πξψηε αμηνιφγεζε είλαη πεξηνξηζκέλνο αθφκε πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο 

ρξήζεο ηνπ πξσηφηππνπ ηνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο (SeEBrowser) πνπ απαηηνχζε 

πεξηζζφηεξε αλνρή ζε πξνβιήκαηα θαηά ηε ρξήζε θαη ηδηαίηεξε εμνηθείσζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο. ηα πεηξάκαηα πνπ αθνινχζεζαλ ηελ αξρηθή 

αμηνιφγεζε ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ απμήζεθε φκσο ζηελ παξνχζα θάζε δελ θξίζεθε 

αλαγθαίν έλα κεγαιχηεξν δείγκα. 
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5.2.3 Πεξηβάιινληα θαη εξγαζίεο 

Δθηφο απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ επηιέρζεθαλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, θαη ηα 

πεξηβάιινληα ησλ πεηξακάησλ δηακνξθψζεθαλ θαηάιιεια ψζηε λα κε επηηξέπεηαη ζηνπο 

ρξήζηεο ε ρξήζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ αλαδήηεζεο εθηφο απφ ηελ πινήγεζε ζε 

ζειίδεο. Πξνβιέθζεθε δειαδή, κέζα απφ ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο (SeEBrowser) ε 

απελεξγνπνίεζε θνξκψλ αλαδήηεζεο θαη ε απελεξγνπνίεζε ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο 

αλαδήηεζε ιέμεσλ κέζα ζην θείκελν. Απηφ ζπλέβε γηα λα απνκνλσζνχλ νη βαζηθέο κέζνδνη 

πινήγεζεο θαη λα κελ επεξεαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε άιισλ κεζφδσλ πνπ 

εηζάγνπλ πξφζζεηνπο παξάγνληεο ζηελ αλαδήηεζε. Αλ γηα παξάδεηγκα επηηξέπνληαλ ε 

ρξήζε θνξκψλ αλαδήηεζεο, ππεηζέξρνληαη παξάγνληεο φπσο νη ιέμεηο θιεηδηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο γηα ηελ αλαδήηεζε, νη ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζην 

ζέκα, ε εκπεηξία ηνπο ζε αληίζηνηρα πεξηβάιινληα αλαδήηεζεο θα. Σν πεξηβάιινλ ηνπ 

πξψηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ έλαο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο κηθξφο ζε έθηαζε (πεξίπνπ 20 

ζειίδεο) δηθηπαθφο ηφπνο κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ Διιάδα πνπ θηηάρηεθε κε βάζε ηηο 

αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο απφ ηελ online εγθπθινπαίδεηα «Δπηζηήκε θαη δσή»
52

. 

5.2.4 Πξσηόθνιιν 

Ζ αμηνιφγεζε αθνινχζεζε ηε ζρεδίαζε επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ (repeated 

measures design). Οη 6 ρξεζηέο ρσξίζηεθαλ ζε 2 νκάδεο ησλ 3 θαη δηεμήγαγαλ 2 ζεη 

αλαδεηήζεσλ κέζα ζην πεξηνξηζκέλν πεξηβάιινλ αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Σν έλα ζεη απαληήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ην πξσηφηππν ηνπ 

SeEBrowser ρσξίο ηε ιεηηνπξγία ησλ Π (θαηάζηαζε ΑΑ: Απιήο εηξηαθήο Αλάγλσζεο) 

ελψ ην άιιν κε ρξήζε ηνπ πξσηφηππνπ ηνπ SeEBrowser κε ηε ρξήζε ησλ Π (θαηάζηαζε 

ΑΠ: Απιψλ πληνκεχζεσλ Πινήγεζεο). Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δχν 

θαηαζηάζεηο απφ ηηο δχν νκάδεο ήηαλ δηαθνξεηηθή απφ νκάδα ζε νκάδα ψζηε λα εμαιεηθζεί 

πηζαλφο επεξεαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην γεγνλφο ηεο εμνηθείσζεο κε ην ζχζηεκα 

θαη ην πεξηβάιινλ (Πίλαθαο 5.1). Δπίζεο γηα ηνλ ίδην ιφγν δεηήζεθε απφ θάπνηνλ 

αλεμάξηεην θξηηή κε επηζηεκνληθέο γλψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο θαη 

εηδηθφηεξα ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο, λα εηνηκάζεη έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ ίζεο 

δπζθνιίαο γηα αλαδήηεζε απφ ηηο νπνίεο επηιέρζεθαλ ηπραία νη εξσηήζεηο πνπ απάληεζαλ νη 

ρξήζηεο. 

Μεηά απφ ηε ζπκπιήξσζε θαη ησλ 2 ζπλεδξηψλ ηνπο δεηήζεθε λα ζπκπιεξψζνπλ 

έλα εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχζαλ ηελ επρξεζηία ηνπ εξγαιείνπ. Σελ 

                                                   
52 http://www.gnosinet.gr/ 
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ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηα 

απνηειέζκαηα θαη ην ρξφλν απφθξηζήο ηνπο. 

Πίλαθαο 5.1 : Σρεδηαζκόο 1
νπ

 πεηξάκαηνο αμηνιόγεζεο 

 1
ν
 Σεη Δξσηήζεσλ 2

ν
 Σεη Δξσηήζεσλ 

Οκάδα 1 ΑΑ ΑΠ 

Οκάδα 2 ΑΠ ΑΑ 

 

5.2.5 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο - Μεζνδνινγία 

ην ζχλνιν ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ αθνινπζεί έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνιιά θαη 

δηάθνξα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ Π. Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ, πξηλ πξνρσξήζνπκε 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ πξψησλ θξηηεξίσλ, λα αλαθέξνπκε φηη νη αμηνινγήζεηο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηφζν πνηνηηθέο φζν θαη 

πνζνηηθέο αλαιχζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο. 

Με πνηνηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο επεμεξγάζηεθαλ ζηνηρεία απφ ζπλεληεχμεηο, 

παξαηήξεζε, θαη εξγαζίεο πεξηγξαθήο ησλ δηαδηθαζηψλ (think-aloud) απφ ηνπο ρξήζηεο. Οη 

πνηνηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο είλαη αξθεηά δχζθνιεο θαη ρξνλνβφξεο ζηελ επεμεξγαζία γηαηί 

ηα δεδνκέλα ηνπο δελ αθνινπζνχλ θάπνηα δνκεκέλε κνξθή θαη πξέπεη πξψηα απφ φια λα 

εμεηαζζνχλ θαη λα  θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαηαιιήισο πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζνπλ ζε 

ζπκπεξάζκαηα. Πξέπεη επίζεο λα εληνπηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ φπσο γηα παξάδεηγκα ζπγθεθξηκέλεο θξάζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε ζπλέληεπμε ή ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο, παξαηεξήζεηο θαη 

εξσηήζεηο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. 

Σν κεγαιχηεξν φκσο κέξνο ηεο αλάιπζεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζηεξίδεηαη ζε 

πνζνηηθή αλάιπζε. Δδψ ε επεμεξγαζία είλαη πην εχθνιε απ‟ φηη ζηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο 

αλάιπζεο θαη ηα απνηειέζκαηα δηαηππψλνληαη ζε δείθηεο πνπ εθθξάδνπλ αληίζηνηρα θάπνην 

θξηηήξην. Ζ πνζνηηθή αλάιπζε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, ζηεξίρηεθε ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ. Ζ πξψηε έρεη λα θάλεη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ηα νπνία 

θαηαγξάθνπλ δηάθνξεο κεηξηθέο ζρεηηθά κε ην πψο δνχιεςαλ νη ρξήζηεο ζηηο δηάθνξεο 

εξγαζίεο πνπ ηνπο δεηήζεθαλ. Σα θξηηήξηα απηά ζηεξίδνληαη θαηά βάζε ζε αλάιπζε 

αξρείσλ θαηαγξαθήο ησλ θηλήζεσλ ησλ ρξεζηψλ θαη γη απηφ ην ιφγν νη ρξήζηεο δε κπνξνχλ 

λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο παξά κφλν κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ. Γη απηφ ην 

ιφγν ζεσξνχληαη θαη αληηθεηκεληθά. 

Ο δεχηεξε θαηεγνξία πνζνηηθήο αλάιπζεο έρεη λα θάλεη κε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα 

θαη δείθηεο πνπ δείρλνπλ ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ ρξεζηψλ γηα ην πψο 

αληαπνθξίζεθαλ ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο. Σν θχξην εξγαιείν γηα ηελ θαηαγξαθή απηψλ ησλ 
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δεδνκέλσλ είλαη ζπλήζσο εξσηεκαηνιφγηα πνπ απαληήζεθαλ απφ ηνπο ρξήζηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ. εκαληηθφο επίζεο παξάγνληαο ζηελ αβίαζηε θξίζε ησλ ρξεζηψλ 

θαηά ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη ε άλεζε ηνπο κε ηνλ εξεπλεηή πνπ ήηαλ 

παξψλ θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. Ζ παξνπζία απηή ήηαλ απαξαίηεηε ιφγσ 

δηαθφξσλ πεξηνξηζκψλ ηφζν ρξνληθψλ φζν θαη ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο θαηά ηε δηεμαγσγή 

ησλ πεηξακάησλ. Γη απηφ ην ιφγν, ζε φιεο ηηο αμηνινγήζεηο έγηλε μεθάζαξν απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή φηη πηζαλά «αξλεηηθά» ζρφιηα θαη θξίζεηο είλαη εμίζνπ εππξφζδεθηεο γηαηί βνεζνχλ 

ζηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ θαη ηε βειηίσζε ησλ ηδεψλ πνπ εμεηάδνληαη, άξα θαη ησλ 

κεραληζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ηειηθνί ρξήζηεο. 

Πίλαθαο 5.2: Καηεγνξηνπνίεζε θξηηεξίσλ 

 Πνζνηηθή αλάιπζε Πνηνηηθή αλάιπζε 

Αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα 

Υπνθεηκεληθά 

θξηηήξηα 

Υπνθεηκεληθά 

θξηηήξηα 

Δξγαιεία 

θαηαγξαθήο 

δεδνκέλσλ 

Αξρεία θαηαγξαθήο 

θηλήζεσλ ρξεζηψλ 

Δξσηεκαηνιφγηα πλεληεχμεηο, 

παξαηήξεζε, 

θαηαγξαθή ζθέςεσλ 

θαηά ηελ εξγαζία. 

Δλδεηθηηθά θξηηήξηα   Υξφλνο εξγαζίαο 

 Κηλήζεηο 

εξγαζίαο. 

 Βαζκφο 
επρξεζηίαο 

 Βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηε ρξήζε ησλ Π 

 Βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηελ ηαρχηεηα 

απάληεζεο 

 Κνηλέο 
παξαηεξήζεηο 

 Κνηλέο απνξίεο 

 

Ζ αλάιπζε ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ήηαλ θπξίσο πνζνηηθή θαη βαζίζηεθε ηφζν ζε 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα φζν θαη ζε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα. Σα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα 

εμήρζεζαλ απφ ηα αξρεία θαηαγξαθήο ησλ θηλήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ελψ ηα ππνθεηκεληθά απφ 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ δεηήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη ρξήζηεο. ηελ πξψηε θάζε αλάπηπμεο 

ηνπ, ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο (SeEBrowser) θαηέγξαθε ηηο θηλήζεηο, ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

θάζε θίλεζεο θαζψο θαη ην ζηίγκα ηνπ ρξήζηε κέζα ζηε ζειίδα κε ην ζπλδπαζκφ δεηθηψλ 

φζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν ηελ πξφηαζε ή ηε ιέμε πνπ άθνπγαλ ζε θάζε θίλεζε, αλαιφγσο 

κε ηνλ επηιεγκέλν ηξφπν πινήγεζεο θαη νκηιίαο. Μεηά απφ ηελ αλάιπζε, ππνινγίζηεθαλ 

δχν αληηθεηκεληθά θξηηήξηα:. 

 Φξόλνο εξγαζίαο: Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο βνεζάεη ζην λα 

εμεηάζνπκε αλ νη Π νδεγνχλ ηνπο ρξήζηεο ζε πην γξήγνξε απάληεζε ζην εξψηεκά 

πνπ ηνπο ηέζεθε. 

 Κηλήζεηο εξγαζίαο: Οη θηλήζεηο εξγαζίαο είλαη ν αξηζκφο ησλ πιήθηξσλ πνπ 

παηήζεθαλ κέρξη νη ρξήζηεο λα νινθιεξψζνπλ ηελ εθάζηνηε εξγαζία ηνπο. Όζν 
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ιηγφηεξα ηα πιήθηξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζν πην γξήγνξα (απφ πιεπξάο 

θηλήζεσλ) νη ρξήζηεο έθηαζαλ ζην ζηφρν ηνπο άξα ην ηφζν πην εχρξεζην θαη 

απνδνηηθφ είλαη ην ζχζηεκα. 

Σν εξσηεκαηνιφγην, απφ ην νπνίν πξνέθπςαλ ηα ππνθεηκεληθά θξηηήξηα 

απνηεινχληαλ απφ 3 ινγηθέο ελφηεηεο (Παξάξηεκα Α). Ζ πξψηε ελφηεηα πεξηειάκβαλε 

εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην ππφβαζξν ηνπ ρξήζηε θαη ηελ εμνηθείσζε ηνπ κε ηνπο ππνινγηζηέο 

θαη ηνλ ΠΗ εηδηθφηεξα. Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δψζαλε, ην ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθαλ θαη 

ηελ επθνιία κε ηελ νπνία ηηο εληφπηζαλ. Ζ δεχηεξε απηή ελφηεηα εξσηήζεθε 2 θνξέο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Μία γηα θάζε θαηάζηαζε ηνπ εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ νη 2 θαηαζηάζεηο (ΑΑ θαη ΑΠ) φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε 

θαη ηελ εληχπσζε πνπ αθήλνπλ ζην ρξήζηε απφ ηε ρξήζε ηνπο. Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία 

ελφηεηα εξσηήζεθε κηα θνξά κφλν ζην ηέινο ησλ 2 ζπλεδξηψλ θαη πεξηειάκβαλε γεληθέο 

εξσηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ επρξεζηία ηνπ ζπζηήκαηνο ηφζν γεληθά φζν θαη φζνλ αθνξά 

εηδηθά ζηνηρεία ηνπ φπσο π.ρ. ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπληνκεχζεσλ ζην πιεθηξνιφγην θαη ηελ 

επθνιία ζηελ απνκλεκφλεπζή ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ήηαλ ζεκαληηθφ ζηελ 

παξνχζα θάζε γηα λα εληνπηζηνχλ βαζηθά ιάζε ζηε ζρεδίαζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

αιιειεπίδξαζεο θαη αμηνιφγεζεο θαη λα δηνξζσζνχλ απφ λσξίο. 

Σέινο, ζηα πιαίζηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππήξρε κία  κηα εξψηεζε αλνηρηνχ 

πεξηερνκέλνπ ζην νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνχζαλ λα πξνζζέζνπλ ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο γηα 

ην ζχζηεκα δίλνληαο θπξίσο έκθαζε ζε ειιείςεηο θαη δηνξζψζεηο πνπ ρξεηάδνληαλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ. Ζ εξψηεζε απηή νδεγνχζε θαη ζε κία κηθξή ζπλέληεπμε κε ηνπο ρξήζηεο 

γηα πεξηζζφηεξε αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ δηαθφξσλ παξαηεξήζεψλ ηνπο.  Οη 

απαληήζεηο ζε απηή ηελ εξψηεζε θαη ηε ζπλέληεπμε πνπ αθνινπζνχζε αλαιχζεθαλ 

αθνινπζψληαο κεζφδνπο πνηνηηθήο αλάιπζεο. 

5.2.6 Απνηειέζκαηα αλάιπζεο αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ιφγσ ησλ 

πεξηνξηζκψλ ηνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο (SeEBrowser) ζε απηή ηε θάζε ήηαλ κφλν δχν: Ο 

ρξφλνο θαη νη θηλήζεηο ηεο θάζε εξγαζίαο. 

Ο κέζνο φξνο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζηελ θαηάζηαζε ΑΑ ήηαλ 465,94 

δεπηεξφιεπηα ελψ ζηελ θαηάζηαζε ΑΠ ν κέζνο φξνο ήηαλ 457,39 δεπηεξφιεπηα. Παξφιν 

πνπ ππήξμε κηα κηθξή φπσο θαίλεηαη βειηίσζε ζηελ θαηάζηαζε ΑΠ απηή δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ αληίζηνηρνπ T-Test (p=0,902>0,05) 

πνπ δηεμήρζε. 
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ηηο θηλήζεηο θάζε εξγαζίαο παξαηεξείηαη επίζεο κείσζε απφ 122,72 ζηελ 

θαηάζηαζε ΑΑ ζε 118,28 ζηελ θαηάζηαζε ΑΠ. Ζ δηαθνξά απηή επίζεο δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε βάζε ην αληίζηνηρν T-Test (p=0,829>0,05)  πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε. 

5.2.7 Απνηειέζκαηα αλάιπζεο ππνθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηα ππνθεηκεληθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηα εξσηεκαηνιφγηα θαίλεηαη λα δίλνπλ θάπνηα πξψηα ελζαξξπληηθά ζεκάδηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δηθφλα 5.1 παξαηεξνχκε πσο ζε φια ζρεδφλ ηα ζπγθξηηηθά θξηηήξηα 

κεηαμχ ησλ δχν θαηαζηάζεσλ ππάξρεη βειηίσζε ζην κέζν φξν ηνπ βαζκνχ γηα ηελ 

θαηάζηαζε ΑΠ κε πην αμηνπξφζεθηεο ηηο δηαθνξέο ζηελ εξψηεζε γηα ηελ επρξεζηία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζηελ απνκλεκφλεπζε ησλ ζπληνκεχζεσλ ζην πιεθηξνιφγην. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξέο θξίζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αληίζηνηρσλ T-Test (p=0,013<0,05)(p=0,025<0,05).  

7.Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε

από ηηο απαληήζεηο πνπ

βξήθαηε;

8.Πόζν γξήγνξα βξήθαηε ηηο

απαληήζεηο;

9. Πόζν εύθνια βξήθαηε ηηο

απαληήζεηο;

10.Βαζκνινγήζηε ηα παξαθάηω

ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο

(Επρξεζηία)

10.Βαζκνινγήζηε ηα παξαθάηω

ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο

(Απνκλεκόλεπζε

ζπληνκέπζεωλ)

10. Βαζκνινγήζηε ηα παξαθάηω

ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο

(Θέζε ζπληνκέπζεωλ ζην

πιεθηξνιόγην)

54321

Μέζνη όξνη απαληήζεωλ

ΑΣΠ

ΑΣΑ

Μέζνη όξνη απαληήζεωλ γηα ηηο εξωηήζεηο αμηνιόγεζεο θαη ζηηο δύν

θαηαζηάζεηο (ΑΣΑ, ΑΣΠ)

  
Δηθόλα 5.1: Μέζνη όξνη απαληήζεσλ ζε ζπγθξηηηθέο εξσηήζεηο γηα ηηο 2 θαηαζηάζεηο ΑΣΑ θαη 

ΑΣΠ 

Δπίζεο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη αμηνιφγεζε ησλ ρξεζηψλ ζε δηάθνξα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ SeEBrowser  ζε ζρέζε κε ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο. Δθεί, κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε πσο ε δπλαηφηεηα δηαθνπήο ηεο νκηιίαο ηνπ εξγαιείνπ είλαη απφ ηα πην 

ρξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά καδί κε ηε δπλαηφηεηα επηινγήο θαηάζηαζεο νκηιίαο θαη ηε 
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δπλαηφηεηα πινήγεζεο ζε ζπλδέζκνπο πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε καδί κε ηελ πινήγεζε 

ζε νιφθιεξν ην θείκελν ήηαλ θαη νη κφλεο παξερφκελεο θαηαζηάζεηο πινήγεζεο. Δπηπιένλ, 

πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα ήηαλ ην γεγνλφο πσο φινη νη ρξεζηέο 

βαζκνιφγεζαλ σο «πνιχ ρξήζηκν» ην κεραληζκφ ησλ Π αθφκα θαη ζε απηήλ ηελ πξψηκε 

θάζε ηνπ.  

5.2.8 Απνηειέζκαηα αλάιπζεο ζπλεληεύμεσλ θαη παξαηεξήζεσλ 

Πνηνηηθή αλάιπζε εθαξκφζηεθε ζηα δεδνκέλα απφ ηελ ηειεπηαία αλνηρηνχ ηχπνπ 

εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ εξεπλεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πεηξάκαηνο. Σφζν ζηελ εξψηεζε, φζν θαη θαηά ηελ παξαηήξεζε, εληνπίζηεθαλ δηάθνξα 

πξνβιήκαηα πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηε ζρεδίαζε ηνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο (SeEBrowser) 

θαη κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδεη γεληθψο ε αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ εξγαιείνπ. Οη 

ρξήζηεο ινηπφλ εληφπηζαλ κηα ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ θαιχηεξε 

θαη επθνιφηεξε ρξήζε ηνπ SeEBrowser θαη απφ πην άπεηξνπο ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ 

ρξήζηεο. Εήηεζαλ λα ππάξρεη θαιχηεξε πξφζβαζε θαη αληηκεηψπηζε ζηηο θφξκεο φηαλ απηέο 

ππάξρνπλ ζε ζειίδεο. Δπίζεο, δήηεζαλ λα κπνξνχλ λα αθνχλ θαηά ηελ πιεθηξνιφγεζε ηα 

πιήθηξα πνπ παηνχλ, γεγνλφο πνπ επηζεκάλζεθε θαη ζηελ παξαηήξεζε ηνπ εξεπλεηή θαηά 

ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο. Σέινο, έλα αθφκα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεηήζεθε ήηαλ 

ε πινήγεζε ζε επηθεθαιίδεο κίαο ζειίδαο πνπ ζηελ παξνχζα θάζε δελ είρε αλαπηπρζεί. 

5.2.9 Σπδήηεζε απνηειεζκάησλ 

Ξεθηλψληαο ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πξψηα φηη νη 

εξγαζίεο απάληεζεο εξσηεκάησλ πνπ αλαηέζεθαλ ζηνπο ρξήζηεο δελ θξίλνληαη ηδηαίηεξα 

δχζθνιεο. πλ ηνηο άιινηο, ν απιφο δηθηπαθφο ηφπνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δελ είρε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ πνιχπινθεο ηζηνζειίδεο, φπσο απηέο πνπ ζπλήζσο ζπλαληνχλ 

θαζεκεξηλά νη ΥκεΑΟ, ελψ παξάιιεια νη επηζεκεηψζεηο δελ ήηαλ ζε κεγάιε έθηαζε ψζηε 

λα θάλνπλ αηζζεηή ηε δηαθνξά ηφζν ζην ρξφλν φζν θαη ζηηο θηλήζεηο. Παξφια απηά, 

παξνπζηάδεηαη κηα κηθξή κείσζε ζηνπο κέζνπο φξνπο θαη κηα γεληθφηεξε ηάζε βειηίσζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη Π. 

Παξφιε φκσο ηε ζπγθξαηεκέλε βειηίσζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παξαπάλσ 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ζηα απνηειέζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ρξεζηψλ, ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα παξνπζηάδεηαη κηα αξθεηά πην εκθαλήο ηάζε βειηίσζεο. Ζ επρξεζηία ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ηηο Π απμάλεηαη δξακαηηθά θαη ε δηαθνξά ζηελ αμηνιφγεζε απφ ηνπο 

ρξήζηεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δπίζεο αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο ηεο 

βαζκνιφγεζεο ηνπ λένπ ραξαθηεξηζηηθνχ απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο σο πνιχ ρξήζηκν. 
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Παξφιν πνπ θαη νη ίδηνη δελ αληηιακβάλνληαη κεγάιε δηαθνξά ζηελ ηαρχηεηα ή ζηελ 

επθνιία κε ηελ νπνία εληνπίδνπλ ηηο απαληήζεηο, ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Π δεκηνπξγεί εμ 

αξρήο ζεηηθέο εληππψζεηο θαη ρσξίο θακία εμαίξεζε φινη ηίζεληαη ζεηηθά απέλαληη ηνπ. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο ινηπφλ ελδείμεηο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ρξεζηψλ δείρλνπλ πσο ε 

ηδέα ησλ Π αθφκα θαη ζηελ πξφηππε κνξθή πινπνίεζήο ηεο έρεη ζεηηθή αληηκεηψπηζε απφ 

ηνπο ρξήζηεο. Απηφ επηβεβαίσζε ζηελ αξρηθή θάζε ηεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο φηη ε ηδέα ησλ 

Π έρεη πξννπηηθέο λα βειηηψζεη ηελ πινήγεζε ησλ ΥκεΑΟ ζηνλ ΠΗ. Δπίζεο, έδσζε 

ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά ηε ζρεδίαζε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ αθνχ 

νη δείθηεο ηφζν γηα ηελ απνκλεκφλεπζε, φζν θαη γηα ηελ επρξεζηία ηνπ δελ ζέηνπλ εκπφδηα 

ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ. 

ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ 

εξεπλεηή θαηαγξάθεθαλ θαη δηάθνξα πξνβιήκαηα θπξίσο φζνλ αθνξά ην εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο (SeEBrowser) θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ πνπ ζα δηεπθφιπλαλ  αθφκα πεξηζζφηεξν ηε 

ρξήζε ηνπ. Σφζν νη ρξήζηεο φζν θαη ν εξεπλεηήο εληφπηζαλ κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο πνπ 

ζα βειηίσλαλ ηελ επρξεζηία ηνπ εξγαιείνπ θαη ζα ην έθαλαλ πην θηιηθφ κε ην ρξήζηε.  

Έρνληαο ινηπφλ ηα πξψηα ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα θαη κηα πξψηε επηβεβαίσζε 

ηεο εγθπξφηεηαο ηεο ηδέαο ησλ Π, θαη κε ηελ πεξεηαίξσ βειηίσζε ησλ ζρεηηθψλ 

εξγαιείσλ, ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζπλερίζηεθε κε έλα λέν πην ζχλζεην πείξακα 

αμηνιφγεζεο. ε απηφ ην πείξακα ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ πξαγκαηηθνί δηθηπαθνί ηφπνη ζαλ 

πεξηβάιινλ θαη πην ζχλζεηεο επηζεκεηψζεηο. Απηφ, γηα λα πιεζηάζνπκε ζηαδηαθά ζηηο 

πξαγκαηηθέο  ζπλζήθεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο απφ ΥκεΑΟ. Παξάιιεια, ζηε λέα 

αμηνιφγεζε εληάρζεθε θαη ε δηεξεχλεζε ηεο επίπησζεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε ρσξηθή 

πιεξνθνξία αλ απνζεθεχεηαη θαη κεηαθέξεηαη θαηάιιεια ζηνπο ΥκεΑΟ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ήδε ππάξρνπζα πιεξνθνξία ησλ Π. Ζ λέα απηή αμηνιφγεζε πνπ αθνινχζεζε 

πεξηγξάθεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

5.3 Φσξηθή πιεξνθνξία θαη λνεηηθό κνληέιν ηζηνζειίδσλ ησλ 

ΦκεΑΟ (2
ε 

Αμηνιόγεζε) 

Ζ δεχηεξε αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά απφ δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ απφ ηελ 

πξψηε αμηνιφγεζε θαη αθνχ πιένλ ηφζν ν SeEBrowser φζν θαη νη επηζεκεηψζεηο είραλ 

θηάζεη ζε επίπεδν πνπ λα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ πεξηβάιινληα πξαγκαηηθψλ δηθηπαθψλ 

ηφπσλ. εκαληηθφ επίζεο ξφιν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ αλάπηπμε πνπ αθνινχζεζε 

έπαημαλ θαη νη παξαηεξήζεηο ηφζν ησλ ρξεζηψλ φζν θαη ηνπ εξεπλεηή θαηά ηε δηάξθεηα θαη 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξψηνπ πεηξάκαηνο. Σέινο, πξνζηέζεθε θαη κηα αθφκα 
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έθδνζε ησλ Π, απηή ησλ Υσξηθά Δκπινπηηζκέλσλ πληνκεχζεσλ Πινήγεζεο (ΥΔΠ) ε 

νπνία επίζεο ηέζεθε ππφ αμηνιφγεζε ζε απηφ ην λέν πείξακα. 

5.3.1 Σηόρνο 

Ο ζηφρνο απηήο ηεο δεχηεξεο αμηνιφγεζεο ήηαλ δηπιφο. Πξψηνλ, λα κεηξήζεη πιένλ 

κε πεξηζζφηεξα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη ζε πην ξεαιηζηηθφ πεξηβάιινλ ηε δηάθνξα πνπ 

επέθεξαλ νη Π ζηελ πινήγεζε ησλ ΥκεΑΟ ζηνλ ΠΗ ηφζν κε ηελ Απιή (ΑΠ) φζν θαη ζηε 

Υσξηθά Δκπινπηηζκέλε (ΥΔΠ) εθδνρή ηνπ κεραληζκνχ. Γεχηεξνο ζηφρνο ήηαλ λα 

εμεηάζεη αλ ε επηπιένλ ρσξηθή πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο κέζσ ησλ ΥΔΠ 

είλαη θαηαλνεηή θαη σθέιηκε γηα ηελ πινήγεζή ηνπο. 

Όπσο παξαηεξήζεθε ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε νη αληηθεηκεληθέο κεηξηθέο γηα ηε 

κέηξεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ Π θαηά ηε δηάξθεηα πινήγεζεο ΥκεΑΟ ζηνλ ΠΗ ήηαλ 

πεξηνξηζκέλεο θαη κε βάζε ηα θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα δε κπνξνχζαλ λα επεθηαζνχλ. 

Έηζη, ζηε δεχηεξε αμηνιφγεζε ε κέζνδνο θαηαγξαθήο βειηηψζεθε θαηά πνιχ πξνθεηκέλνπ 

λα θξαηνχληαη πην ιεπηνκεξήο πιεξνθνξίεο θαη λα κπνξνχλ λα γίλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξεο 

κεηξήζεηο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο πινήγεζεο. 

Όπσο ήδε έρεη αλαιπζεί ζηελ παξάγξαθν 3.2, ε ρσξηθή πιεξνθνξία θαη εηδηθφηεξα 

ε ζέζε ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ζε κία ζειίδα κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο πινήγεζεο ησλ βιεπφλησλ ρξεζηψλ. ηε δεχηεξε ινηπφλ αμηνιφγεζε, 

εθηφο απφ ηελ αθξηβέζηεξε κέηξεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ Π, έρνπκε ζαλ ζηφρν λα 

εξεπλήζνπκε επίζεο, αλ νη ΥκεΑΟ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηε ρσξηθή πιεξνθνξία φπσο 

ηνπο δίλεηαη κε ηηο ΥΔΠ θαη θαηά δεχηεξνλ, αλ κπνξνχλ λα ηελ αμηνπνηήζνπλ θαηάιιεια 

θαηά ηε δηάξθεηα απιψλ εξγαζηψλ αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο.      

5.3.2 Σπκκεηέρνληεο 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ ηελ αμηνιφγεζε ήηαλ αξρηθά 16 Άηνκα κε Απψιεηα 

Όξαζεο (ΑκεΑΟ) κε ηθαλή εκπεηξία ηφζν ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ φζν θαη ζηελ πινήγεζε 

ζηνλ ΠΗ. Αλάκεζά ηνπο ήηαλ θαη νη έμη ζπκκεηέρνληεο ηνπ πξψηνπ πεηξάκαηνο. Παξφια 

απηά, έλαο ρξήζηεο παξνπζίαζε ζνβαξά πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο ηφζν ηνπ ζθνπνχ ηνπ 

πεηξάκαηνο φζν θαη ηεο δηαδηθαζίαο, δελ δερφηαλ λα αθνινπζήζεη ηεο νδεγίεο ηνπ εξεπλεηή 

θαη απνρψξεζε ζηε κέζε ηεο δηαδηθαζίαο. Σα δεδνκέλα ινηπφλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε 

δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ αμηνιφγεζε.  Όινη νη ρξήζηεο θξίζεθαλ κε ηθαλή εκπεηξία θαη 

γλψζε ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ απφ ηνπο δηδάζθνληέο ηνπο ζην αληίζηνηρν κάζεκα ζηε 

ζρνιή ηπθιψλ Θεζζαινλίθεο «Ο Ήιηνο». Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απνδεκηψζεθαλ κε ην 
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πνζφ ησλ 30€ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ππνέξγν 2.2.15 ηεο δξάζεο 

«Αξρηκήδεο». 

5.3.3 Πεξηβάιινληα θαη εξγαζίεο 

Σν πεξηβάιινλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα πεξηειάκβαλε 

κηα ζεηξά απφ δηθηπαθνχο ηφπνπο. Γχν απφ απηνχο ήηαλ 2 δεκνθηιή portal  ηνπ ειιεληθνχ 

ρψξνπ πξνθεηκέλνπ ν παξάγνληαο ηεο γλψζεο μέλεο γιψζζαο λα κελ παίμεη ξφιν ζηε 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο (Pathfinder
53

 θαη  Metropolisradio
54

). Οη δηθηπαθνί απηνί ηφπνη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πεξηβάιινλ γηα ηηο εξγαζίεο πεξηγξαθήο κηαο ηζηνζειίδαο πνπ ζα 

αλαιπζνχλ παξαθάησ. Οη άιινη δπν δηθηπαθνί ηφπνη ήηαλ δπν δεκνθηιείο, θαη κε 

ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ άξζξσλ αλά θχιιν, εθεκεξίδεο (Tovima
55

 θαη Enet
56

). Οη 

ζπγθεθξηκέλνη δηθηπαθνί ηφπνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο εξγαζίεο αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξίαο πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ παξαθάησ.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν ζηφρνο απηνχ ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ δηπιφο γη απηφ θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα θέξνπλ εηο πέξαο δπν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ κε 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα θαη πεξηβάιινληα θάζε θνξά, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί ην 

θαηλφκελν ηεο κεηαθνξάο γλψζεο απφ ηελ πξνεγνχκελε εξγαζία. Ζ πξψηε θαηεγνξία 

εξγαζηψλ πνπ ηνπο δεηήζεθε ήηαλ ε πεξηγξαθή κηαο ηζηνζειίδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πινήγεζήο ηνπο ζε απηήλ. Οη εξγαζία απηή έγηλε ζε δπν δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. ηελ 

πξψηε θαηάζηαζε (ΥΔΠ) κε ηε ρξήζε ηνπ SeEBrowser  κε ην κεραληζκφ ησλ ΥΔΠ θαη 

ζηε δεχηεξε θαηάζηαζε (ΑΑ) κε ηε ρξήζε ηνπ SeEBrowser ζηελ θαηάζηαζε απιήο 

ζεηξηαθήο αλάγλσζεο, δειαδή ρσξίο θαζφινπ Π. ηελ θαηάζηαζε ΑΑ νη ρξήζηεο 

θιήζεθαλ λα εληνπίζνπλ ζηε ζειίδα ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πεξηερνκέλσλ. Γηα ηελ 

αθξίβεηα θιήζεθαλ λα εληνπίζνπλ, φπνπ απηά ππήξραλ, ηα παξαθάησ αληηθείκελα: κελνχ, 

δηαθεκίζεηο, πξσηνζέιηδεο εηδήζεηο, θαη ηειεπηαίεο εηδήζεηο. ηελ θαηάζηαζε ΥΔΠ 

θιήζεθαλ λα πεξηγξάςνπλ ηφζν ηα αληηθείκελα φζν θαη ην ζε πνηα ή πνηεο πεξηνρέο ηεο 

ζειίδαο βξίζθνληαλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, πεξηέγξαθαλ έλα ράξηε ηεο ηζηνζειίδαο πνπ 

πινεγνχληαλ. Οη πεξηγξαθέο ησλ ρξεζηψλ θαη ζηηο δπν θαηαζηάζεηο ερνγξαθήζεθαλ θαη 

αλαιχζεθαλ κε ρξήζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Οη 

ερνγξαθήζεηο θσδηθνπνηήζεθαλ ζε ιίζηεο αληηθεηκέλσλ πνπ εληφπηζε φ θάζε ρξήζηεο ζηελ 

θαηάζηαζε ΑΑ θαη ζε πίλαθεο 3Υ3 κε ηα αληίζηνηρα αληηθείκελα πνπ εληφπηδε ν ρξήζηεο 

ζε θάζε πεξηνρή ηηο ζειίδα ζηελ θαηάζηαζε ΥΔΠ. Οη θσδηθνπνηεκέλεο πεξηγξαθέο αλά 

                                                   
53 http://www.pathfinder.gr 
54 http://www.metropolisradio.gr 
55 http://www.tovima.gr 
56 http://www.enet.gr 



 

144 

θαηάζηαζε ζπγθξίζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ θνηλά πξνβιήκαηα θαη γεληθφηεξα 

νκνηφηεηεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε θνηλέο αληηιήςεηο ηεο ίδηαο πιεξνθνξίαο. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία, ήηαλ εξγαζίεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο κε ηε κνξθή 

απάληεζεο ζε εξσηήζεηο. Οη ζπκκεηέρνληεο δειαδή, είραλ έλα εξψηεκα πξνο απάληεζε θαη 

έπξεπε λα εληνπίζνπλ ηελ απάληεζή ηνπ κέζα ζηνλ εθάζηνηε δηθηπαθφ ηφπν. Γηα ηελ 

επηινγή ησλ εξσηήζεσλ δεηήζεθε απφ έλαλ αλεμάξηεην θξηηή κε επηζηεκνληθέο γλψζεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο, λα 

εηνηκάζεη έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ ίζεο δπζθνιίαο γηα ηηο εξγαζίεο αλαδήηεζεο. Απφ απηέο 

επηιέρζεθαλ ηπραία νη εξσηήζεηο πνπ απάληεζαλ νη ρξήζηεο.  Οη εξγαζίεο αλαδήηεζεο 

ρσξίδνληαη επηκέξνπο ζε αλαδεηήζεηο ζηελ ίδηα ζειίδα (ελδνθεηκεληθή) θαη ζε αλαδεηήζεηο 

αλάκεζα ζε πνιιέο ζειίδεο (δηαθεηκεληθή). ηελ ελδνθεηκεληθή αλαδήηεζε ε απάληεζε 

βξίζθνληαλ ζηε ζειίδα ζηελ νπνία νη ρξήζηεο εθθηλνχζαλ ηελ πινήγεζή ηνπο θαη δε 

ρξεηάδνληαλ έηζη λα κεηαβνχλ ζε άιιε ζειίδα, ελψ ζηε δηαθεηκεληθή ε απάληεζε απαηηνχζε 

ηε κεηαθίλεζε ησλ ρξεζηψλ ζε άιιε ηζηνζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ πξνθεηκέλνπ λα 

βξεζεί ε απάληεζε. Οη εξγαζίεο αλαδήηεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ηξείο θαηαζηάζεηο. Ζ 

πξψηε κε ρξήζε ηνπ SeEBrowser κε ηελ ΑΑ (θαηάζηαζε ΑΑ), ε δεχηεξε κε ρξήζε ηνπ 

SeEBrowser κε ην κεραληζκφ ησλ ΥΔΠ (θαηάζηαζε ΥΔΠ) θαη ε ηξίηε κε ρξήζε ηνπ 

SeEBrowser  κε ην κεραληζκφ ησλ ΑΠ (θαηάζηαζε ΑΠ). 

5.3.4 Πξσηόθνιιν 

Σν πξσηφθνιιν πνπ αθνινπζήζεθε γηα ην πείξακα απηφ είρε σο εμήο. Ζ αμηνιφγεζε 

αθνινχζεζε ηε ζρεδίαζε επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ (repeated measures design), 

παξφκνηα κε ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε. Οη ρξήζηεο δηεμήγαγαλ ηεο εξγαζίεο ζε νκάδεο ησλ 4 

αηφκσλ. Πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ δχν πξψησλ θάζεσλ ηνπ πεηξάκαηνο παξνπζηάζηεθαλ 

ζηνπο ρξήζηεο ν SeEBrowser κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο αιιά θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

ΑΠ θαη ησλ ΥΔΠ. Έπεηηα δφζεθε κηα πεξίνδνο 15 ιεπηψλ εμνηθείσζεο ησλ ρξεζηψλ κε 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαιείνπ ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ δνθηκαζηηθή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ππνέξγνπ 2.2.15 ηεο δξάζεο «Αξρηκήδε»
57

.  

Αξρηθά ινηπφλ ηα δπν άηνκα ηεο νκάδαο πεξηέγξαθαλ ηελ αξρηθή ζειίδα ελφο απφ 

ηα δπν δηαζέζηκα πεξηβάιινληα πξνο πεξηγξαθή ζηελ θαηάζηαζε ΑΑ ελψ ηα άιια δπν 

ζηελ θαηάζηαζε ΥΔΠ. Μεηά απφ δηάιεηκκα 15 ιεπηψλ απφ ηε δηαδηθαζία απηή 

δηεθπεξαίσλαλ ηηο δπν δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο ζηε κία απφ ηηο δπν ηζηνζειίδεο 

παξακέλνληαο ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαλ θαη γηα ηελ πεξηγξαθή. Μεηά απφ δηάιεηκκα 

30 ιεπηψλ νη ρξήζηεο ηεο νκάδαο άιιαδαλ θαηαζηάζεηο θαη δηεθπεξαίσλαλ θαη πάιη κηα 

                                                   
57 http://seebrowser.it.teithe.gr 
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δηαδηθαζία πεξηγξαθήο θαη δχν αλαδήηεζεο ζην δεχηεξν αληίζηνηρν πεξηβάιινλ γηα θάζε 

εξγαζία θαη κε ην αληίζηνηρν δηάιεηκκα ελδηάκεζα. 

Οη εξγαζίεο πνπ δεηήζεθαλ απφ ηνπο ρξήζηεο λα δηεθπεξαησζνχλ καδί κε ηα 

ελδηάκεζα αλαγθαία δηαιείκκαηα, γηα λα κελ θνπξαζηνχλ νη ρξήζηεο, άγγηδε ζε ζπλνιηθή 

δηάξθεηα ηηο 3 ψξεο. Πεξεηαίξσ ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα επεξεαδφηαλ απφ ηελ 

θνχξαζε ηφζν ησλ ζπκκεηερφλησλ φζν θαη ηνπ εξεπλεηή. Παξάιιεια, ε ζπγθεθξηκέλε 

πεηξακαηηθή αμηνιφγεζε δηεμάγνληαλ ζηελ αίζνπζα εξγαζηεξίνπ ηεο ζρνιήο ηπθιψλ 

Θεζζαινλίθεο «Ο ΖΛΗΟ» πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε κεγάιν βαζκφ γηα καζήκαηα ηεο 

ζρνιήο. Οη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί ινηπφλ καο αλάγθαζαλ λα δηεμάγνπκε ηελ πεηξακαηηθή 

αμηνιφγεζε ηα ζαββαηνθχξηαθα πνπ ήηαλ δηαζέζηκε ε αίζνπζα θαη νη ζπκκεηέρνληεο, νπφηε 

θαη ε φιε δηαδηθαζία είρε πξνγξακκαηηζηεί λα δηαξθέζεη πεξίπνπ ηξείο εβδνκάδεο. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο απνθαζίζηεθε ην κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο πνπ είρε λα 

θάλεη κε ηηο εξγαζίεο αλαδήηεζεο ζηελ θαηάζηαζε ΑΠ λα απνζπαζηεί ζε κία άιιε κέξα 

δηεμαγσγήο κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ηξηψλ εβδνκάδσλ. Σφηε, αθνινχζεζε θαη ε 

ηξίηε θάζε ηνπ πεηξάκαηνο κε ηηο εξγαζίεο αλαδήηεζεο ζηελ θαηάζηαζε ΑΠ. Δθφζνλ ε 

ζπγθεθξηκέλε θάζε δηεμήρζε κεηά απφ δηάζηεκα πεξίπνπ ελφο κελφο, νη δηθηπαθνί ηφπνη 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλαδήηεζε παξέκεηλαλ νη ίδηνη κε ησλ δπν πξνεγνχκελσλ 

θάζεσλ. Παξφια απηά, άιιαμε ην πεξηερφκελφ ηνπο  κε πην επίθαηξε πιένλ εηδεζενγξαθία 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθε λέν ζχλνιν εξσηήζεσλ πάιη απφ ηνλ ίδην αλεμάξηεην θξηηή. ηελ 

ηξίηε θάζε νη ζπκκεηέρνληεο δηεθπεξαίσζαλ ηηο δχν αληίζηνηρεο εξγαζίεο αλαδήηεζεο 

(ελδνθεηκεληθή θαη δηαθεηκεληθή) κφλν ζηελ θαηάζηαζε ΑΠ. Ζ επηινγή ηνπ δηθηπαθνχ 

ηφπνπ γηα ηνλ θάζε ρξήζηε ζε απηή ηε θάζε έγηλε κε ηπραίν ηξφπν εμαζθαιίδνληαο φκσο 

ηελ ίζε ρξήζε θαη ησλ δχν δηθηπαθψλ ηφπσλ. 

5.3.5 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο - Μεζνδνινγία 

ε αληίζεζε κε ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε εδψ δε 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαζφινπ ε κέζνδνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε αλάιπζε ππνθεηκεληθψλ 

θξηηεξίσλ. Γφζεθε έκθαζε ζηελ αλάιπζε ησλ αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ θηλήζεσλ ησλ ρξεζηψλ θαηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο θαη ζηελ 

πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ερνγξαθήζεσλ ησλ πεξηγξαθψλ. 

Γηα ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ θηλήζεσλ αθνινπζήζεθε παξφκνηα κεζνδνινγία αλάιπζεο κε απηή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ πεηξάκαηνο. Τπνινγίζηεθαλ δειαδή, βαζηθά ζηαηηζηηθά κεγέζε θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην Paired-samples T-Test γηα ηε ζχγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ κέζσλ ηηκψλ 

αλάκεζα ζε δεχγε θαηαζηάζεσλ. Δπεηδή ζαλ βαζηθή θαηάζηαζε ειέγρνπ (control group) 
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ζεσξνχκε ηελ θαηάζηαζε ΑΑ, πνπ είλαη ε ήδε ππάξρνπζα θαηάζηαζε πνπ έρνπλ 

δηαζέζηκε νη ρξήζηεο θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο ζηνλ ΠΗ, ηα T-Test δηεμήρζεζαλ κεηαμχ ηεο 

θαηάζηαζεο ΑΑ θαη θάζε κίαο απφ ηηο άιιεο δπν θαηαζηάζεηο θάζε θνξά. Σα 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ αξρείσλ θαηαγξαθήο είλαη ηα 

εμήο: 

Αξηζκόο θηλήζεσλ (πιεθηξνινγήζεσλ) γηα θάζε εξγαζία (TK). Σν θξηηήξην απηφ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζην πξνεγνχκελν πείξακα θαη κπνξεί λα δψζεη κία εηθφλα ηνπ πφζν 

εχθνιε ή δχζθνιε είλαη ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ζηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε.  

Φξόλνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο (TT). Σν θξηηήξην απηφ φπσο θαη ην 

πξνεγνχκελν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε θαη έρεη ζαλ ζηφρν λα 

ζπγθξίλεη ηηο θαηαζηάζεηο γηα λα δείμεη πνηα νδεγεί ζε γξεγνξφηεξε εχξεζε θαη 

δηεθπεξαίσζε ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ αλαδήηεζεο. 

Μέζνο αξηζκόο θηλήζεσλ (πιεθηξνινγήζεσλ) αλά επίζθεςε ζε ζειίδα γηα θάζε 

εξγαζία (PK).  Απηφ είλαη έλα λέν θξηηήξην πνπ βνεζάεη ζηε ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πινήγεζεο κέζα ζε κία ζειίδα. Όζν ιηγφηεξεο θηλήζεηο θάλεη έλαο ρξήζηεο ζε 

κηα ζειίδα, ηφζν πην γξήγνξα θηάλεη ζην δεηνχκελν ζεκείν, είηε απηφ είλαη έλαο ζχλδεζκνο 

ζε κία άιιε ζειίδα, είηε ε απάληεζε ηνπ εθάζηνηε εξσηήκαηνο. 

Μέζνο ρξόλνο παξακνλήο ζε θάζε επηζθεπηόκελε ζειίδα αλά εξγαζία (PT). Έλα 

αθφκα λέν θξηηήξην πνπ φπσο θαη ην πξνεγνχκελν απνζθνπεί ζηε βαζχηεξε αλάιπζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ελδνθεηκεληθήο πινήγεζεο. Τπνζέηνπκε επίζεο πσο ηα δχν απηά θξηηήξηα ζα 

πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά ζηηο αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο, αθνχ φζν 

πεξηζζφηεξεο θηλήζεηο γίλνληαη, ηφζν πεξηζζφηεξνο θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα λα 

εθπιεξσζνχλ. 

Μέζνο ρξόλνο αλά θίλεζε γηα θάζε εξγαζία (MT). Σν θξηηήξην απηφ απνζθνπεί 

ζην λα θαηαδείμεη αλ θάπνηα θαηάζηαζε σζεί ηνπο ρξήζηεο ζε πην πξνζεθηηθή αλάγλσζε 

θεηκέλσλ. Όζν πην αξγά γίλνληαη νη θηλήζεηο ζε κία δηαδηθαζία αλαδήηεζεο, ηφζν 

κεγαιχηεξνο ρξφλνο κεζνιαβεί αλάκεζά ηνπο θαη ηφζν πεξηζζφηεξν θείκελν αθνχγεηαη 

κέζσ ηνπ Text-To-Speech (TTS) ινγηζκηθνχ ζην ρξήζηε. ην πξνεγνχκελν πείξακα, αιιά 

θαη ζε θαη‟ ηδίαλ ζπδεηήζεηο κε ρξήζηεο, δηαπηζηψζεθε πσο πνιιέο θνξέο πξνζπεξλνχλ 

κεγάια θνκκάηηα θεηκέλνπ ρσξίο λα ηα αθνχζνπλ κε γξήγνξεο επαλαιακβαλφκελεο 

θηλήζεηο. Με ην θξηηήξην απηφ κπνξεί λα εληνπηζηνχλ ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο θαη νη 

επηπηψζεηο ησλ Π ζε απηέο. 

Αξηζκόο επαλαιακβαλόκελσλ ζηνηρείσλ θεηκέλνπ αλά επίζθεςε ζε ζειίδα γηα 

θάζε εξγαζία (TR). Όπσο ήδε αλαθέξζεθε έλα απφ ηα θιαζζηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ρξήζηεο θαηά ηε δηάξθεηα αλαδήηεζεο είλαη ν απνπξνζαλαηνιηζκφο κε 
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απνηέιεζκα λα αθνχλ μαλά θαη μαλά ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο ράλνληαο ρξφλν γηα λα 

πξνζαλαηνιηζηνχλ. Με απηφ ην θξηηήξην, απνζθνπνχκε ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ βαζκνχ ζηνλ 

νπνίν αληηκεησπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα απηά ζε θάζε κία απφ ηηο ηξείο θαηαζηάζεηο (ΑΑ, 

ΑΠ θαη ΥΔΠ). 

Δθηφο απφ ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ, δηεμήρζε θαη πνηνηηθή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο πεξηγξαθέο ησλ ηζηνζειίδσλ. Οη πεξηγξαθέο ησλ 

ηζηνζειίδσλ πνπ ερνγξαθήζεθαλ θαηαγξάθεθαλ ζε αληίζηνηρεο ιίζηεο ή πίλαθεο. Γηα ηηο 

πεξηγξαθέο ζηελ θαηάζηαζε ΥΔΠ ζρεκαηίζζεθαλ νη αληίζηνηρνη 3Υ3 πίλαθεο θαη 

θαηαγξάθεθαλ εθεί ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέγξαθε ν θάζε ρξήζηεο. Γηα ηηο πεξηγξαθέο ζηελ 

θαηάζηαζε ΑΑ δεκηνπξγήζεθαλ ιίζηεο κε ηα αληηθείκελα πνπ εληφπηδαλ νη ρξήζηεο θαη κε 

ηελ αληίζηνηρε ζεηξά πνπ ηα πεξηέγξαθαλ. Οη ιίζηεο απηέο θαη νη πίλαθεο πνπ θαηέγξαθαλ 

ηηο πεξηγξαθέο ησλ ρξεζηψλ αλαιχζεθαλ σο πξνο ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη 

ζπγθξίζεθαλ κεηαμχ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα. πγθεθξηκέλα 

εμεηάζζεθαλ πψο θαη πφζν θαιά αληηιακβάλνληαη ηε ρσξηθή πιεξνθνξία ησλ ΥΔΠ νη 

ΥκεΑΟ θαη θαηά πφζν αληηιακβάλνληαη θαη θαηαιαβαίλνπλ αληίζηνηρε πιεξνθνξία κε ηε 

ρξήζε ησλ κέρξη ζήκεξα γλσζηψλ ηερληθψλ πινήγεζεο.  

5.3.6 Απνηειέζκαηα αλάιπζεο αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθαο 5.3 κε κηα πξψηε καηηά νη ρξήζηεο ζηελ 

θαηάζηαζε ΑΠ θαίλεηαη λα έρνπλ κηα αξθεηά πην θαιή ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε ΑΑ. Αληηζέησο φκσο κε ηηο ΑΠ, ε θαηάζηαζε ΥΔΠ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

δείρλεη λα ρεηξνηεξεχεη θαη λα θάλεη δπζθνιφηεξε ηελ πινήγεζε ησλ ΥκεΑΟ ζηνλ ΠΗ. 

Αλαιπηηθφηεξα φκσο θαη παίξλνληαο έλα πξνο έλα ηα θξηηήξηα θαη ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμχ 

ηνπο παξαηεξνχκε ηα εμήο. 

Αξηζκόο θηλήζεσλ (πιεθηξνινγήζεσλ) γηα θάζε εξγαζία (TK). Όπσο θαίλεηαη 

θαη ζηνλ Πίλαθαο 5.3 ην ζχζηεκα ησλ ΑΠ κείσζε ζεκαληηθά ησλ αξηζκφ ησλ θηλήζεσλ 

αλά εξγαζία. Δλψ ν κέζνο φξνο ζηελ θαηάζηαζε ΑΑ είλαη 237,24 θηλήζεηο γηα ην ζχζηεκα 

κε ηηο ΑΠ απηφο κεηψλεηαη ζηηο 152,17 (Πίλαθαο 5.3). Ζ κείσζε απηή είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 

35,85%  αιιά κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ αληίζηνηρνπ T-Test (p=0,137>0,05) (Πίλαθαο 

5.4) δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ζ κείσζε πνπ παξαηεξήζεθε κε ηε ρξήζε ησλ ΑΠ 

επηβεβαηψλεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ είρακε παξαηεξήζεη θαη ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε. 

Αληηζέησο φκσο  κε ην ζχζηεκα ησλ ΑΠ, ζηελ θαηάζηαζε ησλ ΥΔΠ παξαηεξείηαη 

αχμεζε ζε ζρέζε κε ηελ ΑΑ. Ζ αχμεζε απηή θαηά 18,10% επίζεο δελ θξίλεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή απφ ην αληίζηνηρν T-Test (p=0,439>0,05) (Πίλαθαο 5.4) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε.    
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Φξόλνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο (ΤΤ). Ό ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ επίζεο δείρλεη κηα παξφκνηα ζπκπεξηθνξά κε ηηο θηλήζεηο. Γηα κηα 

αθφκε θνξά ν ρξφλνο κεηψλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ΑΠ απφ 7 ζε 4,83 (Πίλαθαο 5.3) ιεπηά 

αιιά θαη πάιη ε δηαθνξά απηή ηεο ηάμεο ηνπ 31% δελ θξίλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(p=0,123>0,05) (Πίλαθαο 5.4). Δπηπιένλ, ε ρξήζε ησλ ΥΔΠ θαίλεηαη λα δπζρεξαίλεη ηελ 

πινήγεζε ζηνλ ΠΗ κηαο θαη ν ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ εδψ απμάλεηαη ζηα 

10,67, αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 52,43% ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ηεο ΑΑ. 

Πίλαθαο 5.3: Μέζεο ηηκέο θξηηεξίσλ γηα ηηο ηξείο θαηαζηάζεηο.  

Κξηηήξηα 
(Ν=30) 

Καηαζηάζεηο 

ΑΣΑ ΑΣΠ ΦΔΣΠ 

TK 237.24 152.17 280.20 

TT 7.00min 4.83min 10.67min 

PK 123.76 87.77 144.43 

PT 3.73min 2.93min 5.43min 

MT 0.311sec 1,433sec 0.604sec 

TR 68.34 36.45 134.70 

Πίλαθαο 5.4: Σπλνπηηθόο πίλαθαο απνηειεζκάησλ Paired-Sampled T-Tests. 

Κξηηήξηα Σπγθξίζεηο 

ΑΣΑ-ΑΠΣ ΑΣΑ-ΦΔΣΠ 

p Ση. Σεκ. p Ση. Σεκ. 

TK 0,137 OXI 0,439 OXI 

TT 0,123 OXI 0,047 NAI 

PK 0,031 NAI 0,321 OXI 

PT 0,104 OXI 0,048 NAI 

MT 0,021 NAI 0,001 NAI 

TR 0,322 OXI 0,052 OXI 

 

Μέζνο αξηζκόο θηλήζεσλ (πιεθηξνινγήζεσλ) αλά επίζθεςε ζε ζειίδα γηα θάζε 

εξγαζία (PK). ην θξηηήξην απηφ επηβεβαηψλεηαη γηα κηα αθφκε θνξά ε ζπκπεξηθνξά πνπ 

είρακε θαη ζηα πξνεγνχκελα. Ο κέζνο αξηζκφο θηλήζεσλ αλά επίζθεςε γηα θάζε εξγαζία 

είλαη 123,76 γηα ηελ θαηάζηαζε ΑΑ, ελψ κεηψλεηαη ζε 87,77 (29,08%) ζηελ θαηάζηαζε 

ΑΠ (Πίλαθαο 5.3). Δδψ κάιηζηα ε κείσζε απηή θξίλεηαη θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απφ ην 

αληίζηνηρν T-Test (p=0,031<0,05) (Πίλαθαο 5.4). Παξάιιεια, κε ηε ρξήζε ησλ ΥΔΠ ν 

αξηζκφο ησλ θηλήζεσλ απμάλεηαη θαη θηάλεη ζηηο 144,43 γεγνλφο πνπ επίζεο ζπκθσλεί κε 

ηηο παξαηεξήζεηο ζηηο πξνεγνχκελεο κεηξηθέο. 

Μέζνο ρξόλνο παξακνλήο ζε θάζε επηζθεπηόκελε ζειίδα αλά εξγαζία (PT). Ό 

κέζνο ρξφλνο παξακνλήο ζε θάζε ζειίδα αλά εξγαζία δείρλεη επίζεο πψο ε πινήγεζε ησλ 

ρξεζηψλ έγηλε πην γξήγνξα ζε θάζε ζειίδα ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα ησλ ΑΠ 

κεηψλνληαο θαηά 21,45% ην ρξφλν παξακνλήο ζε θάζε ζειίδα (Πίλαθαο 5.3). Ζ κείσζε 

απηή δελ θξίλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απφ ην T-Test (p=0,123>0,05) (Πίλαθαο 5.4). 
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Αληίζηνηρα, ην ζχζηεκα ησλ ΥΔΠ αχμεζε ην ρξφλν παξακνλήο ησλ ρξεζηψλ ζε θάζε 

ζειίδα ζε 5,43 ιεπηά γεγνλφο πνπ επίζεο ζπκβαδίδεη κε ηε κέρξη ηψξα ζπκπεξηθνξά ησλ 

θξηηεξίσλ.  

πλνςίδνληαο ινηπφλ ηα κέρξη ζηηγκήο παξνπζηαδφκελα ζηνηρεία, βιέπνπκε κηα 

ζπλεπή ζπκπεξηθνξά πνπ δείρλεη πσο ελψ ην ζχζηεκα ησλ ΑΠ βειηηψλεη ηελ πινήγεζε 

κεηψλνληαο ηφζν ην ρξφλν φζν θαη ηηο θηλήζεηο αλά εξγαζία θαη επίζθεςε ζε ζειίδα. Σα 

θξηηήξηα πνπ αθνινπζνχλ δίλνπλ κηα λέα δηάζηαζε θαη νπηηθή ζε απηή ηε ζπκπεξηθνξά. 

Μέζνο ρξόλνο αλά θίλεζε γηα θάζε εξγαζία (MT). Ο ρξφλνο αλά θίλεζε κε ηε 

ρξήζε ησλ ΑΠ απμάλεηαη απφ 0,311 ζε 1,433 δεπηεξφιεπηα αλά θίλεζε (Πίλαθαο 5.3). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά θξίλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απφ ην αληίζηνηρν T-Test 

(p=0,021<0,05).  Αληίζηνηρα απμάλεηαη, αιιά ζε φρη ηφζν κεγάιν βαζκφ, θαη ζηελ 

θαηάζηαζε ΥΔΠ. Αχμεζε ε νπνία επίζεο θξίλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απφ ην 

αληίζηνηρν T-Test (p=0,001<0,05) (Πίλαθαο 5.4). Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη είλαη πσο ε ρξήζε 

ηφζν ησλ ΑΠ φζν θαη ησλ ΥΔΠ έθαλε ηνπο ρξήζηεο λα δηαβάδνπλ θαη λα πξνζέρνπλ 

αθφκα πεξηζζφηεξν ην θείκελν πνπ άθνπγαλ κε θάζε ηνπο θίλεζε.   

Αξηζκόο επαλαιακβαλόκελσλ ζηνηρείσλ θεηκέλνπ γηα θάζε εξγαζία (TR). 

Σέινο, ην θξηηήξην ησλ επαλαιακβαλφκελσλ ζηνηρείσλ θεηκέλνπ ζε θάζε εξγαζία 

παξνπζηάδεη κηα αθφκα πηπρή ησλ παξαπάλσ παξαηεξήζεσλ. Γηαπηζηψλνπκε, πσο εθηφο 

ηνπ φηη κεηψζεθαλ νη θηλήζεηο αλά εξγαζία θαη επίζθεςε ππήξμε παξάιιεια θαη κείσζε ζηα 

επαλαιακβαλφκελα ζηνηρεία θεηκέλνπ αλά εξγαζία απφ 68,3448 κε ηελ θαηάζηαζε ΑΑ ζε 

37,2500 ζηελ ΑΠ (Πίλαθαο 5.3). Αληίζεηε φκσο ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη ζηελ 

θαηάζηαζε ΥΔΠ ζε βαζκφ ζρεδφλ δηπιαζηαζκνχ ησλ επαλαιακβαλφκελσλ ζηνηρείσλ 

θεηκέλνπ αλά εξγαζία (132,5172). Απφ ηα αληίζηνηρα T-Test θακία απφ ηηο δηαθνξέο δελ 

θξίζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (ΑΑ – ΑΠ, p=0,322>0,05) (ΑΑ – ΥΔΠ, p=0,052>0,05) 

(Πίλαθαο 5.4). Απηφ δείρλεη ην ζεκαληηθφ απνπξνζαλαηνιηζκφ πνπ επέθεξε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΥΔΠ ζηελ πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ.  

5.3.7 Απνηειέζκαηα πνηνηηθήο αλάιπζεο ησλ πεξηγξαθώλ 

Απφ ηελ αλάιπζε ζηηο πεξηγξαθέο ησλ ηζηνζειίδσλ ζηηο 2 θαηαζηάζεηο ΑΑ θαη 

ΥΔΠ πξνέθπςαλ επίζεο θάπνηα πνιχ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. Πξψηα απφ φια, νη 

πεξηγξαθέο κε ρξήζε ησλ ΥΔΠ ήηαλ αξθεηά ζσζηέο θαη πιήξεηο. Σν πην ζπλεζηζκέλν 

ιάζνο ήηαλ ν κε ζσζηφο εληνπηζκφο ζηνηρείσλ πνπ θαιχπηνπλ παξαπάλσ απφ κηα πεξηνρέο 

κε απνηέιεζκα λα ηα αληηιακβάλνληαη κεξηθέο θνξέο ζαλ μερσξηζηά κεηαμχ ηνπο 

αληηθείκελα. Γεγνλφο ην νπνίν ίζσο λα νθείιεηαη θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ρσξηθή 

κεηαπιεξνθνξία ηέηνησλ αληηθείκελσλ κεηαδίδεηαη ζην ρξεζηή. 
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Απφ ηε ρξήζε φκσο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ θαηάζηαζε ΑΑ, πξνέθπςαλ αθφκε πην 

ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο. Καη‟ αξρήλ, νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηγξαθέο παξνπζίαδαλ 

κεγάιεο ειιείςεηο. Οη ρξήζηεο αδπλαηνχζαλ πεξηζζφηεξν λα εληνπίζνπλ ζηε ζειίδα 

αληηθείκελα κελνχ θαη δηαθεκίζεσλ θαη ιηγφηεξν αληηθείκελα πξσηνζέιηδσλ άξζξσλ θαη 

ηειεπηαίσλ εηδήζεσλ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κάιηζηα νη ρξήζηεο έδεηρλαλ λα κελ 

αληηιακβάλνληαη θαζφινπ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο πεξηερνκέλνπ αληηκεησπίδνληαο θαη 

πεξηγξάθνληαο φιν ην θείκελν πνπ δηάβαδαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

5.3.8 Σπδήηεζε απνηειεζκάησλ 

Με κηα πην αλαιπηηθή αλάγλσζή ηνπο, ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δίλνπλ κηα 

ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. Πξψηα απ‟ φια θαη μεθηλψληαο απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ πεξηγξαθψλ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

αληηιεθζνχλ ζσζηά ηε ρσξηθή πιεξνθνξία πνπ ηνπο δίλεηαη κέζσ ησλ ΥΔΠ. Απηφ γίλεηαη 

αληηιεπηφ θαη απφ ηηο πεξηγξαθέο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ αξθεηά 

ζσζηέο σο πξνο ηελ αληίιεςε θαη ηνπνζέηεζε ησλ αληηθείκελσλ ζην ρψξν αιιά θαη αξθεηά 

πιήξεηο αθνχ δελ παξέιεηπαλ ζρεδφλ θαλέλα απφ ηα επηζεκεησκέλα αληηθείκελα. Δπνκέλσο, 

ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ ησλ ΥΔΠ δελ απνηειεί ηδηαίηεξν εκπφδην. Μφλε 

εμαίξεζε ίζσο, απνηειεί ε πεξίπησζε πνπ αληηθείκελα εθηείλνληαη ζε πνιιαπιέο πεξηνρέο, 

φπνπ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη κηα βειηίσζε ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ψζηε απηφ λα γίλεηαη 

πην εχθνια αληηιεπηφ. 

Σν δεχηεξν ζπκπέξαζκα απφ ηηο εξγαζίεο ησλ πεξηγξαθψλ, έρεη λα θάλεη κε ηελ 

θαηαλφεζε θαη ην λνεηηθφ κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ΥκεΑΟ φηαλ πξνζπειαχλνπλ κηα 

ηζηνζειίδα. Βιέπνληαο ηε κεγάιε έιιεηςε θαη δπζθνιία ηνπο λα εληνπίζνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο πεξηερνκέλνπ απφ ηε ζειίδα θαηαιαβαίλνπκε πσο πξνθαλψο απηφ δελ είλαη κηα 

ιεηηνπξγία ηελ νπνία είλαη εμνηθεησκέλνη  λα θάλνπλ φηαλ δηαβάδνπλ κηα ηζηνζειίδα. Με 

άιια ιφγηα ην ζεηξηαθφ κνληέιν, πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ, έρεη κεγάιεο 

ειιείςεηο ζην δηαρσξηζκφ ηεο ιίζηαο θεηκέλσλ ζε πεξηνρέο πεξηερνκέλνπ κε δηαθνξεηηθνχο 

ξφινπο. Αληί απηή ε ζεηξά θεηκέλσλ λα ρσξίδεηαη ζε κπινθ κε δηαθνξεηηθή ζεκαζία θαη 

ζθνπφ, απνηειεί ζπλήζσο κηα εληαία ιίζηα πνπ απιψο ελζσκαηψλεη θάπνηα ζεκεία 

αλαθνξάο φπσο ζπλδέζκνπο θαη επηθεθαιίδεο ρσξίο φκσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα ζεκεία 

απηά λα έρνπλ θάπνηα ζεκαζία ή ινγηθή ζηελ επηινγή ηνπο. 

Σν πξφβιεκα γίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξν φηαλ απηέο νη πεξηνρέο πεξηερνκέλνπ 

εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ νπηηθή παξνπζίαζε ηνπο. Όπσο παξαηεξήζεθε ζηηο 

πεξηγξαθέο ηεο θαηάζηαζεο ΑΑ, ηα ζηνηρεία πνπ έιεηπαλ ήηαλ θπξίσο ζηνηρεία κελνχ θαη 

δηαθεκίζεσλ πνπ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπο κέζα ζηε 
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ζειίδα θαη ηελ νπηηθή κεηαπιεξνθνξία πνπ πεξηέρνπλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο πνιιά απφ ηα 

βνεζεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πινήγεζε, πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο βιέπνληεο ρξήζηεο ζε 

κηα ζειίδα, ράλνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο ιφγσ ηεο ζεηξηνπνίεζεο θαη ηεο 

αδπλακίαο δηαρσξηζκνχ ηνπο απφ ην ππφινηπν πεξηερφκελν 

Έλαο ιφγνο ινηπφλ πνπ κπνξεί λα εμήγεζε ηε βειηίσζε πνπ παξαηεξείηαη ζε φια ηα 

θξηηήξηα απφ ηε ρξήζε ησλ ΑΠ, είλαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ απιφηεηα ηνπ 

κεραληζκνχ, πνπ κνηάδεη κε κηα αθφκα δηαζέζηκε ιίζηα φπσο απηή ησλ ζπλδέζκσλ ή ησλ 

επηθεθαιίδσλ κηαο ηζηνζειίδαο, κπνξεί λα εμεγήζεη ην γεγνλφο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

κεραληζκφο αθνκνηψζεθε ηφζν εχθνια απφ ηνπο ΥκεΑΟ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη κφλν δχν 

απφ ηηο ελελήληα ζπλνιηθά εξγαζίεο αλαδήηεζεο δελ θαηέιεμαλ ζε απάληεζε θαη βιέπνληαο 

ηηο δηαθνξέο, ηφζν ζηνπο ρξφλνπο φζν θαη ζηηο θηλήζεηο αλά εξγαζία θαη αλά επηζθεπηφκελε 

ζειίδα, θαηαιαβαίλνπκε πσο ππάξρεη κηα ζαθήο ηάζε βειηίσζεο ηεο πινήγεζεο ησλ 

ΥκεΑΟ κε ηε ρξήζε ησλ Π, ρσξίο λα κεηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα, αθνχ φινη ζρεδφλ 

νη ρξήζηεο απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο. Ζ βειηίσζε απηή κάιηζηα είλαη πνιχ πην εκθαλήο απφ 

ηε βειηίσζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε θαη γηα πξψηε θνξά ζε δπν απφ ηα 

θξηηήξηα είλαη θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Σν γεγνλφο φηη νη ΥΔΠ δελ παξνπζίαζαλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά κε ηηο ΑΠ 

κπνξεί αξρηθά λα εθπιήζζεη, αθνχ ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ν απψηεξνο ζηφρνο ηνπο 

(κεηαθνξά νπηηθήο κεηαπιεξνθνξίαο) βαζίδεηαη ζε απηφλ ησλ ΑΠ. ε αληίζεζε φκσο κε 

ηηο ΑΠ, νη ΥΔΠ θαίλεηαη πσο κπέξδεςαλ, απνπξνζαλαηφιηζαλ θαη δπζθφιεςαλ ηελ 

πινήγεζε ησλ ΥκεΑΟ ζε ζρέζε κε ηελ ΑΑ. Ζ θξίζηκε ιεπηνκέξεηα εδψ, είλαη φηη νη 

ρξήζηεο αληί γηα κηα ιίζηα ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζηηο ΑΠ έρνπλ 9 κηθξφηεξεο απφ ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα επηιέμνπλ ηελ θαηάιιειε ψζηε λα βξνπλ ην ζηνηρείν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. 

Γηα έλα βιέπνληα ρξεζηή ε επηινγή πεξηνρήο ηεο ζειίδαο ζηελ νπνία ζα 

επηθεληξσζεί γηα λα βξεη ην κελνχ ηεο ζειίδαο είλαη ζρεηηθά εχθνιε. Γλσξίδεη κε βάζε ηελ 

νπηηθή εκπεηξία θαη ηηο αξρέο ζρεδίαζεο πνπ αθνινπζνχλ νη πεξηζζφηεξνη δηθηπαθνί ηφπνη 

πσο έλα κελνχ ινγηθά ζα βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο φπσο πρ. ε 8 ή ε 

4. Ζ δηαθνξά ζηνπο ΥκεΑΟ είλαη αθξηβψο απηή ε ιεπηνκέξεηα. Ο βιέπσλ ρξήζηεο έρεη 

νπηηθή εκπεηξία πνπ ηνπ δίλεη ηε γλψζε ησλ αξρψλ ζρεδίαζεο ησλ ηζηνζειίδσλ θαη κπνξεί 

λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη θαηάιιεια κε ην ζπγθεθξηκέλν κεραληζκφ ησλ ΥΔΠ. Ζ νπηηθή απηή 

εκπεηξία γηα ηνπο βιέπνληεο ρξήζηεο είλαη θάηη πνπ απνθηάηαη απφ πνιχ λσξίο κέζα απφ ηα 

πξψηα βηβιία, πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο πνπ ζπλαληάεη, κέρξη ηηο πξψηεο ηζηνζειίδεο πνπ 

αθνινπζνχλ αξθεηέο απφ ηηο αξρέο ζρεδίαζεο ησλ έληππσλ εθδφζεσλ.  

Όκσο, γηα ηνπο ΥκεΑΟ απηή ε θξίζηκε εκπεηξία θαη γλψζε ιείπεη. Όπσο ήδε 

αλαθέξακε, αληηκεησπίδνπλ θάζε κία ζειίδα ζαλ κία ζεηξά επηκέξνπο θεηκέλσλ ρσξίο 
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ηδηαίηεξε εμήγεζε θαη πιεξνθφξεζε γηα ην πνπ βξίζθεηαη ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη 

θεηκέλνπ ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζηε ζειίδα. αλ απνηέιεζκα ινηπφλ έρνπκε ην λα κελ 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ «έμππλα» θαη βάζε γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο ηελ πεξηνρή πνπ ζα 

ςάμνπλ θάζε ζηνηρείν θαη λα ςάρλνπλ γηα απηφ κε νπνξηνπληζηηθέο κεζφδνπο φπσο πρ. 

ςάρλνληαο κε ηελ αξηζκεηηθή ζεηξά ζε θάζε πεξηνρή. Απηφ αληί λα βνεζάεη, πεξηπιέθεη 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε θαη ηνπο απνπξνζαλαηνιίδεη αθφκα πην εχθνια, κε 

απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη ε επηδείλσζε πνπ βιέπνπκε θαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα. 

Πίλαθαο 5.5: Πίλαθαο ελδεηθηηθήο ζηξαηεγηθήο πινήγεζεο ελόο ρξήζηε κε ρξήζε ησλ ΦΔΣΠ 

Άθνπζε ηα ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο 1 

Δμέηαζε – επηζθέθζεθε 4 ζηνηρεία 

Άθνπζε ηα ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο 2 

Δμέηαζε – επηζθέθζεθε 3 ζηνηρεία 

Άθνπζε ηα ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο 3 

Δμέηαζε – επηζθέθζεθε 1 ζηνηρείν 

Άθνπζε ηα ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο 4 

Δμέηαζε – επηζθέθζεθε 3 ζηνηρεία 

Άθνπζε ηα ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο 5 

Δμέηαζε – δηάβαζε αλαιπηηθά 1 ζηνηρείν 

Βξήθε ηελ απάληεζε 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα δνζεί αλ 

αλαιχζνπκε ιίγν πεξηζζφηεξν ηε ζπκπεξηθνξά θάπνησλ ρξεζηψλ θαη δνχκε αλαιπηηθά ηηο 

θηλήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εξγαζίαο αλαδήηεζεο. Ο Πίλαθαο 5.5 

δείρλεη ηηο θηλήζεηο θαη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία έγηλαλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. 

Παξαηεξνχκε πσο ε επηινγή ηεο πεξηνρήο πνπ εμεηάδεη, απφ ηελ αξρή ηεο αλαδήηεζεο, δε 

δηέπεηαη απφ θάπνηα ινγηθή βαζηζκέλε ζε γλψζε αξρψλ ζρεδίαζεο ησλ ζειίδσλ. Αληηζέησο, 

ςάρλεη κε ηε ζεηξά ηηο πεξηνρέο γηα ην ηη ζηνηρεία έρνπλ θαη φηαλ θηάλεη ζηελ θεληξηθή 

πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ε απάληεζε εληνπίδεη εχθνια ην θαηάιιειν ζηνηρεηφ θαη ηελ 

απάληεζε. Αλ ηψξα ιάβνπκε ππ‟ φςε, πσο νη θηλήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ  Πίλαθαο 

5.5 είλαη νη θηλήζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα κίαο απφ ησλ ηαρχηεξσλ δηαδηθαζηψλ 

ελδνθεηκεληθήο αλαδήηεζεο, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε εχθνια γηαηί ν ζπγθεθξηκέλνο 

κεραληζκφο δεκηνχξγεζε πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ φζα ζθφπεπε αξρηθά λα ιχζεη. Ο 

ρξήζηεο, πνπ ζεκεησηένλ θάλεη κία απφ ηηο πην γξήγνξεο αλαδήηεζεο ζηελ θαηάζηαζε 

ΥΔΠ, αληί λα ζθεθηεί (φπσο ζα ζθέθηνληαλ έλα βιέπσλ ρξήζηεο) πσο ε απάληεζε 

βξίζθεηαη θάπνπ ζην θπξίσο θείκελν ηεο ζειίδαο, ην νπνίν ζπλήζσο βξίζθεηαη ζην θέληξν 

ηεο ζειίδαο, άξα ζηελ πεξηνρή 5, εμεηάδεη κε αξηζκεηηθή ζεηξά φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ζειίδαο 

κέρξη λα θηάζεη ζηελ 5. 
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Απνδεηθλχεηαη ινηπφλ, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, πσο ε ρσξηθή πιεξνθνξία, παξφιν πνπ 

κπνξεί ελ δπλάκεη λα ιχζεη θάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ ΥκεΑΟ, αλ δελ είλαη θαηάιιεια 

ζπλδπαζκέλε κε ηελ απαξαίηεηε γλψζε θαη εκπεηξία πνπ αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο, θέξλεη 

αληίζεηα απνηειέζκαηα. Απηφ δε ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα ηελ απνξξίςνπκε ζαλ πηζαλή 

ιχζε. Αληηζέησο, αλ νη ρξήζηεο έξζνπλ ζε πεξηζζφηεξε επαθή κε ηε ρσξηθή πιεξνθνξία 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ΥΔΠ ιίγν πεξηζζφηεξν απφ κία απιή δνθηκαζηηθή πεξίνδν 15 ιεπηψλ 

πνπ ηνπο δφζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε, ζα κάζνπλ θαη απηνί ζηαδηαθά πψο λα ηε 

ρξεζηκνπνηνχλ πξνο φθειφο ηνπο. Αλ απηφ ζπλδπαζηεί θαη κε ηε κεηαθνξά ζε απηνχο 

θάπνησλ αξρψλ ζρεδίαζεο πνπ αθνινπζνχλ νη ηζηνζειίδεο ζήκεξα, κπνξεί ην φθεινο λα 

είλαη αθφκα πην γξήγνξν. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, πσο γηα λα απνδψζεη θαξπνχο θαη λα 

βνεζήζεη ε ζπγθεθξηκέλε ηδέα, ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε πεξίνδν εμνηθείσζεο κε ηε ρσξηθή 

πιεξνθνξία πνπ κεηαθέξεη. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαηήξεζε ελφο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην δηάιεηκκα πνπ αθνινχζεζε απφ ηηο εξγαζίεο αλαδήηεζεο:  

«Γπζθνιεύηεθα ιίγν λα βξσ ηελ απάληεζε, αιιά αλ δνπιέςσ θαη δηαβάζσ ηε 

ζειίδα ιίγν παξαπάλσ κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα μέξσ ακέζσο πνπ λα πάσ θαη λα ςάμσ 

ηελ επόκελε θνξά». 

ηελ αληίζηνηρε πεξίπησζε ρξήζεο ησλ ΑΠ ε βειηίσζε πνπ παξαηεξήζεθε κπνξεί 

θαη πάιη λα εμεγεζεί ελ κέξεη, αλαιχνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ ζηελ θαηάζηαζε 

ΑΠ. Βιέπνληαο ινηπφλ έλα δείγκα απφ ηα αξρεία θαηαγξαθήο θαη αλαιχνληαο ηεο 

ζηξαηεγηθή πινήγεζεο (Πίλαθαο 5.6) παξαηεξνχκε πσο εδψ ην ζηάδην ηεο επηινγήο ηεο 

θαηάιιειεο πεξηνρήο δελ ππάξρεη γηαηί ν ρξήζηεο έρεη πιένλ λα επηιέμεη έλα αληηθείκελν 

(δει. κηα Π) απφ κηα εληαία ιίζηα Π. Όπσο επίζεο παξαηεξνχκε, ν ρξήζηεο εμεηάδεη ηα 

πξψηα θνκκάηηα θεηκέλνπ απφ θάζε Π γηα λα απνθαζίζεη αλ ζα ζπλερίζεη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπληφκεπζε ή ζα πξνρσξήζεη επηιέγνληαο ηελ επφκελε ζηε ιίζηα. Απηφο ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη ζθέςεο είλαη πνιχ πην θνληά ζηηο ήδε γλσζηέο ηνπο ιεηηνπξγίεο 

φπσο πρ. ην δηάβαζκα ηεο ιίζηαο ησλ ζπλδέζκσλ ζε κηα ζειίδα ή ηεο ιίζηαο ησλ 

επηθεθαιίδσλ απφ κηα ζειίδα. Καη νη δπν πξναλαθεξζείζεο ιεηηνπξγίεο ππάξρνπλ εδψ θαη 

θαηξφ ζε φια ζρεδφλ ηα πξνγξάκκαηα ΤΣ γηα αλάγλσζε ηζηνζειίδσλ. 

Πίλαθαο 5.6: Πίλαθαο ελδεηθηηθήο ζηξαηεγηθήο πινήγεζεο ελόο ρξήζηε κε ρξήζε ησλ ΑΣΠ 

Άθνπζε ηα ζηνηρεία ηεο ζειίδαο 

Δμέηαζε ζχληνκα ην πξψην ζηνηρείν ηεο ιίζηαο 

Δμέηαζε ζχληνκα ην δεχηεξν ζηνηρείν ηεο ιίζηαο 

Γηάβαζε αλαιπηηθά ην ηξίην ζηνηρείν ηεο ιίζηαο 

Βξήθε ηελ απάληεζε 

 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ρξήζηκν λα δνχκε θαη θάπνηα επηπιένλ ζηνηρεία πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε απηή ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ Π γεληθά. Αλαιχνληαο ηε 



 

154 

ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ Π εηδηθφηεξα, κπνξνχκε λα 

εμάγνπκε αθφκα πην εμεηδηθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ην πψο απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ αλαδεηήζεσλ θαη πσο ζα κπνξνχζακε λα βειηηψζνπκε αθφκα πεξηζζφηεξν 

ηε ρξήζε ηνπο. Δπεηδή φπσο ήδε είλαη γλσζηφ, νη Π βαζίδνληαη ζε επηζεκεηψζεηο πνπ 

θάλεη ε θνηλφηεηα ησλ επηζεκεησηψλ, απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ επηζεκεηψζεηο 

πνπ ζα είλαη αξθεηά αλαιπηηθέο θαη άιιεο αξθεηά πην πεξηιεπηηθέο κε πνιχ ιηγφηεξα 

ζηνηρεία επηζεκεησκέλα ζε κηα ζειίδα. Όηαλ φκσο ηα επηζεκεησκέλα ζηνηρεία κηαο ζειίδαο 

είλαη πνιιά ζε αξηζκφ θαη δε ζπλδένληαη κε ζρέζεηο φπσο απηή ηεο «πεξηεθηηθφηεηαο» 

κπνξεί λα θαηαιήμνπκε αληί ζε έλα εχρξεζην θαη ρξήζηκν ζχζηεκα ζε έλα αθφκα πξφβιεκα 

γηα ηνπο ρξήζηεο. 

Ο ζηφρνο ηφζν ηεο ζηαδηαθήο έθζεζεο ζηηο επηζεκεηψζεηο, φζν θαη ησλ ΥΔΠ, είλαη 

λα ειαηηψζνπλ ηε ιίζηα ησλ πξνο επηινγή ζηνηρείσλ ρσξίο λα εμαηξνχλ φκσο ηα ρξήζηκα 

θάζε θνξά ζηνηρεία γηα ηελ εθάζηνηε αλαδήηεζε. Δίλαη πνιχ πην εχθνιν ν ρξεζηήο λα 

επηιέμεη αλάκεζα ζε 10 βαζηθά επηζεκεησκέλα ζηνηρεία παξά ζε 30. Αθφκε πην εχθνιε 

είλαη ε δηαδηθαζία απηή φζν ηα ζηνηρεία απηά ειαηηψλνληαη κε εμαηξψληαο πάληα ηα 

ρξήζηκα ζε θάζε πεξίπησζε ζηνηρεία. Μειεηψληαο ινηπφλ ηε ρξήζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ αλαδεηήζεσλ, κπνξνχκε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα θαη λα πινπνηήζνπκε 

κεραληζκνχο πνπ ηφζν ζα αληρλεχνπλ ηα ρξήζηκα θάζε θνξά ζηνηρεία ζε κία ζειίδα φζν θαη 

ζα θαηεπζχλνπλ ην ρξήζηε ζε απηά.  

 
Δηθόλα 5.2: Πνζνζηά ρξήζεο επηζεκεησκέλσλ αληηθεηκέλσλ γηα ηηο νκάδεο ζειίδσλ ηνπ 

δηθηπαθνύ ηόπνπ «Τν Βήκα» 



 

155 

Αλαιχνληαο ινηπφλ ηα αξρεία θαηαγξαθήο κε ηξφπν πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε ρξήζε 

ησλ Π κπνξνχκε λα δνχκε ηη ηχπνπ ζηνηρεία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε ηη ζπρλφηεηεο. 

Θεσξψληαο ινηπφλ, φηη έλα επηζεκεησκέλν αληηθείκελν κηαο ζειίδαο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο κεηαβαίλεη ζε απηφ απφ ηελ αληίζηνηρε Π θαη δηαβάδεη έζησ θαη έλα ζηνηρείν 

θεηκέλνπ απφ απηφ, θαηαγξάςακε ηε ζπρλφηεηα πνπ αληηθείκελα δηαθφξσλ ηχπσλ κε βάζε 

ηελ νληνινγία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε θάζε δηθηπαθφ ηφπν. ηηο Δηθφλεο Δηθφλα 5.2 θαη 

Δηθφλα 5.3 θαίλνληαη ινηπφλ ηα πνζνζηά ρξήζεο ησλ δηαθφξσλ επηζεκεησκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ - Π ζε θάζε ηχπν ζειίδαο. Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε πσο αλαιφγσο 

ηε ζειίδα πνπ επηζθέπηνληαη θάζε θνξά νη ρξήζηεο θάπνηεο Π παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνλ απφ άιιεο, γεγνλφο πνπ είλαη αλακελφκελν αλ ζθεθηνχκε γηα παξάδεηγκα ηε 

ζπκπεξηθνξά ελφο ρξήζηε φηαλ επηζθέπηεηαη κηα ζειίδα κε έλα άξζξν ηεο εθεκεξίδαο. Σν 

πην πηζαλφ είλαη ζαθψο λα επηιέμεη θαη λα δηαβάζεη ην άξζξν θαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

δηαβάζεη ηηο δηαθεκίζεηο πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη ε ζειίδα. 

 
Δηθόλα 5.3: Πνζνζηά ρξήζεο επηζεκεησκέλσλ αληηθεηκέλσλ γηα ηηο νκάδεο ζειίδσλ ηνπ 

δηθηπαθνύ ηόπνπ «Διεπζεξνηππία» 

Παίξλνληαο ινηπφλ ζαλ παξάκεηξν ην ηχπν ζειίδαο πνπ επηζθέπηεηαη θάζε θνξά ν 

ρξήζηεο θαη ζπλδπάδνληαο κε ηεο αληίζηνηρεο ρξήζεηο ζηνηρείσλ κε ην αληίζηνηρν Pearson 

x
2
 Test βιέπνπκε πσο θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ δπν κεηαβιεηψλ 

(p=0,000<0,05). Παξφια απηά, ην απνηέιεζκα δε κπνξεί λα ζεσξεζεί αμηφπηζην γηαηί ην 

75% (δειαδή παξαπάλσ απφ 20%) ησλ θειηψλ ηνπ πίλαθα ζπλάθεηαο έρνπλ αλακελφκελε 

ζπρλφηεηα ιηγφηεξε απφ 5. Με κηα φκσο νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε κεγαιχηεξεο 

θαηεγνξίεο Μελνχ, ηνηρεία Δηδήζεσλ, Κπξίσο Πεξηερφκελν, Τπφινηπα ζηνηρεία ην ηεζη 
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δίλεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα ελψ παξακέλεη ε εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ 

(p=0,000<0,05). Δπηβεβαηψλεηαη ινηπφλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ε ππφζεζε πσο ζπγθεθξηκέλνπ 

είδνπο Π θάζε ζειίδαο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο ζπρλφηεηεο ρξήζεηο απφ ηηο ππφινηπεο. 

Πάλσ ζην γεγνλφο απηφ κπνξεί λα βαζίζηεθε θαη ν λένο κεραληζκφο ησλ ΠΠ πνπ πξνηείλεη 

κε θάπνην ηξφπν ηηο αληίζηνηρεο ελδηαθέξνπζεο θάζε θνξά Π.  

πλνςίδνληαο ινηπφλ ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπ 2
νπ

 πεηξάκαηνο αμηνιφγεζεο κπνξνχκε λα πνχκε φηη θαηαξρήλ ε ηδέα ησλ ΥΔΠ δελ 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κεραληζκνχ. Πξνυπνζέηεη φκσο γλψζε βαζηθψλ αξρψλ ζρεδίαζεο κηαο ηζηνζειίδαο 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ζσζηά θαη απνδνηηθά πξνο φθεινο ησλ ρξεζηψλ. Γπζηπρψο, ε 

γλψζε απηή, πνπ γηα ηνπο βιέπνληεο ρξήζηεο έρεη απνθηεζεί κέζα απφ πνιχρξνλε νπηηθή 

εκπεηξία, δε κεηαθέξεηαη ζηνπο ΥκεΑΟ κέζσ ησλ ήδε ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ θαη γη απηφ 

δελ ηελ θαηέρνπλ θαη δε κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ θαηάιιεια ηηο ΥΔΠ. 

ηνλ αληίπνδα απηήο ηεο δηαπίζησζεο, κε ην πείξακα απηφ απμήζεθαλ νη ελδείμεηο 

φηη νη ΑΠ βνεζνχλ ζηελ πινήγεζε ησλ ΥκεΑΟ. Γηα ηελ αθξίβεηα, δηαπηζηψλνπκε πσο νη 

ρξήζηεο βξίζθνπλ πην γξήγνξα ην δεηνχκελν ηεο αλαδήηεζεο θαη θηάλνπλ ζε απηφ κε 

ιηγφηεξεο θηλήζεηο. Δπίζεο, δηαπηζηψζακε πσο ε ρξήζε ησλ ΑΠ νδεγεί ζε πνιχ πην 

πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηεο ζειίδαο εθφζνλ δελ είλαη πιένλ αλαγθαζκέλνη λα δηαβάδνπλ φια 

ηα αληηθείκελα ζε απηήλ αιιά κεηαθηλνχληαη εχθνια ζε απηά πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ θάζε 

θνξά. 

Ζ δηαπίζησζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αληίζεηα απφ ηελ θαηάζηαζε ΑΠ 

απνηειέζκαηα, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ θαηάζηαζε ΥΔΠ, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ ησλ ΑΠ, πνπ κνηάδεη αξθεηά ζε ήδε γλσζηέο γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηερληθέο πινήγεζεο, είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο επηηπρίαο ηνπ. Γηα λα γίλεη ινηπφλ 

αθφκα πην απνδνηηθφο ν ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο πξέπεη λα βξεζεί έλαο κεραληζκφο πνπ 

ζα δνπιεχεη κε ηνλ ίδην, αλ είλαη δπλαηφλ, ηξφπν αιιά ζα κπνξεί παξάιιεια λα νδεγεί πην 

γξήγνξα ην ρξήζηε ζε Π πνπ ζα ζεσξνχληαη πην ζεκαληηθέο θαη ρξήζηκεο ζε θάζε ζειίδα. 

Γηα ην ιφγν απηφ αθνινχζεζε ε πινπνίεζε ηεο ηδέαο ησλ ΠΠ.  

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε πινπνίεζε ηεο λέαο απηήο ηδέαο ρξεηαδφηαλ αξρηθά λα 

βειηησζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θηλήζεσλ θαη λα ελζσκαησζεί ζε 

απηήλ έλα λέν θνκκάηη ην νπνίν ζα θαηάγξαθε εηδηθφηεξα ηηο θηλήζεηο πνπ γίλνληαλ κε ηε 

ρξήζε ησλ Π. Ζ θαηαγξαθή απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη νη 

ΠΠ. 

Παξάιιεια, παξφιν πνπ ην πείξακα ηεο 2
εο

 αμηνιφγεζεο έδσζε πην εκθαλή θαη 

ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ζρεδηαζκέλν λα εμνκνηψζεη πιήξσο δηαδηθαζίεο 
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αλαδήηεζεο πνπ θάλνπλ ζπλήζσο νη ρξήζηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Έρνληαο ινηπφλ 

εθηφο απφ ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ απιέο δηαδηθαζίεο 

αλαδήηεζεο, ζηα ζχλζεηα φκσο πεξηβάιινληα ηεο δεχηεξεο αμηνιφγεζεο, ε επφκελε ηειηθή 

αμηνιφγεζε ζα αμηνινγνχζε πιένλ ηηο Π, φρη κφλν ζε ζχλζεηα ξεαιηζηηθά πεξηβάιινληα 

αιιά θαη ζε ζχλζεηεο, ξεαιηζηηθέο δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο δε γίλνληαη γηα λα 

βξεζεί κηα ζπγθεθξηκέλε απάληεζε ζε έλα εξψηεκα (precision oriented), αιιά γηα λα 

ζπιιερζεί έλα ηθαλφο φγθνο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε έλα πξφβιεκα, πνπ ζα δψζνπλ ζην 

ρξήζηε ηελ αίζζεζε απάληεζεο ηνπ εξσηήκαηνο (recall oriented). Γειαδή, νη ρξήζηεο δελ 

ςάρλνπλ ζπλήζσο κφλν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θείκελν ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζειίδα αιιά γηα 

έλα ζχλνιν θεηκέλσλ απφ έλαλ ή πνιινχο δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ ζα ηνπο δψζεη αξθεηέο 

πιεξνθνξίεο ψζηε λα ζεσξήζνπλ φηη πιένλ γλσξίδνπλ ην αληηθείκελν πνπ ηνπο δεηήζεθε. 

Γη‟ απηφ ην ιφγν ζηελ ηξίηε θαη ηειηθή αμηνιφγεζε πνπ αθνινχζεζε νη εξγαζίεο δελ είραλ 

ζαλ ζηφρν ηελ απάληεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εξσηήκαηνο αιιά ηελ εχξεζε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ επάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Παξάιιεια, ηα 

πεξηβάιινληα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, εθηφο πιένλ απφ ηηο δχν εθεκεξίδεο, εκπινπηίζζεθαλ 

θαη κε έλα δηθηπαθφ ηφπν ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κηαο κεγάιεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ 

ηερλνινγίαο. 

Σέινο, ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο δπν πξψηεο αμηνινγήζεηο κπνξνχλ 

λα καο δψζνπλ ελδείμεηο φηη νη κέζνδνη πινήγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαδηθαζίαο 

αλαδήηεζεο βειηηψλνληαη σο πξνο ηελ απφδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Όκσο απηφ 

πνπ δε κπνξνχλ αθφκα λα απαληήζνπλ είλαη ην πψο αθξηβψο επηηπγράλεηαη απηή ε 

βειηίσζε. Έλα απφ ηα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη πσο νη Π βνεζνχλ ζηελ 

πινήγεζε θαη αλ απηφ γίλεηαη εμνξζνινγίδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ΥκεΑΟ 

αιιειεπηδξνχλ θαη δηαβάδνπλ ηηο ηζηνζειίδεο. Μέρξη ζηηγκήο έρεη θαηαγξαθεί ζηα θξηηήξηα 

ε ζρεηηθή βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, αιιά φρη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηή 

ζπληειέζηεθε. Γε γλσξίδνπκε δειαδή, αλ απηή ε βειηίσζε κε ηηο Π πξνήιζε απφ ηε ρξήζε 

πην νξζνινγηθψλ κεζφδσλ ζηελ πινήγεζε ή απφ άιινπο παξάγνληεο. 

Γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ινηπφλ, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ εθηφο απφ ηα θξηηήξηα 

πνπ ήδε ρξεζηκνπνηήζεθαλ λα ππάξρνπλ θαη απηέο απνδείμεηο γηα ην πσο αθξηβψο 

επεηεχρζε απηή ε βειηίσζε. Γηα ην ιφγν απηφ, παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ησλ ππφινηπσλ 

εξγαιείσλ, αλαπηχρζεθε θαη έλα εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ θάζε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο 

κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί κέζσ ελφο δηαγξάκκαηνο, φπνπ ζα κπνξνχλ πιένλ λα αληρλεπζνχλ 

εχθνια πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη θαηά πφζν αιιάδεη ν ηξφπνο πινήγεζεο φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ν κεραληζκφο ησλ Π. 
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5.4 Δλδηάκεζε αμηνιόγεζε κε πξνζνκνίσζε 

Πξηλ ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε κε ρξήζηεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμε ηνπ 

κεραληζκνχ ησλ Πξνζαξκνζηηθψλ πληνκεχζεσλ Πινήγεζεο (ΠΠ) θξίζεθε ζεκαληηθφ λα 

ππάξμεη κηα ελδηάκεζε αμηνιφγεζε θαη δνθηκή ηνπ κεραληζκνχ απηνχ, θπξίσο γηα λα 

επηβεβαηψζνπκε φηη ηα ήδε ππάξρνληα δεδνκέλα απφ ην πείξακα ηεο δεχηεξεο αμηνιφγεζεο 

ήηαλ αξθεηά θαη ηθαλά ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά. ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθνπκε ηε 

δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο ησλ ΠΠ. 

5.4.1 Σηόρνο 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ν ζηφρνο απηήο ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο ήηαλ λα 

δηαπηζησζεί φηη ν κεραληζκφο ησλ ΠΠ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηθαλνπνηεηηθά έρνληαο ζαλ 

δεδνκέλα εθπαίδεπζεο ηα θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα απφ ηηο εξγαζίεο αλαδήηεζεο ηνπ 

δεχηεξνπ πεηξάκαηνο.  

5.4.2 Μέζνδνο – Γηαδηθαζία 

Γηα λα δηαπηζησζεί ην παξαπάλσ πξνζνκνηψζακε ηηο θηλήζεηο πνπ έθαλαλ νη 

ρξήζηεο φηαλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Π ζην δεχηεξν πείξακα κε θηλήζεηο 

πνπ ζα γηλφηαλ κε ηε ρξήζε ησλ ΠΠ. Δπαλεθηειέζακε δειαδή ηηο κηζέο θηλήζεηο επηινγψλ 

Π ηνπ δεχηεξνπ πεηξάκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΠΠ κε δεδνκέλα 

εθπαίδεπζεο ην άιιν κηζφ ησλ θηλήζεσλ ησλ ρξεζηψλ. Απηφ έγηλε κε απηφκαην ηξφπν κέζσ 

ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ επαλαιάκβαλε ηηο θηλήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη θαηέγξαθε ην λέν 

αξηζκφ κεηαθηλήζεσλ κέρξη ηελ ηειηθή επηινγή Π. 

Ωο κεηαθίλεζε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νξίδνπκε ηε κεηαθίλεζε απφ κηα Π 

ζηελ επφκελε ζηε ιίζηα Π ρσξίο κεηάβαζε ζην θείκελν ηεο πξψηεο. Γειαδή, θαηά ηε  

δηαδηθαζία επηινγήο κηαο Π ν ρξήζηεο επηιέγεη θάπνηα Π απφ κηα ιίζηα αθνχ πεξάζεη 

απφ θάπνηεο άιιεο επηινγέο - Π πξψηα. Απηέο νη κεηαθηλήζεηο απφ Π ζε Π φπνπ ν 

ρξήζηεο πξνζπεξλάεη επηινγέο - Π κέρξη λα θάλεη ηελ ηειηθή επηινγή είλαη νη κεηαθηλήζεηο 

ζηηο φπνηεο αλαθεξφκαζηε.  

Ζ επαλεθηέιεζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ πεηξάκαηνο (Καηάζηαζε ειέγρνπ) 

κε ην πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο έγηλε κε δχν δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο. ηελ πξψηε κέζνδν 

ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο ησλ ΠΠ ήηαλ κφλν ηα κηζά δεδνκέλα πνπ απνθνκίζζεθαλ απφ 

ηε δεχηεξε αμηνιφγεζε (Καηάζηαζε απιήο εμνκνίσζεο). ηε δεχηεξε πξνζνκνίσζε φκσο 

ηα δεδνκέλα απηά απμάλνληαλ ζηαδηαθά γηα θάζε 10 θηλήζεηο πνπ γίλνληαλ κε ην ζχζηεκα 

πξνζνκνίσζεο  (Καηάζηαζε εμνκνίσζεο κε παξάιιειε εθπαίδεπζε). Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαλ ηαπηφρξνλα θαη γηα ηελ αχμεζε ησλ 
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δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο ηνπ κεραληζκνχ. Δθφζνλ ε δηαδηθαζία απηήο ηεο πξνζνκνίσζεο 

γίλνληαλ παξάιιεια κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλακέλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

αθφκα θαιχηεξα απνηέιεζκα απφ ηελ πξψηε απιή πξνζνκνίσζε.  

5.4.3 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο - Μεζνδνινγία 

Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηή ηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε, φπσο είλαη 

πξνθαλέο, δελ κπνξνχζαλ λα ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν εθφζνλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο 

ηεο πξνζνκνίσζεο θαη νρη θαλνληθνί ρξήζηεο. Έηζη δελ έρεη λφεκα ε νπνηαδήπνηε κέηξεζε 

ρξφλνπ ζε απηή ηε θάζε. Παξφια απηά, έρεη ζεκαζία ε κέηξεζε θαη ε ζχγθξηζε ησλ 

κεηαθηλήζεσλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο Π κεηαμχ ησλ δχν θαηαζηάζεσλ (ΑΠ θαη 

ΠΠ). Αλ νη ΠΠ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, ηφηε πεξηκέλνπκε νη κεηαθηλήζεηο πνπ ρξεηάδνληαλ ν 

ρξήζηεο γηα λα επηιέμεη Π πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπρλά λα ειαηησζνχλ, κε απνηέιεζκα 

φιν θαη πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο επηινγήο Π λα θηάλνπλ ζηελ ηειηθή επηινγή κε ιίγεο 

κεηαθηλήζεηο. 

 Άξα, ην κνλαδηθφ πνζνηηθφ θξηηήξην είλαη ν αξηζκφο ησλ κεηαθηλήζεσλ κέρξη ηελ 

επηινγή κίαο Π (hops). Γηα θάζε κία δηαδηθαζία επηινγήο Π ππνινγίζηεθαλ νη δχν λένη 

αξηζκνί κεηαθηλήζεσλ κε ηηο δπν κεζφδνπο πξνζνκνίσζεο. Οη κέζνη φξνη ησλ κεηαθηλήζεσλ 

γηα θάζε δηαδηθαζία επηινγήο ζπγθξηζήθαλ κε Paired-samples T-Test πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζζεί αλ νη δηαθνξέο είλαη ε φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

Παξάιιεια, γηα θάζε θαηάζηαζε ππνινγίζηεθε ν αξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

έθηαζαλ ζε ηειηθή επηινγή αλά κεηαθηλήζεηο πνπ ρξεηάζηεθαλ θαη ηα δεδνκέλα 

απεηθνλίζηεθαλ ζε αληίζηνηρα ηζηνγξάκκαηα. Σα ηζηνγξάκκαηα ζπγθξίζεθαλ κεηαμχ ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ νη δηαθνξέο πνπ επέθεξε ε θάζε θαηάζηαζε ζηηο 

κεηαθηλήζεηο πνπ ρξεηάζηεθαλ κέρξη ηελ επηινγή Π.  

5.4.4 Απνηειέζκαηα αλάιπζεο αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο δείρλνπλ πσο φλησο ε ηδέα ησλ ΠΠ 

ιεηηνπξγεί ζηελ πξάμε φπσο ήηαλ αλακελφκελν θαη έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα ηελ 

αθξίβεηα ν κέζνο φξνο κεηαθηλήζεσλ ζηαζκψλ ζηελ θαηάζηαζε ειέγρνπ είλαη 6,05 ελψ ζηελ 

θαηάζηαζε ηεο απιήο πξνζνκνίσζεο ν αξηζκφο απηφο κεηψλεηαη ζε 4,81. Υξεζηκνπνηψληαο 

ην αληίζηνηρν T-Test γηα ηε ζχγθξηζε ησλ δπν ζπζηεκάησλ πξνθχπηεη πσο ε δηαθνξά απηή 

ησλ κέζσλ φξσλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,000<0,05). 

Δπίζεο ελζαξξπληηθά είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο κε παξάιιειε 

εθπαίδεπζε. Δδψ ν κέζνο φξνο ησλ κεηαθηλήζεσλ κεηψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζε 4,70. 
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Γηαθνξά κε ηελ θαηάζηαζε ειέγρνπ, πνπ θαη πάιη κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ T-Test 

(p=0,000<0,05), πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

 
Δηθόλα 5.4: Σπρλόηεηεο δηαδηθαζηώλ επηινγήο ΣΠ αλά αξηζκό κεηαθηλήζεσλ (hops)  

 
Δηθόλα 5.5: Αζξνηζηηθά πνζνζηά δηαδηθαζηώλ επηινγήο ΣΠ αλά αξηζκό κεηαθηλήζεσλ (hops)  

Σα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο είλαη επίζεο εκθαλή ζηηο Δηθφλεο Δηθφλα 

5.4 θαη Δηθφλα 5.5 φπνπ θαίλνληαη ν αξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο Π πνπ αλά αξηζκφ 
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κεηαθηλήζεσλ. Δίλαη εκθαλήο ε κείσζε ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ θηλήζεσλ κε πέληε θαη έμη 

κεηαθηλήζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ θαηάζηαζε ειέγρνπ θαη ε παξάιιειε αχμεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ επηινγήο Π κε κία θαη δχν κεηαθηλήζεηο κε ηε ρξήζε ησλ ΠΠ είηε ζηελ 

πξψηε είηε ζηε δεχηεξε πξνζνκνίσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

5.4.5 Σπδήηεζε απνηειεζκάησλ 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηελ πεξαηηέξσ 

εμέιημε ησλ ΠΠ αθνχ απνδεηθλχνπλ κε ηε κέζνδν ηεο πξνζνκνίσζεο πσο ε ηδέα ησλ ΠΠ 

κπνξεί λα ειαηηψζεη ηηο απαηηνχκελεο κεηαθηλήζεηο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο Π, 

νδεγψληαο πην γξήγνξα ην ρξήζηε ζην ζηφρν ηνπ θαη επηηπγράλνληαο ην ζθνπφ ηεο. Δπίζεο 

απνδεηθλχεη πσο έλα κηθξφ ζχλνιν δεδνκέλσλ φπσο απηφ ησλ θηλήζεσλ ζην δεχηεξν 

πείξακα είλαη ηθαλφ ψζηε λα πξνθαιέζεη κηα αηζζεηή δηαθνξά ζηελ αλαθαηάηαμε ησλ Π 

ζηελ αληίζηνηρε ιίζηα άξα πηζαλφηαηα θαη ζηελ ηαρχηεξε επηινγή ηνπο. 

Δπίζεο ζεκαληηθή εμέιημε ηνπ πεηξάκαηνο απηνχ είλαη ε ρξήζε γηα πξψηε θνξά 

λέσλ θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ εμεηδηθεπκέλα κε ηε ρξήζε ησλ Π. Σα θξηηήξηα απηά 

καδί κε κεξηθά αθφκα λέα, πνπ ζηελ παξνχζα αμηνιφγεζε δε κπνξνχζαλ εθ ηεο θχζεσο ηεο 

αμηνιφγεζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα απνηειέζνπλ ην κέηξν ζχγθξηζεο ησλ δχν 

θαηαζηάζεσλ (ΑΠ θαη ΠΠ) γηα ην ηειηθφ πείξακα αμηνιφγεζεο ησλ Π. 

5.5 Πξνζαξκνζηηθέο ΣΠ θαη αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηώλ 

(Τειηθή Αμηνιόγεζε) 

Μεηά απφ ηα ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο ησλ ΠΠ 

θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δεχηεξε αμηνιφγεζε ζηε ηειηθή αμηνιφγεζε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηαζηάζεηο ΑΑ (Απιήο εηξηαθήο Αλάγλσζεο), ΑΠ (Απιψλ 

πληνκεχζεσλ Πινήγεζεο) θαη ΠΠ (Πξνζαξκνζηηθψλ πληνκεχζεσλ Πινήγεζεο). 

Δπίζεο, ζε απηή ηελ αμηνιφγεζε πξνζνκνηψζεθαλ πιένλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 

ξεαιηζηηθέο δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο. 

5.5.1 Σηόρνο 

Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε απνζθνπεί ζην λα αμηνινγήζνπκε γηα κηα αθφκε θνξά ηελ 

επίδξαζε ησλ ΑΠ ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο πινήγεζεο. 

Παξάιιεια, απνζθνπεί ζην λα αμηνινγήζεη θαη ηελ επηπιένλ βειηίσζε πνπ κπνξεί λα 

επηθέξεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΠΠ ζε ζρέζε κε απηφ ηνλ ΑΠ. Σέινο, κε απηή ηελ ηξίηε 

αμηνιφγεζε ζθνπεχνπκε λα απαληήζνπκε επίζεο θαη ζην εξψηεκα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 
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επηηπγράλεηαη κε ηηο Π, ε βειηίσζε ηεο πινήγεζεο ησλ ΥκεΑΟ πνπ παξαηεξείηαη ζηα 

πξνεγνχκελα πεηξάκαηα. 

5.5.2 Σπκκεηέρνληεο 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζε απηή ηελ αμηνιφγεζε ήηαλ 12 απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ 

ζπκκεηείραλ θαη ζηελ πξνεγνχκελε αμηνιφγεζε. Απηφ ζεκαίλεη πσο ήηαλ ήδε 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηδέα ησλ Π θαη πσο επίζεο είραλ ηα απαξαίηεηα γλσζηηθά εθφδηα 

ηφζν γηα ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή φζν θαη γηα ηελ πινήγεζε ζην ΠΗ. Όινη νη 

ζπκκεηέρνληεο απνδεκηψζεθαλ κε ην πνζφ ησλ 30€ (πεξίπνπ 10€ αλά ψξα ζπκκεηνρήο) γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ππνέξγν 2.2.15 ηεο δξάζεο «Αξρηκήδεο». 

5.5.3 Πεξηβάιινληα θαη εξγαζίεο 

Όπσο ήδε πξναλαθέξζεθε θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δεχηεξεο αμηνιφγεζεο ε 

ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ εθεκεξίδσλ θξίζεθε αξθεηά ξεαιηζηηθφ πεξηβάιινλ γηα αλαδήηεζε 

πιεξνθνξίαο θαη γη απηφ νη δχν δηθηπαθνί ηφπνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην δεχηεξν 

πείξακα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζε απηφ. Δπηπιένλ, απνθαζίζηεθε λα εκπινπηηζζεί ην 

ζχλνιν ησλ πεξηβαιιφλησλ κε έλα αθφκα κεγαιχηεξν θαη πην πεξίπινθν δηθηπαθφ ηφπν 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Απηφο ήηαλ ν δηθηπαθφο ηφπνο ηεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ 

«Πιαίζην»
58

.  

Γηα ηηο αλάγθεο επίζεο ηνπ πεηξάκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηγκηφηππα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο γηα λα κελ ππάξρεη 

πξφβιεκα κε ηελ ελδερφκελε αιιαγή ηφζν ηνπ πεξηερνκέλνπ φζν θαη ηεο ζρεδίαζεο ησλ 

ζειίδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. Γειαδή, φιεο νη ζειίδεο (δπλακηθέο θαη ζηαηηθέο) 

ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ κίαο ζπγθεθξηκέλεο κέξαο αληηγξάθεθαλ ζαλ ζηαηηθέο ζειίδεο 

θαηάιιεια ζπλδεδεκέλεο ζε έλαλ άιιν εμππεξεηεηή πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ην πείξακα. Ζ ρξήζε ζηηγκηφηππσλ θξίζεθε επίζεο απαξαίηεηε γηα λα κπνξεί λα γίλεη 

κεηέπεηηα εθηίκεζε ηεο ζρεηηθφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην νπνίν πινεγνχληαλ νη ρξήζηεο, 

ρσξίο απηφ λα έρεη αιιάμεη ηδηαίηεξα γηα ην δηθηπαθφ ηφπν ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Σν 

πεξηερφκελν ησλ εθεκεξίδσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο θξαηηέηαη ζε αξρείν θαη κπνξεί 

λα εληνπηζηεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κεηά ην πέξαο ηεο εκεξνκελίαο, φκσο δε ζπκβαίλεη 

ην ίδην θαη κε δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα απηφ θαη ε ρξήζε 

ζηηγκηφηππνπ επηβάιινληαλ ζην ζπγθεθξηκέλν πείξακα. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο αιιαγή ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα πεηξάκαηα είλαη φηη 

εδψ νη εξγαζίεο ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην λα βξεζεί φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξε 

                                                   
58 http://www.plaisio.gr 
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πιεξνθνξία ζρεηηθή κε έλα ζέκα (recall oriented) θαη φρη ζην λα βξεζεί κία απάληεζε ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα (precision oriented). Σν είδνο απηφ (recall oriented) ησλ 

εξγαζηψλ αλαδήηεζεο είλαη πην θνληά ζε απηφ πνπ δηεθπεξαηψλεη θαζεκεξηλά έλαο ρξήζηεο 

ηνπ ΠΗ. Γηα λα δνζεί έλα αθφκα παξαπάλσ θίλεηξν γηα ηελ εθάζηνηε εξγαζία δίλνληαλ θαη 

έλα αληίζηνηρν ζελάξην κέζα ζην νπνίν εληάζζνληαλ ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία
59

. Οη 

εξγαζίεο θαη ηα αληίζηνηρα ζελάξηα εηνηκάζηεθαλ απφ έλαλ αλεμάξηεην θξηηή κε 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξίαο ψζηε λα είλαη ίδηαο δπζθνιίαο.   

5.5.4 Πξσηόθνιιν 

Σν πξσηφθνιιν θαη ζε απηή ηελ αμηνιφγεζε αθνινχζεζε ηε ζρεδίαζε 

επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ (repeated measures design). Γειαδή, νη ίδηνη ρξήζηεο 

εξγάζηεθαλ θαη ζηηο ηξείο δηαζέζηκεο θαηαζηάζεηο (ΑΑ, ΑΠ, ΠΠ) κε ηελ θαηάιιειε 

ελαιιαγή πεξηβαιιφλησλ θαη εξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα κεηαθνξάο 

γλψζεο απφ θαηάζηαζε ζε θαηάζηαζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θαζέλα απφ ηα ηξία πεξηβάιινληα πνπ πεξηγξάθεθαλ 

αληηζηνηρίζηεθε θαη κηα εξγαζία πξνο δηεθπεξαίσζε. Οη ρξήζηεο ρσξίζηεθαλ ζε 3 νκάδεο 

ησλ 4 αηφκσλ. Ζ θάζε νκάδα δηεθπεξαίσζε θάζε κία απφ ηηο εξγαζίεο ζε δηαθνξεηηθή 

θαηάζηαζε θάζε θνξά. Δπεηδή ε ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ ησλ ΠΠ βαζίδεηαη ζηα 

ζπιιεγκέλα δεδνκέλα απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο έπξεπε επίζεο λα ιεθζεί ππφςε θαη ην 

γεγνλφο απηφ ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία νη δηάθνξεο νκάδεο ζα δηεθπεξαίσλαλ ηηο εξγαζίεο. 

Έπξεπε δειαδή, φηαλ κία νκάδα ρξεζηκνπνηνχζε ην κεραληζκφ ησλ ΠΠ ζε έλα πεξηβάιινλ 

λα ππήξραλ γηα ην πεξηβάιινλ απηφ ηζνδχλακνο φγθνο δεδνκέλσλ πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

απφ κία άιιε νκάδα. Έηζη ινηπφλ νη δηαζηαχξσζε εξγαζηψλ, νκάδσλ ρξεζηψλ θαη 

ζπζηεκάησλ έγηλε κε ηνλ ηξφπν πνπ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθαο 5.8 ελψ ε ζεηξά πνπ 

αθνινπζήζεθε θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθαο 5.7. 

Σν πείξακα δηεμήρζε ζε πεξίνδν ηεζζάξσλ εκεξψλ. Κάζε εκέξα κία απφ ηηο νκάδεο 

δηεθπεξαίσλε ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο κε κφλε εμαίξεζε ηελ πξψηε νκάδα πνπ φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθαο 5.7 ρξεηάζηεθε λα εθηειέζεη ηηο δπν απφ ηηο εξγαζίεο ηελ πξψηε 

κέξα ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηελ ηξίηε ηελ ηειεπηαία. Απηφ έγηλε πξνθεηκέλνπ φηαλ  

ρξεζηκνπνηνχζε ην κεραληζκφ ησλ ΠΠ λα έρεη ηζνδχλακν φγθν δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ κε ηηο άιιεο δχν νκάδεο ζηα άιια δχν πεξηβάιινληα. 

ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πεηξάκαηνο θάζε νκάδα παξαθνινπζνχζε κηα 

εηζαγσγή ζην εξγαιείν ηνπ SeEBrowser φπνπ εμεγνχληαλ νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη ν 
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ηξφπνο ρξήζεο ηνπο θαη έπεηηα ηεο δίλνληαλ 15 ιεπηά πξνζαξκνγήο κε ην εξγαιείν ζε κηα 

ζειίδα εμάζθεζεο
60

. Όηαλ απφ ηε δηαδηθαζία απηή φινη νη ρξήζηεο ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε 

ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ην ζχζηεκα αθνινπζνχζε ε πξψηε εξγαζία αλαδήηεζεο ζηελ 

θαηάζηαζε ΑΑ. Κάζε εξγαζία αλαδήηεζεο είρε ζαλ κέγηζην ρξνληθφ φξην γηα ηε 

δηεθπεξαίσζή ηεο ηα 40 ιεπηά, παξφια απηά νη ρξήζηεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζηακαηήζνπλ φπνηε ζεσξνχζαλ πσο είραλ θαιχςεη ην ζέκα πνπ ηνπο δεηήζεθε. Μεηά απφ 

ηελ εξγαζία αλαδήηεζεο αθνινπζνχζε δηάιεηκκα πεξίπνπ 20 ιεπηψλ ζην νπνίν νη ρξεζηέο 

απαληνχζαλ ζε εξσηήζεηο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, ζρεηηθέο θάζε θνξά ηφζν κε ηελ 

θαηάζηαζε φζν θαη κε ηελ εξγαζία πνπ ηνπο δεηήζεθε. Οη εξσηήζεηο απηέο ππνβάιινληαλ 

ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά θαη νη απαληήζεηο ηνπο ζεκεηψλνληαλ απφ ηνλ εξεπλεηή ζην 

αληίζηνηρν θχιιν.  

Πίλαθαο 5.7: Φξνλνινγηθή ζεηξά δηεθπεξαίσζεο εξγαζηώλ.  

Ηκέξα Οκάδα Δξγαζία Σύζηεκα 

1 Γ 2 ΑΑ 

3 ΑΠ 

2 Α 1 ΑΑ 

2 ΑΠ 

3 ΠΠ 

3 Β 3 ΑΑ 

1 ΑΠ 

2 ΠΠ 

4 Γ 1 ΠΠ 

Πίλαθαο 5.8: Πίλαθαο ζπλδπαζκώλ πεξηβάιινληνο – Σπζηήκαηνο – Οκάδαο πνπ αθνινπζήζεθε 

 ΑΣΑ ΑΣΠ ΠΣΠ 

Πεξηβάιινλ 1 Οκάδα Γ Οκάδα Β Οκάδα Α 

Πεξηβάιινλ 2 Οκάδα Α Οκάδα Γ Οκάδα Β 

Πεξηβάιινλ 3 Οκάδα Β Οκάδα Α Οκάδα Γ 

 

Μεηά απφ ην δηάιεηκκα αθνινπζνχζε ε δεχηεξε εξγαζία ζηελ θαηάζηαζε ΑΠ πάιη 

κε ην ίδην ρξνληθφ φξην θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. ην δηάιεηκκα πνπ αθνινπζνχζε νη ρξήζηεο 

ζπκπιήξσλαλ θαη πάιη κε ηνλ ίδην ηξφπν (εξσηήζεηο απφ ηνλ εξεπλεηή) ηηο αληίζηνηρεο 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα λα αθνινπζήζεη θαη ε ηειεπηαία εξγαζία αλαδήηεζεο 

ζηελ θαηάζηαζε ΠΠ. Μεηά ην ηέινο θαη απηήο ηεο εξγαζίαο, νη ρξήζηεο απαληνχζαλ θαη 

ζην ηειεπηαίν ζχλνιν εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, γηα λα ηειεηψζεη έηζη ε δηαδηθαζία 

ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ κφλε δηαθνξνπνίεζε ππήξμε γηα ηελ πξψηε νκάδα φπνπ κεηαμχ ησλ 

θαηαζηάζεσλ ΑΠ θαη ΠΠ κεζνιάβεζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο ζηελ νπνία 

δηεθπεξαίσζαλ ηηο εξγαζίεο νη άιιεο 2 νκάδεο ρξεζηψλ. Δθεί, νη εξσηήζεηο ηνπ αληηζηνίρνπ 
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δηαιείκκαηνο έγηλαλ ακέζσο κεηά ηελ θαηάζηαζε ΑΠ αθνχ απηή ήηαλ θαη ε ππφ εμέηαζε 

θαηάζηαζε ζηηο εξσηήζεηο. 

5.5.5 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο - Μεζνδνινγία 

ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ εξγαιεία γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ 

ηφζν ηα αξρεία θαηαγξαθήο απφ φπνπ πξνέθπςαλ θαη ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα  φζν θαη ηα 

εξσηεκαηνιφγηα απφ φπνπ πξνέθπςαλ ηα αληίζηνηρα ππνθεηκεληθά θξηηήξηα.  Σφζν ζηα 

αληηθεηκεληθά φζν θαη ζηα ππνθεηκεληθά θξηηήξηα αθνινπζήζεθαλ πνζνηηθέο κέζνδνη 

αλάιπζεο κε ππνινγηζκφ βαζηθψλ ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ θαη ζπγθξίζεηο κέζσλ φξσλ κε 

Paired-Sample T-Test θαη ειέγρνπο ζπλάθεηαο κεηαμχ κεηαβιεηψλ κε  Pearson x
2
 Test.  

Πίλαθαο 5.9: Καηεγνξηνπνίεζε θξηηεξίσλ 
 Πνζνηηθή αλάιπζε Πνηνηηθή αλάιπζε 

Αληηθεηκεληθά θξηηήξηα 
Υπνθεηκεληθά 

θξηηήξηα 

Υπνθεηκεληθά 

θξηηήξηα 
Αληηθεηκεληθά θξηηήξηα 

Δξγαιεία 

θαηαγξαθήο 

δεδνκέλσλ 

Αξρεία θαηαγξαθήο θηλήζεσλ 

ρξεζηψλ 

Δξσηεκαηνιφγηα πλεληεχμεηο, 

παξαηήξεζε. 

Γηαγξάκκαηα 

πινήγεζεο. 

Πνζνζηά 

ρξήζεσλ Π 

αλά νληφηεηα 

θαη ηχπν 

ζειίδαο. 

Σύγθξηζε ΑΑ-ΑΠ, 

ΑΑ-ΠΠ 

ΑΠ-ΠΠ ΑΑ-ΑΠ,  

ΑΑ-ΠΠ 

ΑΑ-ΑΠ, ΑΑ-ΠΠ, ΑΠ-ΠΠ 

Μέζνδνο Paired-

Sample T-

Test, 

πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή. 

Paired-Sample 

T-Test, 

Pearson x
2
 

Test, 

πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή. 

Paired-Sample-

T-Test,Pearson 

x
2
 Test, 

πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή.  

Καηεγνξηνπνίεζε 

θαη νκαδνπνίεζε 

παξαηεξήζεσλ. 

Οκαδνπνίεζε 

δηαγξακκάησλ, 

ζχγθξηζε 

ζπκπεξηθνξψλ 

αλά 

θαηάζηαζε θαη 

κεηαμχ 

θαηαζηάζεσλ 

Δξκελεία 

πνζνζηψλ 

ρξήζεο Π κε 

βάζε γλψζεηο 

ρξεζηκφηεηαο 

νληνηήησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο 

ηχπνπο ζειίδσλ 

θαη 

πξνβιεπφκελσλ 

ζπκπεξηθνξψλ. 

Κξηηήξηα  Υξφλνο 

εξγαζίαο, 

θηλήζεηο 

εξγαζίαο, 

ρξφλνο 

επηζθέςεσλ, 

θηλήζεηο 

επηζθέςεσλ 

θηι. 

Πνζνζηφ 

κεηαθηλήζεσλ, 

κεηαθηλήζεηο 

εξγαζίαο, 

ρξφλνο 

κεηαθηλήζεσλ 

εξγαζίαο. 

Βαζκφο 

επρξεζηίαο, 

βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηε ρξήζε 

ησλ Π, βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηελ 

ηαρχηεηα 

απάληεζεο, θηι. 

Κνηλέο 

παξαηεξήζεηο, 

εθθξάζεηο θαη 

εξσηήζεηο. 

Οκνηφηεηεο 

ζηα 

δηαγξάκκαηα, 

ηδηαίηεξεο 

πεξηπηψζεηο 

ζπκπεξηθνξψλ, 

δηαθνξέο 

δηαγξακκάησλ 

αλάκεζα ζηηο 

θαηαζηάζεηο, 

Γηαπίζησζε 

νξζνινγηθήο 

ζθέςεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία 

επηινγήο Π. 

 

Δθηφο φκσο απφ ηηο γλσζηέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πνζνηηθή 

αλάιπζε ησλ αληίζηνηρσλ θξηηεξίσλ θαη ζηα πξνεγνχκελα πεηξάκαηα ζην ζπγθεθξηκέλν 

πείξακα πξνζηέζεθαλ θαη δχν λέεο αλαιχζεηο. Ζ πξψηε βαζίζηεθε ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε 

(νκαδνπνίεζε, ζχγθξηζε, εληνπηζκφο νκνηνηήησλ θαη ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ) ησλ 

δηαγξακκάησλ πινήγεζεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο θαηαγεγξακκέλεο θηλήζεηο. Σα 

δηαγξάκκαηα απηά καο έδσζαλ ηελ επθαηξία λα απεηθνλίζνπκε ζπκπεξηθνξέο ησλ ρξεζηψλ 

θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο ζηηο ηζηνζειίδεο ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο. πγθξίλνληαο ινηπφλ ηηο 



 

166 

θχξηεο ζπκπεξηθνξέο κπνξέζακε λα εληνπίζνπκε αλ θαη πσο άιιαμε ε ζπκπεξηθνξά 

πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ κε ηηο Π. 

Γηα λα ζπκπιεξσζεί ε πξνεγνχκελε πνηνηηθή αλάιπζε, αθνινχζεζε θαη κηα 

επηπιένλ αλάιπζε βαζηζκέλε θαη πάιη ζηα θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα ησλ θηλήζεσλ αιιά 

απηή ηε θνξά εηδηθά ησλ θηλήζεσλ επηινγή Π. Ζ αλάιπζε βαζίζηεθε ζηα πνζνζηά ρξήζεο 

Π αλά νληφηεηα ζε θάζε ηχπν ζειίδαο γηα ηνπο ηξείο δηθηπαθνχο ηφπνπο. Σα πνζνζηά απηά 

επηρεηξήζεθε λα εξκελεπηνχλ κε βάζε ηε γλψζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ Π αλά 

ηχπν ζειίδαο θαη ησλ αλακελφκελσλ απφ ηνλ εξεπλεηή ελεξγεηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Γηεξεπλήζεθε δειαδή θαηά πφζν νη ζπκπεξηθνξέο πνπ πεξηγξάθνληαη σο πξνο ηελ επηινγή 

ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ ήηαλ ή φρη πξνβιεπφκελεο θαη δηθαηνινγεκέλεο πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζησζεί αλ ν ηξφπνο επηινγήο κηαο Π βαζίδεηαη ζε νξζνινγηθά ή ηπραία θξηηήξηα. 

Σα αληηθεηκεληθά πνζνηηθά θξηηήξηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ αξρείσλ 

θαηαγξαθήο θηλήζεσλ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν επηκέξνπο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε 

θαηεγνξία είλαη απηή ησλ θξηηεξίσλ γηα ηε ζχγθξηζε ηεο ΑΑ κε θάζε κία απφ ηηο άιιεο 

δπν θαηαζηάζεηο (δει. ΑΠ θαη ΠΠ). Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα απηά έρνπλ ήδε 

παξνπζηαζηεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηε δεχηεξε αμηνιφγεζε φκσο εδψ εληάρζεθαλ θαη 

θάπνηα θαηλνχξηα πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο θχζεο ησλ εξγαζηψλ αλαδήηεζεο 

ηνπ πεηξάκαηνο. Σα θξηηήξηα ηεο πξψηεο απηήο θαηεγνξίαο είλαη ηα εμήο: 

Αξηζκόο θηλήζεσλ (πιεθηξνινγήζεσλ) γηα θάζε εξγαζία (Κηλήζεηο εξγαζίαο - 

ΤΚ). Αλ θαη εδψ νη εξγαζίεο δελ είραλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ζαλ απάληεζε νη θηλήζεηο 

πνπ έγηλαλ ζην ζχλνιν πξνθείκελνπ λα εμαρζεί ε ζρεηηθή πιεξνθνξία εμαθνινπζεί λα είλαη 

έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επρξεζηία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Φξόλνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο (Φξόλνο εξγαζίαο - ΤΤ). Σν θξηηήξην 

απηφ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ αλαδήηεζεο, κπνξεί λα δείμεη αλ θάπνηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο βνήζεζε ζηελ ηαρχηεξε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. Παξφια απηά ιφγσ ηεο θχζεο 

ησλ εξγαζηψλ αλαδήηεζεο, ην ηέινο ηεο εξγαζίαο νξηνζεηείηαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

θάζε ρξήζηε απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθέληξσζε θαη απηφ δηαθνξνπνηεί ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχκε λα εμάγνπκε απφ απηφ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα 

πεηξάκαηα. 

Αξηζκόο επηζθεπηόκελσλ ζειίδσλ (Δπηζθέςεηο - V). Σν ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνζφηεηα πιεξνθνξίαο πνπ νη ρξήζηεο αλέθηεζαλ. ηφρνο ησλ 

εξγαζηψλ είλαη λα αλαθηεζεί φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ην 

αληηθείκελν ηνπ πξνβιήκαηνο άξα ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηφκελσλ ζειίδσλ είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο φζνλ αθνξά ην πφζεο ζειίδεο θαηάθεξαλ λα δηαβάζνπλ ζην ρξνληθφ 

φξην πνπ ηνπο δφζεθε. 



 

167 

Μέζνο αξηζκόο θηλήζεσλ (πιεθηξνινγήζεσλ) αλά επίζθεςε ζε ζειίδα γηα θάζε 

εξγαζία (Κηλήζεηο επηζθέςεσλ - PK).  Απηφ ην θξηηήξην, φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα 

πεηξάκαηα, βνεζάεη ζηε ζε κεγαιχηεξν βάζνο αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο πινήγεζεο κέζα ζε 

κία ζειίδα. ην ζπγθεθξηκέλν κάιηζηα πείξακα, κε ηε δηαθνξεηηθή θχζε ησλ εξγαζηψλ 

αλαδήηεζεο, απνθηά αθφκα κεγαιχηεξν λφεκα αθνχ ε δηαδηθαζία πινήγεζεο ζε κηα ζειίδα 

επαλαιακβάλεηαη πνιχ πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ φηη ζηα πξνεγνχκελα πεηξάκαηα. 

Μέζνο ρξόλνο παξακνλήο ζε θάζε επηζθεπηόκελε ζειίδα αλά εξγαζία (Φξόλνο 

επηζθέςεσλ - PT). Σν θξηηήξην απηφ κπνξεί λα δψζεη κηα πην αληηθεηκεληθή άπνςε γηα ην 

πφζν πην γξήγνξε είλαη ε δηαδηθαζία ηεο πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ κέζα ζηηο ζειίδεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην θάζε ζχζηεκα απ‟ φηη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο γηα ηελ εξγαζία. 

Μέζνο ρξόλνο αλά θίλεζε γηα θάζε εξγαζία (Φξόλνο θίλεζεο - MT). Ο ζθνπφο 

απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ παξακέλεη ν ίδηνο θαη κε ηε δεχηεξε αμηνιφγεζε. Να καο ππνδείμεη 

δειαδή αλ θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο σζεί ζε πην πξνζεθηηθή αλάγλσζε ησλ ζειίδσλ απφ 

θάπνηα άιιε. 

Αθξίβεηα αλάθηεζεο (Precision) (Αθξίβεηα - P). Σν θξηηήξην απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε αμηνινγήζεηο ζπζηεκάησλ αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο φπσο κεραλέο 

αλαδήηεζεο. Δδψ, ε αθξίβεηα αλάθηεζεο είλαη ν ιφγνο ησλ ζρεηηθψλ κε ην πξφβιεκα 

αλαθηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ πξνο ην ζχλνιν ησλ αλαθηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Ωο 

αλαθηεκέλε πιεξνθνξία εδψ ζεσξνχκε ηηο ζειίδεο πνπ πξνζπέιαζε ζπλνιηθά ν ρξήζηεο 

ελψ ε ζρεηηθφηεηα ησλ αλαθηεκέλσλ ηζηνζειίδσλ θξίζεθε απφ ηνλ ίδην θξηηή πνπ εηνίκαζε 

ηηο εξγαζίεο αλαδήηεζεο (βι. ελφηεηα 5.5.3). Ζ ζρεηηθφηεηα επίζεο είρε δχν κφλν 

θαηαζηάζεηο αμηνιφγεζεο, δειαδή κηα ζειίδα ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηνλ θξηηή είηε ζαλ 

ζρεηηθή είηε ζαλ άζρεηε κε ην πιεξνθνξηαθφ πξφβιεκα. 

Πνζόηεηα αλάθηεζεο (Recall) (Πνζόηεηα - R). Ζ πνζφηεηα αλάθηεζεο είλαη θαη 

απηή έλα θξηηήξην απφ αμηνινγήζεηο ζπζηεκάησλ αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο. Ζ πνζφηεηα 

ππνινγίδεηαη κε ην ιφγν ησλ αλαθηεκέλσλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ην ζχλνιν ησλ 

ζρεηηθψλ κε ην πξφβιεκα πιεξνθνξηψλ. Καη πάιη ζεσξνχκε ζαλ αλαθηεκέλε πιεξνθνξία 

ην ζχλνιν ησλ ζειίδσλ πνπ πξνζπέιαζε ν ρξήζηεο άξα ε ζρεηηθή αλαθηεκέλε πιεξνθνξία 

είλαη ην ππνζχλνιν ησλ ζειίδσλ, πνπ είλαη ζρεηηθφ κε ην εθάζηνηε πιεξνθνξηαθφ 

πξφβιεκα. 

Ωθέιηκνο ρξόλνο (Ωθέιηκν - U): Ο σθέιηκνο ρξφλνο είλαη ν ην πνζνζηφ ηνπ 

ρξφλνπ πνπ μνδεχεη ν ρξήζηεο είηε αθνχγνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην πξφβιεκα είηε 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ νδεγνχλ ζε ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ζεκεία φπσο πρ. ην κελνχ ηεο 

ηζηνζειίδαο. Ζ ζρεηηθφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνρψλ θάζε ζειίδαο θξίζεθε θαη πάιη απφ 

ηνλ ίδην θξηηή ιακβάλνληαο ππ φςε ηηο επηζεκεησκέλεο πεξηνρέο θάζε ζειίδαο. Γειαδή ζηε 
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ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θξίζεθε ε ζρεηηθφηεηα θάζε επηζεκεησκέλνπ αληηθεηκέλνπ ζε 

θάζε ηζηνζειίδα άξα θαη ηεο αληίζηνηρεο πεξηνρήο πεξηερνκέλνπ ζε απηή. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πνζνηηθψλ αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ έρεη λα θάλεη κε ηε 

ζχγθξηζε ησλ δπν ζπζηεκάησλ Π πνπ εμεηάδνληαη ζηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε κε 

πξνζνκνίσζε (ΑΠ θαη ΠΠ). Ήδε, απφ ηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε παξνπζηάζηεθε έλα 

απφ απηά αιιά ζε απηφ ην πείξακα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα ιφγσ θαη ηεο θχζεο ηνπ λα 

εθαξκφζνπκε θαη λέα. 

Πνζνζηό δηαδηθαζηώλ επηινγήο ΣΠ αλά αξηζκό κεηαθηλήζεσλ (Πνζνζηό 

κεηαθηλήζεσλ - HC). Σν θξηηήξην απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη φλησο κείσζε ησλ ελδηάκεζσλ ζηαζκψλ κέρξη ηελ 

επηινγή κηαο Π. Δδψ ην θξηηήξην απηφ κπνξεί λα καο δείμεη ην θαηά πφζν απηή ε κείσζε 

πνπ θάλεθε λα ππάξρεη ζηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε γίλεηαη αληηιεπηή θαη αμηνπνηείηαη απφ 

ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο ηηο ΠΠ. 

Δηθόλα 5.6: Γηαδηθαζία επηινγήο ΣΠ θαη κεηαθηλήζεηο 

Μέζνο όξνο κεηαθηλήζεσλ ζε δηαδηθαζίεο επηινγήο ΣΠ αλά εξγαζία 

(Μεηαθηλήζεηο εξγαζίαο - AH). Ο κέζνο φξνο ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ έγηλαλ ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο επηινγήο Π γηα θάζε εξγαζία, είλαη έλα παξφκνην κε ην πξνεγνχκελν, θξηηήξην 

ζχγθξηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ ΑΠ θαη ΠΠ. Ζ δηαθνξά είλαη φηη εδψ εηζάγεηε ζαλ 

παξάγνληαο νκαδνπνίεζεο ε εξγαζία θάζε ρξήζηε θαη δελ αληηκεησπίδνληαη ζπλνιηθά φιεο 

νη δηαδηθαζίεο επηινγήο Π καδί. Απηή ε νκαδνπνίεζε δίλεη θαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

πνζνηηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο κε ηα αληίζηνηρα T-Test. 

Μέζνο ρξόλνο γηα ηελ επηινγή ΣΠ αλά εξγαζία (Φξόλνο κεηαθηλήζεσλ εξγαζίαο 

- AT). Ο κέζνο ρξφλνο δε κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ιφγσ ηεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο εμαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο. Δδψ φκσο έρεη λφεκα λα δνχκε θαηά 

πφζν νη ΠΠ επεξέαζαλ απηφλ ην ρξφλν θαη αλ νη ρξήζηεο φλησο επηιέγνπλ πην γξήγνξα ηε 

Π πνπ ζέινπλ απ‟ φηη κε ηηο ΑΠ. 

Ν
ε
 Π 1

ε
 Π 2

ε
 Π 3

ε
 Π 

1ε Μεηαθίλεζε (Hop) 

2ε Μεηαθίλεζε 3ε Μεηαθίλεζε Nε Μεηαθίλεζε 

Γηαδηθαζία Δπηινγήο Π 
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Δθηφο φκσο απφ ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ θηλήζεσλ, ε αλάιπζε ζηα εξσηεκαηνιφγηα έδσζε θαη κία αθφκε ζεηξά 

θξηηεξίσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα 

απφδνζεο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ηα 

θξηηήξηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα αλαθέξνληαη ελ ζπληνκία σο 

«ππνθεηκεληθά θξηηήξηα». Σα εξσηεκαηνιφγηα ινηπφλ πνπ ηέζεθαλ ζηνπο ρξήζηεο 

(Παξάξηεκα Β) ρσξίδνληαη ζε πέληε βαζηθέο ινγηθέο ελφηεηεο (Πίλαθαο 5.10). Ζ πξψηε 

αθνξά γεληθά ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε φπσο ην πφζν θαηξφ θαη πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηεί 

ππνινγηζηή θαη ηνλ ΠΗ. Σα ζηνηρεία απηά βνήζεζαλ ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο νκνηνγέλεηαο ηνπ 

δείγκαηνο. 

Πίλαθαο 5.10 : Γηάξζξσζε εξσηεκαηνινγίνπ 

Φξόλνο 

δηεμαγσγήο 
Κύξηεο Δλόηεηεο Υπνελόηεηεο 

Μεηά απφ πξψηε 

πεξίνδν ζηελ 

θαηάζηαζε ΑΑ. 

(1
ν
 δηάιεηκκα) 

Δλφηεηα 1
ε
 : Γεληθέο 

εξσηήζεηο. 
Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε. 

Δλφηεηα 2
ε 

: Δξσηήζεηο 

θαηάζηαζεο ΑΑ. 

Πιεξνθνξηαθφ πξφβιεκα θαη απνηειέζκαηα 

αλαδήηεζεο. 

Αμηνιφγεζε SeEBrowser. 

Πξνζδνθίεο απφ ΑΠ. 

Μεηά απφ 

δεχηεξε πεξίνδν 

ζηελ θαηάζηαζε 

ΑΠ. 

(2
ν
 δηάιεηκκα) 

Δλφηεηα 3
ε 

: Δξσηήζεηο 

θαηάζηαζεο ΑΠ. 

Πιεξνθνξηαθφ πξφβιεκα θαη απνηειέζκαηα 

αλαδήηεζεο. 

Αμηνιφγεζε κεραληζκνχ ΑΠ. 

Πξνζδνθίεο απφ ΠΠ. 

Μεηά απφ ηξίηε 

πεξίνδν ζηελ 

θαηάζηαζε ΠΠ. 

(Σέινο ηνπ 

πεηξάκαηνο) 

Δλφηεηα 4
ε 

: Δξσηήζεηο 

θαηάζηαζεο ΠΠ. 

Πιεξνθνξηαθφ πξφβιεκα θαη απνηειέζκαηα 

αλαδήηεζεο. 

Αμηνιφγεζε κεραληζκνχ ΠΠ. 

Δλφηεηα 5
ε
: Σειηθέο 

εξσηήζεηο. 

Υξεζηκφηεηα ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

SeEBrowser θαη γεληθά ζρφιηα. 

 

ηε δεχηεξε βαζηθή ελφηεηα αθνινπζνχλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε 

ΑΑ θαη απαληήζεθαλ καδί κε ηηο εξσηήζεηο ηεο πξψηεο ελφηεηαο κεηά απφ ηελ πξψηε 

πεξίνδν ηεο ζπλεδξίαο θάζε ζπκκεηέρνληα. Τπελζπκίδεηαη πσο κε βάζε ην πξσηφθνιιν πνπ 

αθνινπζήζεθε ζηελ πεξίνδν απηή, νη ρξήζηεο δηεμήγαγαλ κία απφ ηηο εξγαζίεο αλαδήηεζεο 

ζηελ θαηάζηαζε ΑΑ.  Ζ ελφηεηα απηή πεξηείρε εξσηήζεηο πνπ ρσξίδνληαλ ζε ηξείο 
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ππνελφηεηεο. Ζ πξψηε είρε λα θάλεη γεληθφηεξα κε ην ζέκα ηεο αλαδήηεζεο θαη ηελ 

αληίιεςε ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ απφδνζή ηνπο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηηο απαληήζεηο 

πνπ βξήθαλ. Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηειάκβαλε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

SeEBrowser ζηελ θαηάζηαζε ΑΑ. Οη εξσηήζεηο εμέηαδαλ ηελ επρξεζηία ηνπ εξγαιείνπ 

γεληθψο, ηε ρξεζηκφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, ηελ θακπχιε εθκάζεζεο ηνπ 

εξγαιείνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απφ ηε ρξήζε ηνπ. Σέινο, ζηελ ηξίηε 

ππνελφηεηα θαη αθνχ είρε ήδε γίλεη κηα εηζαγσγή ζηνπο ρξήζηεο ζην κεραληζκφ ησλ ΑΠ 

δηεξεπλνχληαλ νη πξνζδνθίεο ηνπο φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ. 

Δμεηάδνληαλ ινηπφλ, πσο νη ρξήζηεο πεξίκελαλ φηη ζα ηνπο επεξεάζεη έλαο ηέηνηνο 

κεραληζκφο θαη ζε ηη βαζκφ. 

Ζ ηξίηε βαζηθή ελφηεηα απαληήζεθε απφ ηνπο ρξήζηεο κεηά απφ ηε ιήμε ηεο 

δεχηεξεο πεξηφδνπ θάζε ζπλεδξίαο φπνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ζχζηεκα ζηελ θαηάζηαζε 

ΑΠ. Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, έηζη θαη εδψ, ε πξψηε ππνελφηεηα εξσηήζεσλ 

αθνξνχζε ην εθάζηνηε πιεξνθνξηαθφ πξφβιεκα θαη ηελ αληίιεςε ησλ ρξεζηψλ απέλαληη 

ζηηο απαληήζεηο πνπ βξήθαλ. Οη εξσηήζεηο ήηαλ ίδηεο κε ηηο εξσηήζεηο ηεο πξψηεο 

ππνελφηεηαο ζηηο εξσηήζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ΑΑ. Ζ δεχηεξε ππνελφηεηα εμέηαδε 

αλαιπηηθά ην κεραληζκφ ησλ ΑΠ. Πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο ηφζν γηα ηελ επρξεζηία, ηε 

ρξεζηκφηεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε ρξήζε ησλ ΑΠ φζν θαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην 

πψο θαη πφζν άιιαμε ν ηξφπνο πινήγεζήο ησλ ρξεζηψλ θαη πψο αληηκεηψπηζαλ ηελ 

πνηφηεηα θαη ηνλ φγθν ησλ επηζεκεηψζεσλ. Σέινο, θαη ζε απηή ηελ ελφηεηα ππήξρε κία 

ππνελφηεηα ηξηψλ εξσηήζεσλ πνπ δηεξεπλνχζε ηηο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ γηα ην 

κεραληζκφ ησλ ΠΠ πνπ απαληνχζαλ νη ζπκκεηέρνληεο, κεηά απφ κία γεληθή εηζαγσγή ηνπ 

πψο δνπιεχεη ν κεραληζκφο ηεο πξνζαξκνγήο ησλ Π ζηηο ΠΠ. 

Ζ ηέηαξηε βαζηθή ελφηεηα απαξηίδνληαλ απφ δχν κφλν ππνελφηεηεο θαη 

απαληήζεθε καδί  κε ηελ πέκπηε ελφηεηα ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο θάζε ζπκκεηέρνληα, αθνχ 

δειαδή είρε ρξεζηκνπνηήζεη θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΠΠ. Ζ πξψηε ππνελφηεηα ήηαλ 

ίδηα κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ελνηήησλ θαη αθνξνχζε ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία πνπ δεηήζεθε απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. ηε δεχηεξε ππνελφηεηα 

εμεηάδνληαλ ν κεραληζκφο ησλ ΠΠ ηφζν ζαλ μερσξηζηφο κεραληζκφο φζν θαη ζε ζχγθξηζε 

κε ηηο ΑΠ. 

ηελ ηειεπηαία βαζηθή ελφηεηα εξσηήζεσλ εμεηάδνληαλ ε ρξεζηκφηεηα θάπνησλ 

βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εξγαιείνπ εθηφο ησλ Π θαη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ 

επίζεο λα πξνζζέζνπλ γεληθά ζρφιηα γηα ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο (SeEBrowser), ηε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηηο Π. 
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Μέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ εμεηάζζεθε ε ππνθεηκεληθή άπνςε ησλ ρξεζηψλ γηα 

ηηο Π ηφζν ζηελ απιή φζν θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθή εθδνρή ηνπο. Ζ κέζνδνη γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνήξζαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη παξφκνηεο κε απηέο 

πνπ αθνινπζήζεθαλ θαη γηα ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Γειαδή, ππνινγίζηεθαλ βαζηθά 

ζηαηηζηηθά κεγέζε γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ απαληήζεσλ θαη φπνπ ήηαλ δπλαηφ έγηλε 

ζχγθξηζε κέζσλ φξσλ ησλ απαληήζεσλ κε ρξήζε paired-Samples T-Test θαη έιεγρνο 

ζπλάθεηαο κεηαμχ κεηαβιεηψλ κε ρξήζε Pearson x
2
 Test.  

Δθηφο φκσο απφ ηελ ππνθεηκεληθή άπνςε ησλ ρξεζηψλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηα 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηα αξρεία θαηαγξαθήο, νη 

θαηαγεγξακκέλεο θηλήζεηο ζε απηφ ην πείξακα αλαιχζεθαλ θαη κε έλα αθφκα λέν ηξφπν. 

Αλαπαξαζηάζεθαλ ζε γξαθηθέο παξαζηάζεηο κε ηξφπν πνπ λα κπνξνχκε λα εμάγνπκε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ νη ΥκεΑΟ αθνινπζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 

αλαδήηεζεο ζηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε. Ζ αλάιπζε ινηπφλ κε απηφ ην φξγαλν, δελ 

αθνινπζεί ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ζχγθξηζεο κεηξηθψλ φπσο κε ηα πξνεγνχκελα 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Ζ κέζνδνο αλάιπζεο εδψ είλαη πνηνηηθή θαη βαζίδεηαη ζηελ 

παξαηήξεζε ησλ δηαγξακκάησλ θαη ζηνλ εληνπηζκφ φκνησλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ 

αθνινπζνχληαη επαλεηιεκκέλσο απφ πνιινχο ρξήζηεο ή ζπγθεθξηκέλσλ ηδηφηξνπσλ θαη 

αμηνπξφζεθησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη 

ρξήζηεο.  

Σα δηαγξάκκαηα πινήγεζεο παξνπζηάδνπλ ηηο θηλήζεηο πνπ εθηέιεζαλ νη ρξήζηεο 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εξγαζίαο αλαδήηεζεο κέζα ζε θάζε επηζθεπηφκελε ζειίδα. ηνλ 

νξηδφληην άμνλα (x) αλαπαξηζηάηαη ν ρξφλνο ζε δεπηεξφιεπηα. ηνλ θάζεην άμνλα (y) 

αλαπαξηζηάηαη ην βάζνο κέζα ζηε ζειίδα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ρξήζηεο ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζηηγκή. Σν βάζνο είλαη νπζηαζηηθά ην πνζνζηφ ησλ παξαγξάθσλ πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαβάζεη 

ν ρξήζηεο απφ κηα ζειίδα πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πνπ δηαβάδεη ν 

ρξήζηεο. Αλ δειαδή ν ρξήζηεο δηαβάδεη ηηο πξψηεο παξαγξάθνπο απφ κηα ζειίδα ηφηε ην 

βάζνο είλαη θνληά ζην 0% ελψ αλ δηαβάδεη ηηο ηειεπηαίεο πιεζηάδεη ην 100%. Ζ θάζε θίλεζε 

απφ ηηο θηλήζεηο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο ζηελ θαηάζηαζε ΑΑ 

αλαπαξηζηάηαη απφ έλα θχθιν ζηελ αληίζηνηρε ζέζε θαη κία γξακκή πνπ ηνλ ελψλεη κε ηελ 

επφκελε θίλεζε. Γηα ηηο θηλήζεηο ζε Π κέζα απφ ην κεραληζκφ είηε ησλ ΑΠ είηε ησλ ΠΠ 

παξνπζηάδνληαη κε ηεηξάγσλν ζηελ αληίζηνηρε ζέζε θαη κία κπιε γξακκή πνπ ηηο ελψλεη κε 

ηελ επφκελε θίλεζε. Σέινο, γηα ηηο θηλήζεηο αιιαγήο ζειίδαο ρξεζηκνπνηείηαη έλα ηξίγσλν 

ζηελ αληίζηνηρε ζέζε θαη κία θφθθηλε δηαθεθνκκέλε γξακκή γηα ηελ έλσζε κε ηελ επφκελε 

θίλεζε. 
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Με απηφ ηνλ ηξφπν, παξνπζηάδεηαη νπηηθά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο 

πινεγνχληαη κέζα ζε θάζε ζειίδα. Μπνξνχκε ινηπφλ λα παξαηεξήζνπκε θνηλά πξφηππα 

θηλήζεσλ ησλ ρξεζηψλ αλαιφγσο ην ζχζηεκα. Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε πφηε θαη πφζν 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ θηλήζεηο ζε Π, πφζν ρξφλν αθηεξψλνπλ ζε απηέο, φπσο επίζεο θαη 

πφζν ζπρλά αιιάδνπλ ζειίδα. Δπηπιένλ, κε ηε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ ζηνλ x άμνλα, ε θιίζε ηνπ 

δηαγξάκκαηνο ζε δηαδνρηθέο θηλήζεηο δηαβάζκαηνο κπνξεί λα καο δείμεη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ 

νπνία γίλνληαη. Με βάζε ινηπφλ ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο κπνξνχκε ηειηθά λα εμάγνπκε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπκπεξηθνξά πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ ζε θάζε θαηάζηαζε θαη 

ζπγθξίλνληαο ηηο παξαηεξήζεηο λα δνχκε αλ θαη πψο απηή ε ζπκπεξηθνξά αιιάδεη. 

Γηα λα ππνζηεξηρηνχλ αθφκα θαιχηεξα νη παξαηεξήζεηο γηα ηηο θαηαζηάζεηο ησλ 

Π απφ ηα δηαγξάκκαηα πινήγεζεο εμεηάζακε επίζεο θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ Π. Γηα ην 

ιφγν απηφ αλαιχζακε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ Π γηα θάζε δηθηπαθφ ηφπν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα θάζε νκάδα ζειίδσλ πνπ πεξηείρε ν δηθηπαθφο ηφπνο. Ζ αλάιπζε 

απηή έγηλε γηα θάζε δηθηπαθφ ηφπν μερσξηζηά. Αξρηθά, νη ζειίδεο θάζε δηθηπαθνχ ηφπνπ 

νκαδνπνηήζεθαλ κε βάζε ην πξφηππν ζρεδίαζεο θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο (πρ. Κεληξηθή 

ζειίδα, ειίδεο άξζξσλ, ειίδεο θαηεγνξηψλ άξζξσλ θηι.). Έπεηηα, ππνινγίζηεθαλ νη 

ζπρλφηεηεο ρξήζεο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ αληηθεηκέλσλ γηα θάζε νκάδα θαη 

αλαπαξαζηάζεθαλ ζε αληίζηνηρα ηζηνγξάκκαηα. Μέζα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ηζηνγξάκκαηα, 

θαη κε βάζε ηηο γλψζεηο γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ εθάζηνηε αληηθεηκέλσλ ζε θάζε νκάδα 

ζειίδσλ ζε ζρέζε κε ην πιεξνθνξηαθφ πξφβιεκα, εμεηάζηεθε θαηά πφζν νη επηινγέο Π 

ησλ ρξεζηψλ αθνινχζεζαλ νξζνινγηθέο θαη πξνβιεπφκελεο ζπκπεξηθνξέο ή φρη. 

5.5.6 Απνηειέζκαηα αλάιπζεο αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ 

Όπσο ήδε αλαιχζεθε ζηελ πξνεγνπκέλε ελφηεηα ηα αληηθεηκεληθά πνζνηηθά 

θξηηήξηα ζην ηξίην πείξακα αμηνιφγεζεο ρσξίδνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Ζ πξψηε 

νκάδα είλαη γεληθά θξηηήξηα γηα ηε ζχγθξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ ΑΠ θαη ΠΠ κε ηελ ΑΑ. 

Δλψ ε δεχηεξε έρεη λα θάλεη κε εμεηδηθεπκέλα θξηηήξηα γηα ηε ζχγθξηζε ησλ ΑΠ θαη ΠΠ. 

ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη απφ ηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο 

αληηθεηκεληθψλ πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ. 

Αξηζκόο θηλήζεσλ (πιεθηξνινγήζεσλ) γηα θάζε εξγαζία (ΤΚ). ην αξηζκφ 

θηλήζεσλ αλά εξγαζία νη ρξήζηεο ζηελ θαηάζηαζε ΑΑ ζεκείσζαλ 971,42 θηλήζεηο αλά 

εξγαζία ελψ νη ρξήζηεο ζηελ θαηάζηαζε ΑΠ 605,67 θαη ζηελ ΠΠ 721,00 (Πίλαθαο 5.11). 

Μεηά απφ ηε δηεμαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ T-Test γηα ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ 

πξνθχπηεη πσο ηφζν ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ θαηαζηάζεσλ ΑΑ θαη ΑΠ 

(p=0,000<0,05) (Πίλαθαο 5.12)φζν θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ΑΑ θαη ΠΠ (p=0,009<0,05) 
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(Πίλαθαο 5.12) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Παξαηεξήζεθε δειαδή κηα κείσζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 37,65% θαη ηνπ 25,78%  ζηηο θαηαζηάζεηο ΑΠ θαη ΠΠ αληίζηνηρα.  

Φξόλνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο (ΤΤ). ην ρξφλν δηεθπεξαίσζεο ηεο 

εξγαζίαο ζηελ θαηάζηαζε ΑΑ νη ρξήζηεο ρξεηάζηεθαλ 38,56 ιεπηά θαηά κέζν φξν γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ελψ κε ηε ρξήζε ησλ ΑΠ 31,09 ιεπηά θαη ζηελ θαηάζηαζε 

ΠΠ 35,86 ιεπηά (Πίλαθαο 5.11). Ζ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ κε ην αληίζηνηρν T-Test 

δείρλεη φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ΑΑ θαη ΑΠ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,000<0,05) 

(Πίλαθαο 5.12). Ζ δηαθνξά κεηαμχ ΑΑ θαη ΠΠ κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,066<0,05), αλ φκσο δηεπξχλνπκε ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ζην α=10%, ηφηε ε παξαηεξνχκελε δηαθνξά αμηνινγείηαη σο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (p=0,066<0,1) (Πίλαθαο 5.12). 

Πίλαθαο 5.11: Μέζεο ηηκέο θξηηεξίσλ γηα ηηο 3 θαηαζηάζεηο. 

Κξηηήξηα Καηαζηάζεηο 

ΑΣΑ ΑΣΠ ΠΣΠ 

Κηλήζεηο εξγαζίαο - TK 971,42 605,67 721,00 

Φξόλνο εξγαζίαο - TT 38,56min 31,09min 35,86min 

Δπηζθέςεηο - V 13,33 15,00 19,92 

Κηλήζεηο επηζθέςεσλ - PK 77,59 43,63 40,12 

Φξόλνο επηζθέςεσλ - PT 3,12min 2,17min 2,02min 

Φξόλνο θίλεζεο - MT 247,58msec 915,69 msec 946,97 msec 

Αθξίβεηα - P 23,24%  28,69% 41,83%. 

Πνζόηεηα - R 48,64%  58,34% 66,62%. 

Ωθέιηκν - U 47,73%  51,38% 62,14% 

Πίλαθαο 5.12: Σπλνπηηθόο πίλαθαο απνηειεζκάησλ Paired-Sampled T-Tests. 

Κξηηήξηα Σπγθξίζεηο 

ΑΣΑ-ΑΠΣ ΑΣΑ-ΠΣΠ 

p Ση. Σεκ. p Ση. Σεκ. 

Κηλήζεηο εξγαζίαο - TK 0,000 NAI 0,009 NAI 

Φξόλνο εξγαζίαο - TT 0,000 NAI 0,066 α=5%: OXI 

α=10%: NAI 

Δπηζθέςεηο - V 0,201 OXI 0,003 NAI 

Κηλήζεηο επηζθέςεσλ - 

PK 

0,003 NAI 0,001 NAI 

Φξόλνο επηζθέςεσλ - 

PT 

0,015 NAI 0,021 NAI 

Φξόλνο θίλεζεο - MT 0,002 NAI 0,023 NAI 

Αθξίβεηα - P 0,398 OXI 0,077 α=5%: OXI 

α=10%: NAI 

Πνζόηεηα - R 0,376 OXI 0,125 OXI 

Ωθέιηκν - U 0,468 OXI 0,036 NAI 

 

Αξηζκόο επηζθεπηόκελσλ ζειίδσλ αλά εξγαζία (V). Ο αξηζκφο ησλ 

επηζθεπηφκελσλ ζειίδσλ αλά εξγαζία γηα ηελ θαηάζηαζε ΑΑ είλαη 13,33 ζειίδεο ελψ γηα 
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ηελ θαηάζηαζε ΑΠ είλαη 15,00 θαη γηα ηελ θαηάζηαζε ΠΠ είλαη 19,92 (Πίλαθαο 5.11). Σα 

δπν αληίζηνηρα T-Test γηα ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ έδεημαλ πσο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

θαηαζηάζεσλ ΑΑ θαη ΑΠ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,201<0,05) αιιά ε 

δηαθνξά ησλ ΑΑ θαη ΠΠ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,003<0,05) (Πίλαθαο 5.12) . 

Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξήζνπκε ην φηη κε ην ζχζηεκα ησλ ΠΠ νη ρξήζηεο 

επηζθέθζεθαλ πεξηζζφηεξεο ζειίδεο απ‟ φηη κε ην ζχζηεκα ησλ ΑΠ γεγνλφο πνπ φπσο ζα 

δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα πξνθαιεί αληίζηνηρνπο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ ζηα 

άιια θξηηήξηα. 

Μέζνο αξηζκόο θηλήζεσλ (πιεθηξνινγήζεσλ) αλά επίζθεςε ζε ζειίδα γηα θάζε 

εξγαζία (PK). Ο κέζνο φξνο θηλήζεσλ αλά επίζθεςε ζε ζειίδα ζηελ θαηάζηαζε ΑΑ είλαη 

77,59 ελψ ζηελ θαηάζηαζε ΑΠ 43,63 θαη ζηελ θαηάζηαζε ΠΠ 40,12 (Πίλαθαο 5.11). 

πγθξίλνληαο ηηο κέζεο ηηκέο κε ην αληίζηνηρν T-Test πξνθχπηεη πψο ηφζν ε δηαθνξά κεηαμχ 

ΑΑ θαη ΑΠ (p=0,003<0,05) φζν θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ΑΑ θαη ΠΠ (p=0,001<0,05) 

(Πίλαθαο 5.12) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

Μέζνο ρξόλνο παξακνλήο ζε θάζε επηζθεπηόκελε ζειίδα αλά εξγαζία (PT). Ο 

κέζνο ρξφλνο παξακνλήο αλά ζειίδα γηα ηελ θαηάζηαζε ΑΑ είλαη 3,12 ιεπηά ελψ γηα ηα 

ζχζηεκα ησλ ΑΠ θαη ΠΠ αληίζηνηρα 2,17 θαη 2,02 ιεπηά αληίζηνηρα (Πίλαθαο 5.11). ηα 

T-Test πνπ δηεμήρζεζαλ γηα λα δηαπηζησζνχλ αλ νη δηαθνξέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

πξνέθπςε πσο θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ΑΑ θαη ΑΠ (p=0,015<0,05) θαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ ΑΑ θαη ΠΠ (p=0,021<0,05) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (Πίλαθαο 5.12). 

Μέζνο ρξόλνο αλά θίλεζε γηα θάζε εξγαζία (MT). ην κέζν ρξφλν αλά θίλεζε 

γηα θάζε εξγαζία, ζηελ θαηάζηαζε ΑΑ νη ρξήζηεο πξαγκαηνπνηνχζαλ κία θίλεζε αλά 

247,58 millisecond, ελψ κε ζηηο θαηαζηάζεηο ΑΠ θαη ΠΠ πξαγκαηνπνηνχζαλ κία θίλεζε 

θάζε 915,69 θαη 946,97 millisecond αληίζηνηρα (Πίλαθαο 5.11). πγθξίλνληαο ηηο κέζεο 

απηέο ηηκέο κε ηα αληίζηνηρα T-Test πξνθχπηνπλ θαη πάιη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ηφζν κεηαμχ ησλ ΑΑ θαη ΑΠ (p=0,002<0,05) φζν θαη κεηαμχ ησλ ΑΑ θαη ΠΠ 

(p=0,023<0,05) (Πίλαθαο 5.12). Οη δηαθνξέο εδψ κάιηζηα είλαη αμηνζεκείσηεο θαη 

ελδεηθηηθέο γηα ηελ αιιαγή ζην ηξφπν πινήγεζεο θαη δηαβάζκαηνο θάζε ζειίδαο ζηηο 

αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο. 

Αθξίβεηα αλάθηεζεο (P). Ο κέζνο φξνο γηα ηελ αθξίβεηα αλάθηεζεο ζηελ 

θαηάζηαζε ηεο ΑΑ είλαη 23,24% ελψ ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο ησλ ΑΠ είλαη 28,69% θαη 

γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ΠΠ 41,83% (Πίλαθαο 5.11). Με βάζε ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ 

φξσλ κε ηα αληίζηνηρα T-Test πξνθχπηεη πσο ε δηαθνξά ησλ 5,45 κνλάδσλ κεηαμχ ΑΑ θαη 

ΑΠ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,398>0,05). Δπίζεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

είλαη θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ΑΑ θαη ΠΠ (p=0,077>0,05) (Πίλαθαο 5.12). ην 
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ηειεπηαίν T-Test φκσο, κε δηεχξπλζε ηνπ επίπεδνπ ζεκαληηθφηεηαο ζε α=10%, ε δηαθνξά 

θξίλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,077>0,1). 

Πνζόηεηα αλάθηεζεο (R). Ο κέζνο φξνο ηεο πνζφηεηαο αλάθηεζεο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ΑΑ είλαη 48,64% ελψ κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΑΠ απμήζεθε ζην 58,34% 

θαη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΠΠ ζην 66,62% (Πίλαθαο 5.11). Γειαδή κε ηα ζπζηήκαηα 

ησλ Π ππήξμε κία βειηίσζε ζηελ πνζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ αλαδήηεζε ησλ 

ρξεζηψλ παξφια απηά νχηε ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ΑΑ θαη ΑΠ (p=0,376>0,05) θξίζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην T-Test νχηε ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ΑΑ θαη ΠΠ(p=0,125>0,05) 

(Πίλαθαο 5.12). 

Ωθέιηκνο ρξόλνο (U). ην θξηηήξην ηνπ σθέιηκνπ ρξφλνπ γηα ηνπο ρξήζηεο ζηελ 

θαηάζηαζε ΑΑ ν κέζνο φξνο σθέιηκνπ ρξφλνπ ήηαλ 47,73% ελψ γηα ηηο θαηαζηάζεηο ΑΠ 

θαη ΠΠ 51,38% θαη 62,14% αληίζηνηρα (Πίλαθαο 5.11). Παξαηεξνχκε θαη εδψ δειαδή 

παξφκνηα αχμεζε ζηηο κεηξηθέο αληίζηνηρα κε ηνπο πξνεγνχκελεο δχν. ην T-Test γηα ηε 

ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ ΑΑ θαη ΑΠ (p=0,468>0,05) αιιά ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ΑΑ θαη 

ΠΠ θξίζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,036<0,05) (Πίλαθαο 5.12). 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο ε δεχηεξε θαηεγνξία πνζνηηθψλ 

αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ απνζθνπεί ζηε ζχγθξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ ΑΠ θαη ΠΠ. Σα 

θξηηήξηα απηά αθνξνχλ εηδηθά ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο Π πνπ εθηειέζζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο κε ηνπο αληίζηνηρνπο κεραληζκνχο. 

Πνζνζηό δηαδηθαζηώλ επηινγήο ΣΠ αλά αξηζκό κεηαθηλήζεσλ (HC). 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξίλνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δχν θαηαζηάζεσλ Π ππνινγίζακε ην 

πνζνζηφ ηφζν ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο Π αλά αξηζκφ κεηαθηλήζεσλ (hops) φζν θαη ηνπ 

αζξνηζηηθφ πνζνζηφ ησλ θηλήζεσλ ζε Π κέρξη ην ζπγθεθξηκέλν εθάζηνηε αξηζκφ 

κεηαθηλήζεσλ. Σα παξαπάλσ πνζνζηά παξνπζηάδνληαη ζηηο Δηθφλεο Δηθφλα 5.7 θαη Δηθφλα 

5.8 αληίζηνηρα. 

ηελ Δηθφλα 5.7 παξαηεξείηαη φηη ε θαηάζηαζε ΑΠ δίλεη κία παξάζηαζε κε 

αξθεηέο δηαθπκάλζεηο ζηα πνζνζηά ησλ θηλήζεσλ πνπ φκσο κεηψλνληαη ζηαδηαθά 

εηδηθφηεξα κεηά ησλ ηνλ αξηζκφ ησλ 15 ελδηάκεζσλ ζηαζκψλ. Παξάιιεια, ε παξάζηαζε γηα 

ηελ θαηάζηαζε ΠΠ μεθηλάεη απφ πνιχ πην πςειά πνζνζηά θαη παξνπζηάδεη κηα πην νκαιή 

θζίλνπζα πνξεία φζν νη ελδηάκεζνη ζηαζκνί αλά θίλεζε απμάλνληαη. 

ηηο θακπχιεο ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο Δηθφλα 5.8 θαίλεηαη επίζεο φηη ην ζχζηεκα 

ησλ ΠΠ ππεξηεξεί ηνπ ΑΠ. Ζ θακπχιε ηεο θαηάζηαζε ΠΠ μεθηλάεη απφ ην πνζνζηφ 

ησλ 34,21% θηλήζεσλ πνπ έθηαζαλ ζην ζηφρν κε έλα κφλν ελδηάκεζν ζηαζκφ θαη 

πξνζεγγίδεη ην φξην ηνπ 100% αξθεηά πην λσξίο απφ ηελ θακπχιε ηεο ΑΠ. Ζ ηειεπηαία 
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μεθηλάεη απφ πνζνζηφ ησλ 9,71% θαη παξφιν πνπ παξνπζηάδεη κηα δξακαηηθή αχμεζε κέρξη 

ησλ αξηζκφ ησλ 5 ελδηάκεζσλ ζηαζκψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνζεγγίδεη αξθεηά θνληά 

ηα πνζνζηά ηεο θαηάζηαζεο ΠΠ. Απηφ δείρλεη φηη ζηελ θαηάζηαζε ΠΠ νη ρξεζηέο 

έθηαλαλ αξθεηά πην γξήγνξα ζηε ζπληφκεπζε πνπ ήζειαλ θαη κάιηζηα κε ηε δηαθνξά ζηα 

πνζνζηά ησλ θηλήζεσλ απφ 1 έσο 4 ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο λα ππεξβαίλεη ζηαζεξά ην 10%.  

 
Δηθόλα 5.7: Πνζνζηά δηαδηθαζηώλ επηινγήο ΣΠ αλά αξηζκό κεηαθηλήζεσλ (hops) 

Οκαδνπνηψληαο ηηο ηηκέο ησλ κεηαθηλήζεσλ ζε 4 θαηεγνξίεο (1:1-4, 2:5-8, 3:9-12, 

4:>=13) ζε κία λέα κεηαβιεηή θαη δηεμάγνληαο έλα Pearson x
2
 Test κε ηε κεηαβιεηή ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ έρεη ηηκέο ΑΠ ή ΠΠ πξνθχπηεη πσο ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ (p=0,000<0,05). Γειαδή, νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ζηα δηαγξάκκαηα 

επηβεβαηψλνληαη θαη ζηαηηζηηθά αθνχ ν αξηζκφο ησλ κεηαθηλήζεσλ γηα ηελ επηινγή Π 

εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε κε ηελ νπνία ζπλέβε ε επηινγή Π. 

Μέζνο όξνο κεηαθηλήζεσλ ζε δηαδηθαζίεο επηινγήο ΣΠ αλά εξγαζία (AH). Ο 

κέζνο φξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζηαζκψλ γηα ηηο επηινγέο Π αλά εξγαζία κε ηε ρξήζε ησλ 

ΑΠ είλαη 7,26 ελψ κε ηε ρξήζε ησλ ΠΠ πέθηεη ζηνπο 5,2. Παξαηεξείηαη δειαδή κία 

βειηίσζε πεξίπνπ 2 ζηαζκψλ (ηεο ηάμεο ηνπ 27,82%)  ζε ζρέζε κε ην πφζα ζηνηρεία 

πξνζπεξλάεη ν ρξήζηεο κέρξη λα βξεη απηφ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη ζε θάζε πεξίπησζε. Απφ ην 

αληίζηνηρν T-Test ε δηαθνξά απηή δελ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,186>0,05). Να 

ηνληζηεί εδψ, πσο ε εθπαίδεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίζηεθε ζηα δεδνκέλα ησλ θηλήζεσλ Π 

απφ ην δεχηεξν πείξακα αμηνιφγεζεο. Παξφια απηά ε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη είλαη ηεο 

ηάμεο ηνπ 27%. Τπνζέηνπκε ινηπφλ πσο κε αθφκα πεξηζζφηεξά δεδνκέλα εθπαίδεπζεο ην 
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ζχζηεκα ησλ ΠΠ ζα κπνξνχζε λα δψζεη αθφκα πην κεγάιεο δηαθνξέο βειηηψλνληαο ηελ 

θαηάηαμε ησλ Π ζηε ιίζηα ηνπ. 

 

Δηθόλα 5.8: Αζξνηζηηθά πνζνζηά δηαδηθαζηώλ επηινγήο ΣΠ αλά αξηζκό κεηαθηλήζεσλ (hops)  

Μέζνο ρξόλνο γηα ηελ επηινγή ΣΠ αλά εξγαζία (AT). Ο κέζνο ρξφλνο γηα ηελ 

επηινγή κίαο Π κε ηε ρξήζε ησλ ΑΠ είλαη 23,013 δεπηεξφιεπηα ελψ κε ηε ρξήζε ησλ 

ΠΠ ν κέζνο φξνο ειαηηψλεηαη ζε 18,815 δεπηεξφιεπηα. Γειαδή, ε δηαδηθαζία επηινγήο 

Π κεηψλεηαη θαη ρξνληθά εθηφο απφ ηηο θηλήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη φπσο παξνπζηάζηεθε 

παξαπάλσ. Ζ ρξνληθή κείσζε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 18,24% φκσο κε ηε δηεμαγσγή ηνπ 

αληίζηνηρνπ T-Test (p=0,287>0,05) δελ απνδεηθλχεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

5.5.7 Απνηειέζκαηα αλάιπζεο ππνθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ  

Απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πξνθχπηνπλ θάπνηα ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα φζνλ 

αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ ρξεζηψλ απέλαληη ζε θάζε 

ζχζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα θάζε εξγαζία κε δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχζαλ νη ρξήζηεο ππήξρε έλα επαλαιακβαλφκελν ζχλνιν εξσηήζεσλ (ελφηεηα 

5.5.5) πνπ απνζθνπνχζε ζηε κέηξεζε ηεο πξφηεξεο γλψζεο ησλ ρξεζηψλ πάλσ ζην  ζέκα, 

ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζίαδε ην θάζε ζέκα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ζηγνπξηά ησλ 

ρξεζηψλ απφ ηνλ φγθν θαη ηε ζρεηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλάθηεζαλ νη ρξήζηεο. 

Οη εξσηήζεηο απηέο απαληήζεθαλ ζε κία θιίκαθα Likert 1-5 φπνπ 1 ήηαλ ε 

ρεηξφηεξε ηηκή θαη 5 ε θαιχηεξε. Όζνλ αθνξά ινηπφλ ηα πξψηα εξσηήκαηα πνπ είραλ λα 

θάλνπλ κε ηηο γλψζεηο ηνπο επάλσ ζην ζέκα πνπ ηνπο δεηήζεθε θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ απηφ 
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παξνπζίαδε φπσο ήηαλ αλακελφκελν εθφζνλ φιεο νη εξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη κε ηα 

ηξία ζπζηήκαηα θαλέλα ζχζηεκα δε θαίλεηαη λα έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηα 

ππφινηπα ζην κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ. Άξα, ε εθάζηνηε θαηάζηαζε δελ επεξέαζε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ ζεκάησλ ή ηελ πξφηεξε γλψζε ηνπο γηα ην ζέκα, γεγνλφο πνπ ήηαλ 

αλακελφκελν θαη επηβεβαηψλεη ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηνπ πεηξάκαηνο. 
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Error bars: 95,00% CI

Μέζνη όξνη απαληήζεωλ γηα ηηο 3 εξωηήζεηο πνπ νη θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ

κεηαμύ ηνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο.

 
Δηθόλα 5.9: Μέζνη όξνη απαληήζεσλ γηα ηηο 3 εξσηήζεηο πνπ νη θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ 

κεηαμύ ηνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ επθνιία κε ηελ νπνία βξήθαλ ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία 

δελ ππάξρεη επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο ησλ ρξεζηψλ αλ 

ζπγθξίλνπκε ηηο κέζεο ηηκέο ηεο θαηάζηαζεο ΑΑ κε απηέο ησλ ΑΠ θαη ΠΠ (Δηθφλα 

5.10). Ζ πξψηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ ΑΑ θαη ΑΠ 

(p=0,005<0,05) παξαηεξείηαη ζηελ εξψηεζε γηα ηε ζηγνπξηά ησλ ρξεζηψλ γηα ηε 

ζρεηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλάθηεζαλ. Δδψ ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ζηελ 

θαηάζηαζε ΑΑ είλαη 3,67 ελψ ζηελ θαηάζηαζε ΑΠ είλαη 4,50 θαη ζηελ ΠΠ θηάλεη ζην 

4,58 (Δηθφλα 5.9). Αληίζηνηρα ινηπφλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,002<0,05) θξίλεηαη θαη ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο θαηάζηαζε  ΠΠ θαη  ΑΑ. Με άιια ιφγηα, νη ρξήζηεο αηζζάλζεθαλ 
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αξθεηά πην ζίγνπξνη γηα ηε ζρεηηθφηεηα ησλ αλαθηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα απφ ηα δπν ζπζηήκαηα Π. 

 ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ 

παξνπζηάζηεθαλ επίζεο θαη ζηελ εξψηεζε «Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηε ζρεηηθφηεηα 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ βξήθαηε;». Γηα ηελ αθξίβεηα, ελψ ζηελ θαηάζηαζε ΑΑ ν κέζνο 

φξνο ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε είλαη 3,27, ζηελ θαηάζηαζε ΑΠ παξαηεξείηαη κηα 

αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ ζην 4,17 (p=0,05>=0,05) θαη ζηελ ΠΠ ζην 4,50 (p=0,009<0,05) 

(Δηθφλα 5.9). Άξα νη ρξήζηεο, εθηφο απφ πην ζίγνπξνη, εκθαλίδνληαη θαη πην ηθαλνπνηεκέλνη 

γηα ηε ζρεηηθφηεηα ησλ αλαθηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζηηο δχν θαηαζηάζεηο Π. 

Σέινο, ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απφ ηνλ φγθν ησλ  

πιεξνθνξηψλ πνπ αλάθηεζαλ παξφιν πνπ ν κέζνο φξνο ζηελ θαηάζηαζε ΑΠ (3,75) είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ζηελ ΑΑ (3,17), ε δηαθνξά απηή δελ θξίλεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (p=0,223>0,05). Όκσο ε αληίζηνηρε δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ κε ηελ θαηάζηαζε 

ΠΠ (4,42) θξίλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,014<0,05) (Δηθφλα 5.9). 
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Error bars: 95,00% CI

Μέζνη όξνη απαληήζεωλ γηα ηηο 3 εξωηήζεηο πνπ νη θαηαζηαζεηο δελ

παξνπζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο.

 
Δηθόλα 5.10: Μέζνη όξνη απαληήζεσλ γηα ηηο 3 εξσηήζεηο πνπ νη θαηαζηάζεηο δελ παξνπζηάδνπλ 

κεηαμύ ηνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 
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Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχζαλ ζε θάζε θάζε είραλ λα θάλνπλ κε ην εθάζηνηε 

ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη δε ζα κπνξνχζακε λα ηηο ζπγθξίλνπκε κεηαμχ ηνπο 

εθηφο απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Παξφια απηά, ζε θάζε θάζε ππάξρνπλ θάπνηεο 

εξσηήζεηο ησλ νπνίσλ νη απαληήζεηο έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. ηελ Δηθφλα 5.11 

θαίλνληαη νη κέζνη φξνη γηα θάζε κία απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηελ θαηάζηαζε ΑΑ. Οη εξσηήζεηο πνπ θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλνπλ ηηο 

πςειφηεξεο βαζκνινγίεο είλαη θπξίσο νη ηξείο ηειεπηαίεο. Δθηφο φκσο απφ απηέο, 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη απαληήζεηο ζην εξψηεκα 12. 

 

9.Πόζν εύρξεζην ζεωξείηε ηνλ

SeEBrowser;

10.Πόζν θηιηθό ζην ρξήζηε

ζεωξείηε ηνλ SeEBrowser;

11.Σε ηη βαζκό ν SeEBrowser ζαο

βνήζεζε θαηά ηελ πινήγεζε ζαο

ζην web;

12.Πόζν γξήγνξα καζαίλεηο λα

ρξεζηκνπνηείο ηνλ SeEBrowser

13.Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε από

ηελ ρξήζε ηνπ;

14.Πόζν ρξήζηκεο πηζηεπηέ πωο ζα

είλαη νη ζπληνκεύζεηο πινήγεζεο;

15.Πόζν πηζηεύεηε πωο ζα

αιιάμνπλ ηνλ ηξόπν πινήγεζήο

ζαο κέζα ζηηο ζειίδεο;

16.Σε πνην βαζκό πηζηεύεηε πωο νη

ζπληνκεύζεηο πινήγεζεο ζα

επεξεάζνπλ ζεηηθά ε αξλεηηθά ηελ

πινήγεζή ζαο ζην web
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Δηθόλα 5.11: Μέζνη όξνη απαληήζεσλ γηα ηηο εξσηήζεηο αμηνιόγεζεο ζηελ θαηάζηαζε ΑΣΑ 

Σα ηξία ηειεπηαία εξσηήκαηα (Δηθφλα 5.11, εξ. 14, 15, 16) έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηε ρξήζε ησλ ΑΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εξσηήζεηο απηέο 

αληίζηνηρα έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πφζν ρξήζηκεο πηζηεχνπλ νη ρξήζηεο πσο ζα είλαη νη Π, 

πφζν ζα αιιάμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ πινήγεζε θαη θαηά πφζν απηή ε επηξξνή ζα 

είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή.  
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Απηφ πνπ είλαη μεθάζαξν απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ απηψλ είλαη πσο 

νη ρξήζηεο έρνπλ πνιχ πςειέο πξνζδνθίεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ εξψηεζε πφζν ρξήζηκεο ζα είλαη νη Π, 10 ζηνπο 12 ρξήζηεο απάληεζαλ 

«Πνιχ ρξήζηκεο» θαη νη άιινη 2 «Αξθεηά ρξήζηκεο».  ηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ηελ 

αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ ζηελ πινήγεζε κε ηηο Π, κφλν 1 απάληεζε πψο 

πεξηκέλεη κέηξηα αιιαγή ελψ φινη νη άιινη πεξηκέλνπλ αξθεηά έσο πνιχ κεγάιε αιιαγή. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην πφζν ζεηηθή ή αξλεηηθή ζα είλαη απηή ε αιιαγή κφλν 1 θαη πάιη 

πηζηεχεη πσο ε αιιαγή δε ζα είλαη νχηε ζεηηθή νχηε αξλεηηθή ελψ νη ππφινηπνη 11 

πεξηκέλνπλ ζεηηθή έσο πνιχ ζεηηθή αιιαγή ζηελ πινήγεζή ηνπο. 

Δθηφο φκσο απφ ηηο πξνζδνθίεο γηα ηηο Π πνπ παξνπζηάδνπλ απηή ηελ πνιχ ζεηηθή 

βαζκνιφγεζε απφ ηνπ ρξήζηεο, επίζεο κεγάιε νκνθσλία παξαηεξείηαη θαη ζηελ εξψηεζε 

γηα ην πφζν γξήγνξα έκαζαλ νη ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην SeEBrowser γεληθά (Δξψηεζε 

12, Δηθφλα 5.11). Δδψ, νη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ φηη έκαζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

εξγαιείν είηε γξήγνξα είηε κε κέηξηα ηαρχηεηα δειαδή νχηε γξήγνξα νχηε αξγά. Γεγνλφο 

πνπ δείρλεη πσο νη ρξήζηεο πξνζαξκφζηεθαλ ζρεηηθά γξήγνξα, αιιά ππάξρνπλ αθφκα 

πεξηζψξηα βειηίσζεο ζηελ θακπχιε εθκάζεζεο ηνπ SeEBrowser. 

ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζην δεχηεξν δηάιεηκκα εθηφο απφ ηα ζέκαηα πνπ ήδε 

αλαιχζεθαλ θαη είραλ λα θάλνπλ κε ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηε ζηγνπξηά ησλ ρξεζηψλ γηα ηνλ 

φγθν θαη ηε ζρεηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλάθηεζαλ, ηέζεθαλ θαη κηα ζεηξά απφ 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΑΠ εηδηθφηεξα. Όπσο θαίλεηαη ζην 

ζπγθεληξσηηθφ γξάθεκα ζηελ Δηθφλα 5.12 φιεο νη εξσηήζεηο ζεκεηψλνπλ εμαηξεηηθά 

κεγάιν βαζκφ ζαλ κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ γεγνλφο πνπ δείρλεη ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε 

ησλ ρξεζηψλ απέλαληη ζην κεραληζκφ ησλ Π. 

Ηδηαίηεξν φκσο ελδηαθέξνλ δείρλνπλ θαη πάιη νη απαληήζεηο ζε θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε πφζν εχρξεζην ζεσξνχλ νη 

ρξήζηεο ηνλ ηξφπν επηινγήο κηαο Π, νη ρξήζηεο απάληεζαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο φηη 

ζεσξνχλ ηνλ ηξφπν επηινγήο Π εχρξεζην ή πνιχ εχρξεζην. Αληίζηνηρα ζεηηθή είλαη θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απφ ηε ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ, φπνπ θαη πάιη βιέπνπκε ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία λα ππνζηεξίδεη πσο ήηαλ είηε ηθαλνπνηεκέλνη είηε πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ. 

Αθφκα θαιχηεξε φκσο ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη ζηελ εξψηεζε γηα ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ Π. Δδψ παξαηεξνχκε πσο νη κεγάιεο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ φρη απιά 

επηβεβαηψζεθαλ κε ηε ρξήζε ησλ ΑΠ αιιά ε άπνςε ηνπο βειηηψζεθε θηφιαο ειαθξά κεηά 

ηε ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ. Παξφια απηά ζηε, ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ κε T-Test κε ηελ 

αληίζηνηρε εξψηεζε πξηλ ηε ρξήζε ησλ ΑΠ, ε βειηίσζε απηή δελ ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά 
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ζεκαληηθή (p=0,339>0,05). Δπίζεο ειαθξηά δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε εξψηεζε 

πξηλ ηε ρξήζε ησλ ΑΠ παξαηεξείηαη θαη ζηελ εξψηεζε θαηά πφζν ε αιιαγή ζηελ 

πινήγεζε κε ηε ρξήζε ησλ ΑΠ ήηαλ ζεηηθή ε φρη. Οχηε φκσο απηή ε δηαθνξά ζεσξείηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,674>0,05). ε γεληθέο γξακκέο φζνλ αθνξά ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

ρξεζηψλ απφ ηηο ΑΠ ζε ζρέζε κε ηελ θξίζε ηνπο κεηά ηε ρξήζε ηνπο κπνξνχκε λα πνχκε 

πσο ππήξμε επηβεβαίσζε ησλ πξνζδνθηψλ, ρσξίο φκσο λα παξαηεξείηαη νχηε θάπνηνο 

εληππσζηαζκφο νχηε θάπνηα απνγνήηεπζε απφ ηνπο ρξήζηεο ζε ζρέζε κε ην ηη πεξίκελαλ. 

Απηφ ελ πνιινίο νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη φινη νη ρξήζηεο απηνχ ηνπ πεηξάκαηνο είραλ 

ήδε εκπεηξία ρξήζεο ησλ ΑΠ απφ ηελ πξνεγνχκελε αμηνιφγεζε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ. 

Σέινο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε γηα ην 

πφζν ρξήζηκεο πηζηεχνπλ πσο ζα είλαη νη ΠΠ. Δδψ, φινη εθηφο ελφο απάληεζαλ πσο 

ζεσξνχλ φηη νη ΠΠ ζα είλαη είηε αξθεηά είηε πνιχ ρξήζηκεο. Σν γεγνλφο απηφ ζέηεη επίζεο 

κεγάιεο πξνζδνθίεο θαη γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΠΠ, νη νπνίεο δε κέλεη παξά λα 

δηαπηζησζεί αλ επηβεβαηψλνληαη ή φρη απφ ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο κεηά ηε ρξήζε ηνπ 

κεραληζκνχ.  

7.Πόζν εύρξεζην ζεωξείηε ηνλ ηελ δηαδηθαζία

επηινγήο ηωλ ΑΣΠ;

8.Πόζν γξήγνξα καζαίλεηο λα ρξεζηκνπνηείο

ηεο ΑΣΠ;

9.Πόζν ρξήζηκεο ήηαλ νη ζπληνκεύζεηο

πινήγεζεο;

10.Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε από ηελ ρξήζε

ηνπο;

11.Πόζν άιιαμαλ νη ΑΣΠ ηνλ ηξόπν

πινήγεζήο ζαο κέζα ζηηο ζειίδεο;

12.Σε πνην βαζκό πηζηεύεηε πωο νη ΑΣΠ

επεξέαζαλ ζεηηθά ε αξλεηηθά ηελ πινήγεζή

ζαο ζην web;

13.Πώο ζα βαζκνινγνύζαηε ηε βνήζεηα ηωλ

παξερόκελωλ ζπληνκεύζεωλ ζε ζρέζε κε ηηο

αλάγθεο ζαο;

14.Πώο ζα βαζκνινγνύζαηε ην πιήζνο ηωλ

παξερόκελωλ ζπληνκεύζεωλ ζε ζρέζε κε ηηο

αλάγθεο ζαο;

17.Πόζν ρξήζηκεο πηζηεύεηε πωο ζα είλαη νη

ΠΣΠ;

18.Πόζν κεγάιε πηζηεύεηε πωο ζα είλαη ε

δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ΑΣΠ;

19.Σε πνην βαζκό πηζηεύεηε πωο ε λέα

ηαμηλόκεζε ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε

ζαο γηα ηαρύηεξε επηινγή ζπληόκεπζεο;
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Δηθόλα 5.12: Μέζνη όξνη απαληήζεσλ γηα ηηο εξσηήζεηο αμηνιόγεζεο ζηελ θαηάζηαζε ΑΣΠ 
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ηελ ηειεπηαία ελφηεηα εξσηήζεσλ κεηά ηε ρξήζε ησλ ΠΠ πεξηιακβάλνληαλ 

εξσηήζεηο πνπ είραλ λα θάλνπλ εηδηθφηεξα κε ην κεραληζκφ απηφ θαη ηε ζχγθξηζή ηνπ κε ηηο 

ΑΠ. Όπσο θαη ζην πξνεγνχκελν ζχλνιν εξσηήζεσλ έηζη θαη εδψ νη ρξήζηεο ζε γεληθέο 

γξακκέο αμηνιφγεζαλ ζεηηθά ην ζπγθεθξηκέλν κεραληζκφ φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 

5.13 κε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ ζηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο. 

7.Πόζν εύρξεζην ζεωξείηε ην κεραληζκό

επηινγήο ζηηο ΠΣΠ;

8.Πόζν γξήγνξα καζαίλεηο λα ηηο

ρξεζηκνπνηείο;

9.Πόζν ρξήζηκεο ήηαλ νη ΠΣΠ;

10.Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε από ηελ ρξήζε

ηνπο;

11.Αλ θαηαιάβαηε θάπνηα δηαθνξά ζε ζρέζε

κε ηηο ΑΣΠ, πόζν κεγάιε ζεωξείηε πωο ήηαλ;

(Απάληεζαλ 11/12)

12.Πώο ζα βαζκνινγνύζαηε ηε λέα ζεηξά ηωλ

ζπληνκεύζεωλ;

13.Σε πνην βαζκό θαηαιαβαίλεηε πωο γίλεηαη

ε λέα ηαμηλόκεζε ηωλ ζπληνκεύζεωλ;

14.Σε πνην βαζκό νη ζπληνκεύζεηο πινήγεζεο

πξνζαξκόδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο

πινήγεζε ζαο;

15.Σε πνην βαζκό ε λέα ηαμηλόκεζε

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ζαο γηα

ηαρύηεξε επηινγή ΣΠ;

16.Πώο ζα βαζκνινγνύζαηε ηε βνήζεηα ηωλ

παξερόκελωλ ζπληνκεύζεωλ ζε ζρέζε κε ηηο

αλάγθεο ζαο;

17.Πώο ζα βαζκνινγνύζαηε ην πιήζνο ηωλ

παξερόκελωλ ζπληνκεύζεωλ ζε ζρέζε κε ηηο

αλάγθεο ζαο;
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Δηθόλα 5.13: Μέζνη όξνη απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο αμηνιόγεζεο ησλ ΠΣΠ. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη εδψ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πνπ ηνλίδνπλ 

θάπνηα ζεκεία. ηελ εξψηεζε ινηπφλ, γηα ην πφζν ρξήζηκεο ήηαλ νη ΠΠ, νη απαληήζεηο 

ήηαλ φιεο ζεηηθέο θαη κάιηζηα κεγάιε κεξίδα ησλ ρξεζηψλ ηηο ζεψξεζε πνιχ ρξήζηκεο ελψ 

νη ππφινηπνη αξθεηά ρξήζηκεο. ηελ εξψηεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απφ ηε 

ρξήζε ησλ ΠΠ νη απαληήζεηο κνηξάδνληαη κεηαμχ ησλ αξθεηά θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη. 

Γεγνλφο πνπ δείρλεη θαη πάιη έλα πνιχ θαιφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηε 

ρξήζε ησλ ΠΠ. 

Γπν εξσηήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ελφηεηα, είλαη απηή γηα ηε βαζκνιφγεζε ηεο λέαο ζεηξά ησλ ζπληνκεχζεσλ θαη ηνπ πφζν 

βνεζεηηθφ είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΠΠ φζνλ αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπο γηα ηαρχηεξε 

επηινγή Π. Καη ζηηο δπν εξσηήζεηο, φινη εθηφο ελφο βαζκνινγνχλ αξθεηά θαη πνιχ 
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βνεζεηηθή ηε λέα ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη Π θαη ζεσξνχλ πψο φλησο 

αληαπνθξίλεηαη αξθεηά έσο πνιχ ζηηο αλάγθεο ηνπο γηα ηαρχηεξε επηινγή Π. 

Σέινο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε θαηά πφζν ζεσξνχλ 

φηη Π ζηηο ζειίδεο ήηαλ πεξηζζφηεξεο ε ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Όινη νη 

ρξήζηεο εθηφο απφ έλαλ απάληεζαλ πσο νη ζπληνκεχζεηο ήηαλ φζεο ρξεηάδνληαλ θαη φηαλ ην 

κφλν άηνκν πνπ απάληεζε πσο ήηαλ ιηγφηεξεο ξσηήζεθε πνηεο ζα πξφζζεηε δε κπφξεζε λα 

απαληήζεη δίλνληαο θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο ζειίδαο πνπ ζα ελδηέθεξαλ θαη δελ 

ήηαλ επηζεκεησκέλα. 

5.5.8 Απνηειέζκαηα αλάιπζεο δηαγξακκάησλ πινήγεζεο  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δηαγξακκάησλ πινήγεζεο πξνέθπςαλ 36 δηαγξάκκαηα 

(Παξάξηεκα Γ) πινήγεζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κία εξγαζία θαη νκαδνπνηήζεθαλ αλά 

θαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ θνηλά πξφηππα ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ρξεζηψλ 

θαη ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνθαινχλ ελδηαθέξνλ φζνλ αθνξά ηε ζηξαηεγηθή 

πινήγεζεο ησλ ΥκεΑΟ. 

Ξεθηλψληαο ινηπφλ απφ ηελ νκάδα ησλ δηαγξακκάησλ γηα ηελ θαηάζηαζε ΑΑ 

(Παξάξηεκα Γ) θαη απφ ηηο ελδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο ζηηο Δηθφλεο Δηθφλα 5.14, Δηθφλα 5.15 

θαη Δηθφλα 5.16 μερσξίδνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα πξφηππα πνπ παξαηεξνχληαη ζπρλά ζηελ 

πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ. Σν πξψην πνπ παξαηεξείηαη είλαη ηα κεγάια δηαζηήκαηα ζεηξηαθήο 

αλάγλσζεο γεηηνληθψλ θεηκέλσλ. Πξνθαλψο, εθφζνλ ην ζχζηεκα παξέρεη ηε ζεηξηαθή 

αλάγλσζε σο βαζηθή πινήγεζε, ηέηνηα δηαζηήκαηα ήηαλ αλακελφκελα, φκσο απηφ πνπ 

θάλεη εληχπσζε είλαη ε ειάρηζηε ρξήζε κεραληζκψλ φπσο ε πινήγεζε ζε ζπλδέζκνπο κίαο 

ζειίδαο. ηελ Δηθφλα 5.15 πνπ ν ρξήζηεο επέιεμε λα πινεγεζεί ζε ζπλδέζκνπο, θαίλεηαη 

απφ ηελ  κε ζηαζεξή απφζηαζε ησλ δηαδνρηθψλ βεκάησλ κεηαμχ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

απφ ην ζχλνιν 11.657 θηλήζεσλ ζηελ θαηάζηαζε ΑΑ κφλν νη 1118, δειαδή ην 9,59% ησλ 

θηλήζεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πινήγεζε ζε ζπλδέζκνπο θαη θακία 

θίλεζε δελ ρξεζηκνπνίεζε ηελ πινήγεζε ζε επηθεθαιίδεο. 

Αληηζέησο, αληί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο κεραληζκνχο απηνχο πνπ ζα ηνπο έδηλαλ 

θάπνην πιενλέθηεκα θαη γξεγνξφηεξε θίλεζε κέζα ζηε ζειίδα βιέπνπκε φηη ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ αλάγλσζε θαηά παξαγξάθνπο φινπ ηνπ εγγξάθνπ θαη κάιηζηα φπσο θαίλεηαη θαη ζηηο 

Δηθφλεο  Δηθφλα 5.14 θαη Δηθφλα 5.15 είλαη πνιχ ζπρλφ ην θαηλφκελν ηνπ γξήγνξνπ 

δηαβάζκαηνο. Σν πξνζπέξαζκα κεγάισλ πεξηνρψλ  ηεο ζειίδαο κέζα ζε δεπηεξφιεπηα, 

φπσο θαίλεηαη απφ ηελ απφηνκε θιίζε ηεο αληίζηνηρεο γξακκήο, είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ 

ζηνηρείν ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο γξάθνπο πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ε κφλε 

πεξίπησζε πνπ δε δελ παξαηεξνχληαη γξήγνξεο θηλήζεηο δηαβάζκαηνο είλαη ηνπ ρξήζηε 5 
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(Δηθφλα 5.16) πνπ θαίλεηαη λα δηαβάδεη αξθεηά πξνζεθηηθά ζρεδφλ θάζε ζειίδα πνπ 

επηζθέπηεηαη. Οη θιίζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γξάθνπ είλαη ιίγν πην νκαιέο ζην ζχλνιφ ηνπο 

απφ ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ αξρή ηεο θάζε ζειίδαο φπνπ ππάξρεη 

πεξηζζφηεξε πεξηηηή πιεξνθνξία ζηε ζειίδα. Απηφ βέβαηα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ 

πξνιάβεη ν ρξήζηεο λα επηζθεθζεί πνιιέο ζειίδεο θαη λα κελ αλαθηήζεη αληίζηνηρα πνιιή 

ζρεηηθή κε ην πξφβιεκα πιεξνθνξία. 

Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ην ζηακάηεκα απηνχ ηνπ γξήγνξνπ δηαβάζκαηνο 

ζε έλα βάζνο πεξίπνπ ζην 50% ηεο ζειίδαο (Παξάξηεκα Γ, ρξήζηεο 6,9,13,14 ζηελ ΑΑ). 

Απηφ δείρλεη φηη αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη πσο πιεζηάδνπλ ζε ελδηαθέξνλ θείκελν ζηε 

ζειίδα θαη ην δηάβαζκα ηεο ζειίδαο γίλεηαη πην πξνζεθηηθφ, αθηεξψλνληαο ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε θάζε θίλεζε, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηε κηθξφηεξε θιίζε πνπ 

απνθηάεη ν γξάθνο ζηε ζπλέρεηα. 

πρλφ επίζεο θαηλφκελν ζηνπο γξάθνπο ηεο θαηάζηαζεο ΑΑ, είλαη θαη νη αιιαγέο 

ζηε θαηεχζπλζε δηαβάζκαηνο ή νη θαζπζηεξήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο (Παξάξηεκα 

Γ, ρξήζηεο 3,4,6,9,12 ζηελ ΑΑ). Πνιχ ζπρλά, νη ρξήζηεο πξνζπεξλνχλ θάηη ζηε ζειίδα 

πνπ ηνπο θηλεί ην ελδηαθέξνλ θαη αλαγθάδνληαη λα γπξίζνπλ πίζσ γηα λα δψζνπλ 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή ή λα ζηακαηήζνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα ην αθνχζνπλ. Έπεηηα, 

ζπλερίδνπλ είηε κε γξήγνξν δηάβαζκα είηε ειαηηψλνληαο ηελ ηαρχηεηά ηνπο. Μέρξη ζηηγκήο, 

δελ έρνπκε αλαθαιχςεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα ή θάπνην άιιν γεγνλφο πνπ λα 

επεξεάδεη θαη λα πξνθαιεί απηέο ηηο κηθξέο αιιαγέο θαηεχζπλζεο θαη θαζπζηεξήζεηο, νπφηε 

ππνζέηνπκε πσο γίλνληαη κάιινλ κε ηπραίν ηξφπν. 

Άμην επίζεο πξνζνρήο, είλαη θαη έλα αθφκε θαηλφκελν πνπ εθ πξψηεο θαίλεηαη 

πεξίεξγν (Παξάξηεκα Γ, ρξήζηεο 3,4,9,7,8 ζηελ ΑΑ). ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ρξήζηεο 

κεηαθέξνληαη θαη μεθηλάλε ην δηάβαζκα κίαο ζειίδαο απφ ην ηέινο πξνο ζηελ αξρή. Σν 

θαηλφκελν απηφ δε ζα πξνθαινχζε ελδηαθέξνλ αλ ζπλέβαηλε κεηά απφ έλα δηάζηεκα 

θαλνληθήο πινήγεζε ζε κία ζειίδα ή αλ ν ρξήζηεο είρε θηάζεη ζην ηέινο ηεο ζειίδαο κεηά 

απφ πινήγεζε ζε απηήλ. Δίλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ γηαηί παξαηεξείηαη λα ζπκβαίλεη κε ηελ 

είζνδν ηνπ ρξήζηε ζε κία ζειίδα. Υσξίο δειαδή λα έρεη πξνεγνπκέλσο δηαβάζεη ηίπνηα ζηε 

ζειίδα, μεθηλάεη αλάπνδα ηελ αλάγλσζε ηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν εμεγήζεθε ζηε 

δηάξθεηα κίαο απφ ηεο ζπλνκηιίεο – ζπλεληεχμεηο κε θάπνηνλ απφ ηνπο πην έκπεηξνπο 

ρξήζηεο φπνπ αλέθεξε φηη ην ρξεζηκνπνηεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο γηα λα απνθεχγεη λα 

δηαβάδεη πνιιά άζρεηα θαη επαλαιακβαλφκελα θνκκάηηα φπσο κελνχ, θεθαιίδεο θαη 

δηαθεκίζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αξρή κίαο ζειίδαο. Όπσο εμήγεζε: 

 «Γηαβάδνληαο από ην ηέινο θηάλσ πην γξήγνξα ζην θύξην κέξνο ηεο ζειίδαο 

άξα κπνξώ λα βξσ επθνιόηεξα απηό πνπ ζέισ.» 
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Δηθόλα 5.14: Γηάγξακκα πινήγεζεο γηα ην ρξήζηε 13 ζηελ θαηάζηαζε ΑΣΑ 
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Δηθόλα 5.15: Γηάγξακκα πινήγεζεο γηα ην ρξήζηε 3 ζηελ θαηάζηαζε ΑΣΑ 
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Δηθόλα 5.16: Γηάγξακκα πινήγεζεο γηα ην ρξήζηε 5 ζηελ θαηάζηαζε ΑΣΑ 
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Παξαηεξψληαο ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα πινήγεζεο γηα ηηο εξγαζίεο ζηελ 

θαηάζηαζε ΑΠ δηαθξίλνπκε επίζεο θάπνηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε ζρέζε κε 

απηά ηεο πξψηεο νκάδαο ηεο ΑΑ. Πξψηα απ‟ φια, παξαηεξείηαη κηα εκθαλή κείσζε ησλ 

ζπλέρσλ θηλήζεσλ δηαβάζκαηνο. ε αληίζεζε κε ηελ ΑΑ νη ρξήζηεο εδψ θαίλεηαη λα 

δηαβάδνπλ πνιχ κηθξφηεξν κέξνο απφ θάζε ζειίδα, ην νπνίν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή κεηαμχ 40% θαη 80% ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζειίδαο. 

πλδπάδνληαο ην γεγνλφο απηφ, κε ηελ αιιαγή θιίζεο θαη ην πξνζεθηηθφηεξν 

δηάβαζκα ησλ ρξεζηψλ ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο κε ηελ ΑΑ, θαη κε ην γεγνλφο φηη πνιιέο 

ζειίδεο πεξηέρνπλ ην θπξίσο πεξηερφκελν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ ζεηξηνπνηεκέλνπ 

θεηκέλνπ, κπνξνχκε λα δηθαηνινγήζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν. Γειαδή, νη ρξήζηεο 

ζηελ θαηάζηαζε ΑΠ θαηάθεξαλ λα επηθεληξψζνπλ πεξηζζφηεξν ην δηάβαζκα ησλ ζειίδσλ 

ζηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο αγλνψληαο ηα ππφινηπα κέξε. Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε έξρεηαη 

θαη ζε ζπκθσλία κε ηελ αχμεζε ηνπ σθέιηκνπ ρξφλνπ πινήγεζεο πνπ παξαηεξήζεθε κε ηηο 

ΑΠ. Ζ κεγάιε δηαθνξά ησλ γξάθσλ ζηελ θαηάζηαζε ΑΠ ζε ζρέζε κε ηελ ΑΑ είλαη φηη 

νη ρξήζηεο πξνζέγγηδαλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο ζε θάζε ζειίδα πνιχ πην 

γξήγνξα θαη κε ιηγφηεξεο θηλήζεηο απφ φηη ζηελ θαηάζηαζε ΑΑ (Δηθφλα 5.17, Δηθφλα 5.18 

& Δηθφλα 5.19) 

Παξάιιεια, παξαηεξείηαη θαη ην θαηλφκελν ην δηάβαζκα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο λα είλαη πην πξνζεθηηθφ φπσο θαίλεηαη απφ ηηο κηθξφηεξεο θιίζεηο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα δηαγξάκκαηα πινήγεζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Όπσο δειαδή θαη 

ζηελ ΑΑ, νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ησλ ζειίδσλ ηξαβνχλ πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ησλ 

ρξεζηψλ, ιφγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ηεο ζρεηηθφηεηαο ηνπο κε ην εθάζηνηε 

πιεξνθνξηαθφ πξφβιεκα. Σνλίδεηαη φκσο θαη πάιη, πσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ΑΠ νη 

ρξήζηεο έθηαλαλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πνιχ πην γξήγνξα θαη κε πνιχ ιηγφηεξεο 

θηλήζεηο. 

Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηζζφηεξσλ δηαγξακκάησλ ζηελ 

θαηάζηαζε ΑΠ είλαη φηη νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΑΠ ζρεδφλ ζε θάζε επίζθεςε 

ζειίδαο (Δηθφλα 5.17 & Δηθφλα 5.18). Αθφκε πην ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

θηλήζεηο ζε Π είλαη πνιχ ζπρλά απφ ηηο πξψηεο θηλήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζε κία ζειίδα. Γηα 

ηελ αθξίβεηα κφλν 2 ρξήζηεο (Παξάξηεκα Γ, ρξήζηεο 4,8 ζηελ ΑΠ) θαίλεηαη λα κελ 

εθαξκφδνπλ κε ζπλέπεηα απηήλ ηελ ηαθηηθή θαη κφλνλ ν έλαο απφ απηνχο δε ρξεζηκνπνηεί 

θαζφινπ ηηο Π (Παξάξηεκα Γ, ρξήζηεο 8 ζηελ ΑΠ). Ζ πιεηνςεθία δειαδή ησλ ρξεζηψλ 

αληηιήθζεζαλ εχθνια ηε βνήζεηα θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ θαη 

θαηάθεξαλ ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνο φθειφο ηνπο. 
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Δηθόλα 5.17: Γηάγξακκα πινήγεζεο γηα ην ρξήζηε 2 ζηελ θαηάζηαζε ΑΣΠ 



 

191 

 
Δηθόλα 5.18: Γηάγξακκα πινήγεζεο γηα ην ρξήζηε 13 ζηελ θαηάζηαζε ΑΣΠ 
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Δηθόλα 5.19: Γηάγξακκα πινήγεζεο γηα ην ρξήζηε 14 ζηελ θαηάζηαζε ΑΣΠ
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Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο θηλήζεηο ζε Π κε ηηο ΑΠ παξαηεξνχκε φηη πνιιέο θνξέο νη 

ρξήζηεο εμεηάδνπλ επηκειψο θαη αλαιπηηθά πνιιά ζηνηρεία κέρξη λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνην 

γηα λα δηαβάζνπλ. Δπίζεο παξαηεξνχκε πσο απηή ε επηινγή δε θαίλεηαη λα γίλεηαη κε βάζε 

ηε ζεηξά ζηε ιίζηα ησλ Π ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ αθνχ νη ρξήζηεο αθηεξψλνπλ 

ζεκαληηθφ ρξφλν ζε θηλήζεηο θαη δελ επηιέγνπλ πάληα ηα πξψηα ζηνηρεία πνπ ζα βξνπλ ζηε 

ιίζηα. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλάιπζε ησλ δηαγξακκάησλ πινήγεζεο κε ηελ νκάδα ησλ 

δηαγξακκάησλ ζηελ θαηάζηαζε ΠΠ δηαθξίλνπκε φηη έρνπλ αξθεηά θνηλά κε ηα 

δηαγξάκκαηα ηεο ΑΠ. Οη ρξήζηεο κε ηηο ΠΠ επηθέληξσζαλ θαη πάιη ην δηάβαζκα ηνπο ζε 

πεξηνρέο κεηαμχ ηνπ 40 θαη 80% ηνπ θεηκέλνπ θηάλνληαο πην γξήγνξα θαη κε ιηγφηεξεο 

θηλήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Δπίζεο, παξαηεξνχκε θαη πάιη ην θαηλφκελν ηνπ πην 

πξνζεθηηθνχ δηαβάζκαηνο ησλ ζειίδσλ κε ηηο ΠΠ, κηαο θαη απηφ επηθεληξψλεηαη εχθνια 

ζε ελδηαθέξνπζεο πεξηνρέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζειίδαο (Δηθφλα 5.20, Δηθφλα 5.21 θαη 

Δηθφλα 5.22). 

Δπηπιένλ, θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ΠΠ φπσο θαη ζε απηήλ ησλ ΑΠ νη ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ ζε θάζε επίζθεςε ζε ζειίδα ηηο Π θαη πνιχ ζπρλά κάιηζηα νη 

θηλήζεηο ζε Π είλαη νη πξψηεο ηνπο ζε θάζε επίζθεςε. Οη παξαηεξήζεηο απηέο πνπ 

ζπκπίπηνπλ κε ηελ νκάδα ησλ ΑΠ εληζρχνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο πξψηεο, αθνχ 

επηβεβαηψλνπλ γη αθφκε κία θνξά ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ Π απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπ. 

Δθηφο φκσο ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηηο ΑΠ ηα δηαγξάκκαηα ηεο θαηάζηαζεο ΠΠ 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη γηα θάπνηα αθφκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο επηινγήο Π νη θηλήζεηο πνπ θάλνπλ νη ρξήζηεο γηα λα επηιέμνπλ Π είλαη πνιχ 

ιηγφηεξεο θαη ζε πην ζχληνκν δηάζηεκα. Παξαηεξείηαη πνιχ πην ζπρλά ην θαηλφκελν νη 

ρξήζηεο λα επηιέγνπλ θάπνηα απφ ηηο Π κε κηα ή δχν θηλήζεηο απ‟ φηη κε ηηο ΑΠ (Δηθφλα 

5.20 θαη  Δηθφλα 5.22). Σν γεγνλφο απηφ ππνζηεξίδεηαη επίζεο θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ζηα 

αληίζηνηρα θξηηήξηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ (ελφηεηα 5.5.6). Παξάιιεια κε ηελ 

παξαηήξεζε απηή, κπνξεί λα γίλεη θαη ε επηζήκαλζε φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νη θηλήζεηο 

ησλ ρξεζηψλ ζε Π ειαηηψλνληαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηηο εξγαζίαο (Δηθφλα 5.21 θαη 

Δηθφλα 5.22). Γειαδή, ρξήζηεο πνπ ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο ρξεηάδνληαλ αξθεηέο θηλήζεηο 

γηα λα επηιέμνπλ κηα Π θαη αληίζηνηρα αξθεηφ ρξφλν, κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα ρξήζεο 

αξρίδνπλ λα ειαηηψλνπλ ηηο εθάζηνηε θηλήζεηο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Απηφ κπνξεί λα 

νθείιεηε ζε δχν παξάγνληεο. Δίηε νη ρξήζηεο ζπλεηδεηνπνίεζαλ ζηαδηαθά φηη ε αξρή ηεο 

ιίζηαο ησλ Π πεξηέρεη πην ελδηαθέξνληα ζηνηρεία, είηε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ε  
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Δηθόλα 5.20: Γηάγξακκα πινήγεζεο γηα ην ρξήζηε 3 ζηελ θαηάζηαζε ΠΣΠ 
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Δηθόλα 5.21: Γηάγξακκα πινήγεζεο γηα ην ρξήζηε 6 ζηελ θαηάζηαζε ΠΣΠ 
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Δηθόλα 5.22: Γηάγξακκα πινήγεζεο γηα ην ρξήζηε 13 ζηελ θαηάζηαζε ΠΣΠ
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ιίζηα πξνζαξκφζηεθε ζε ηέηνην βαζκφ πνπ νδήγεζε ηνπο ρξήζηεο ζε απηφ ην πνζνζηφ 

κείσζεο ησλ θηλήζεψλ ηνπο. 

 

5.5.9 Απνηειέζκαηα αλάιπζεο ρξήζεο ΣΠ 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηαγξακκάησλ πινήγεζεο δηαθαίλεηαη κηα αιιαγή ζηε 

ζπκπεξηθνξά πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηαρχηεξε πξνζέγγηζε 

ελφο ζηφρνπ ζε κία ζειίδα θαη ηελ θαιχηεξε επηθέληξσζε ηνπ δηαβάζκαηνο ζε ζεκαληηθφ 

πεξηερφκελν γηα ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο κέζα ζηηο ζειίδεο. Ζ αλάιπζε ηεο ρξήζεο ησλ 

Π ζηνρεχεη λα ππνζηεξίμεη επηπιένλ ηελ ππφζεζε φηη νη Π άιιαμαλ ηνλ ηξφπν πινήγεζεο 

ησλ ρξεζηψλ πξνο κία πην νξζνινγηθή θαηεχζπλζε θαη φρη πξνζθέξνληαο απιά έλα πην 

γξήγνξν νπνξηνπληζηηθφ ηξφπν πινήγεζεο. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε νη ζειίδεο θάζε δηθηπαθνχ ηφπνπ ρσξίζηεθαλ 

ζε νκάδεο αλαιφγσο κε ηε ζρεδίαζε θαη ην πεξηερφκελν ηνπο. Παξάιιεια φκσο, 

νκαδνπνηήζεθαλ θαη νη ηχπνη ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ρξήζηεο ζε 5 

βαζηθέο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε είλαη ε θαηεγνξία «Μελνχ» φπνπ πεξηέρνληαη αληηθείκελα 

ηφζν ηνπ ηχπνπ «Menu» αιιά θαη «Menu_Item» (βι. ελφηεηα 4.1.4). Ζ δεχηεξε θαηεγνξία 

αληηθεηκέλσλ είλαη ε «Κπξίσο Πεξηερφκελν» θαη πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ην αληηθείκελν 

«Main_Content» θαη ηα αληηθείκελα «Item_Full» θαη «Item_Short», ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηγξαθή θάπνηνπ πξντφληνο θαη απνηεινχλ ην θπξίσο πεξηερφκελν 

ζηηο ζειίδεο πξντφλησλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Ζ ηξίηε 

θαηεγνξία αληηθεηκέλσλ είλαη ε «Πξσηνζέιηδα Άξζξα», πνπ απνηειείηε απφ αληηθείκελα 

«Headlines» «Latest_News» θαη «News_Category» θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο δηθηπαθνχο 

ηφπνπο εθεκεξίδσλ ζπγθεληξψλνληαο ηίηινπο θαη ζχληνκεο πεξηγξαθέο άξζξσλ ηεο 

εθεκεξίδαο. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία είλαη ε «Λίζηα Πξντφλησλ» ζηελ νπνία εληάζζνληαη ηα 

αληηθείκελα «Result_List» θαη «Result_Item», πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηζεκείσζε 

ησλ ιηζηψλ κε πξντφληα ζε ζειίδεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. ηελ 

ηειεπηαία θαηεγνξία «Λνηπά» εληάζζνληαη φινη νη ππφινηπνη ηχπνη αληηθείκελσλ ηεο 

νληνινγίαο. 

Ξεθηλψληαο ινηπφλ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ην δηθηπαθφ ηφπν ηεο 

εθεκεξίδαο «Σν Βήκα», φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 5.23, παξαηεξνχκε κία εκθαλή 

πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο αληηθεηκέλσλ ζε θάζε νκάδα ζειίδσλ μερσξηζηά. 

Γειαδή, ζηελ αξρηθή ζειίδα μερσξίδνπλ ηδηαίηεξα ηα πνζνζηά ρξήζεο γηα αληηθείκελα ηεο 

νκάδαο «Πξσηνζέιηδα Άξζξα» θαη δεπηεξεπφλησο ηεο θαηεγνξίαο «Μελνχ». Γλσξίδνληαο 

ην πιεξνθνξηαθφ πξφβιεκα θαη ηε δνκή ηεο ζειίδαο θάηη ηέηνην είλαη θπζηνινγηθφ αθνχ νη 
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ρξήζηεο έςαρλαλ πξψηα ζηα πξσηνζέιηδα άξζξα λα βξνπλ θάηη ζρεηηθφ θαη ζαλ δεχηεξε 

επηινγή θαηέιεγαλ ζην κελνχ ηεο ζειίδαο γηα λα αθνινπζνχζνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία άξζξσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ ζειίδσλ κε ιίζηεο άξζξσλ θάπνηαο ζεκαηηθήο 

θαηεγνξίαο, παξαηεξνχκε ζαλ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα ηα αληηθείκελα ηεο θαηεγνξίαο 

«Μελνχ» θαη «Πξσηνζέιηδα Άξζξα», πνπ επίζεο εμεγείηαη απφ ηνλ θπξίαξρν ξφιν ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ ζηε ζειίδα ζε ζρέζε κε ην πιεξνθνξηαθφ πξφβιεκα. Σέινο, 

ζηηο ζειίδεο άξζξσλ μερσξίδνπλ ζε πνζνζηά ρξήζεο αληηθείκελα ηεο θαηεγνξίαο «Κπξίσο 

Πεξηερνκέλνπ» θαη «Μελνχ» ηα νπνία πεξηειάκβαλαλ ην άξζξν θαη ην κελνχ ησλ εηδήζεσλ. 

Γεγνλφο πνπ θαη πάιη είλαη θπζηνινγηθφ γηαηί νη ρξήζηεο πξνθαλψο επέιεγαλ εμίζνπ ζπρλά 

λα δηαβάζνπλ ην άξζξν θαη λα θαηεπζπλζνχλ πξνο άιιε ζειίδα κέζσ ηνπ κελνχ εηδήζεσλ. 

 

 
Δηθόλα 5.23: Πνζνζηά ρξήζεο νκάδσλ αληηθεηκέλσλ αλά ηύπν ζειίδαο γηα ην δηθηπαθό ηόπν 

"Τν Βήκα". 

ηελ πεξίπησζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο εθεκεξίδαο «Διεπζεξνηππία» ζηα 

πνζνζηά ρξήζεο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο ζειίδσλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ, αλαιφγσο ηεο ζειίδα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα 

πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο ρξήζεο απφ φηη νη ππφινηπεο (Δηθφλα 5.24). ηε αξρηθή ζειίδα γηα 

παξάδεηγκα, μερσξίδνπλ ηα αληηθείκελα ηεο θαηεγνξίαο «Πξσηνζέιηδα άξζξα» θαη 

δεπηεξεπφλησο ηεο θαηεγνξίαο «Μελνχ». Σν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ζην ζπγθεθξηκέλν 

δηθηπαθφ ηφπν, ήηαλ ε παξνπζία ζηηο ζειίδεο ησλ άξζξσλ κίαο ιίζηαο επηθεθαιίδσλ απφ ηα 

άξζξα ηεο ίδηαο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο, δειαδή ελφο αληηθεηκέλνπ ηεο θαηεγνξίαο 

«Πξσηνζέιηδα άξζξα». Απηφ θαίλεηαη λα πξνζέιθπζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ρξήζεο ζε ζρέζε 
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κε ην αληηθείκελν ηεο θαηεγνξίαο «Κπξίσο πεξηερνκέλνπ» πνπ πεξηείρε ην άξζξν ηεο 

ζειίδαο, πξνθαλψο γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ ρξεζηψλ ζε παξαπιήζηα άξζξα. πλνιηθά 

δειαδή, παξαηεξνχληαη πξνηηκήζεηο ζε κεγάιν βαζκφ παξφκνηεο κε απηέο ηνπ δηθηπαθνχ 

ηφπνπ «Σν Βήκα», επεξεαζκέλεο φκσο απφ ηε δηαθνξεηηθή ζρεδίαζε ζηελ νκάδα ησλ 

ζειίδσλ άξζξσλ. 

 
Δηθόλα 5.24: Πνζνζηά ρξήζεο νκάδσλ αληηθεηκέλσλ αλά ηύπν ζειίδαο γηα ην δηθηπαθό ηόπν 

"Διεπζεξνηππία". 

Όζνλ αθνξά ην δηθηπαθφ ηφπν ησλ θαηαζηεκάησλ «Πιαίζην», νη ζειίδεο ήηαλ 

νξγαλσκέλεο ζε 4 νκάδεο θαη παξαηεξνχκε φηη ζε θάζε νκάδα ζειίδσλ ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ δηαθξίλνληαη κε πςειά πνζνζηά ρξήζεο (Δηθφλα 5.25). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ θαηαζηήκαηνο ε θαηεγνξία αληηθεηκέλσλ πνπ 

μερσξίδεη είλαη απηή ησλ «Μελνχ», πξνθαλψο γηαηί νη ρξήζηεο αθνινχζεζαλ ην θεληξηθφ 

κελνχ θαη ηηο επηινγέο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ πξντφληα κίαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. 

ηνλ θαηάινγν πξντφλησλ πξψηνπ επηπέδνπ, φπνπ νπζηαζηηθά δίλεηαη κία πξψηε βαζηθή 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη εηδηθέο πξνζθνξέο ζηελ εθάζηνηε θαηεγνξία, ε 

θαηεγνξία πνπ μερσξίδεη είλαη θαη πάιη ε «Μελνχ» απφ φπνπ νη ρξήζηεο νδεγήζεθαλ ζηηο 

πην εμεηδηθεπκέλεο ιίζηεο πξντφλησλ. Αληίζηνηρα, ε θαηεγνξία αληηθεηκέλσλ πνπ ηξάβεμε 

ηελ πξνζνρή ζην δεχηεξν επίπεδν θαηαιφγσλ πξντφλησλ ήηαλ ε «Λίζηα Πξντφλησλ» κε ηα 

πξντφληα ηεο εθάζηνηε θαηεγνξίαο. Σέινο, ζηε ζειίδα ηνπ πξντφληνο ηδηαίηεξε ζεκαζία 

δφζεθε ζηα αληηθείκελα ηεο θαηεγνξίαο «Κπξίσο Πεξηερφκελν» πνπ πεξηείρε ηφζν ηελ 

αλαιπηηθή φζν θαη ηε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο θαη εχινγα πξνζέιθπζε κεγάιν 

πνζνζηφ ρξήζεσλ.  
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Δηθόλα 5.25: Πνζνζηά ρξήζεο νκάδσλ αληηθεηκέλσλ αλά ηύπν ζειίδαο γηα ην δηθηπαθό ηόπν 

"Πιαίζην". 

Όπσο θαη κε ηνπο πξνεγνχκελνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο έηζη θαη εδψ ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα ηξαβνχλ ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιχ 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηα ππφινηπα. Σα αληηθείκελα φκσο πνπ μερσξίδνπλ δελ απνηεινχλ 

ηδηαίηεξεο εθπιήμεηο, αθνχ είλαη φλησο ηα αληηθείκελα εθείλα πνπ ζε θάζε ζειίδα βνεζνχλ 

πεξηζζφηεξν ζηελ επίιπζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πξνβιήκαηνο. πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ πσο ε 

ρξήζε ησλ Π έγηλε κε νξζνινγηθφ ηξφπν, αθνχ ηα αληηθείκελα πνπ μερσξίδνπλ σο πξνο ηε 

ρξήζε ηνπο ζε θάζε νκάδα παξφκνησλ ζειίδσλ, είλαη φλησο αληηθείκελα ρξήζηκα γηα ην 

εθάζηνηε πιεξνθνξηαθφ πξφβιεκα. 

5.5.10 Σπδήηεζε απνηειεζκάησλ 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απφ ηα δηάθνξα θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθεθαλ 

πξνεγνπκέλσο βγαίλνπλ κία ζεηξά απφ ρξήζηκα θαη ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα φζνλ 

αθνξά ηηο Π. πλδπάδνληαο ηα απνηειέζκαηα απφ ηα δηάθνξα θξηηήξηα εμάγνληαη 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν θαη πσο βνήζεζαλ νη Π γεληθψο ζηε βειηίσζε ηελ πινήγεζεο 

θαηά ηε δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο ηνπο ΥκεΑΟ,  φπσο επίζεο θαη ην πψο αληηιήθζεθαλ νη 

ίδηνη νη ρξήζηεο ηελ επίδξαζε ησλ Π ζηελ πινήγεζή ηνπο.  

Ξεθηλψληαο απφ ην ηειεπηαίν θαη ιακβάλνληαο ππ‟ φςε θπξίσο ηα απνηειέζκαηα 

απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαίλεηαη πσο νη ρξήζηεο είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ηνπο φηαλ ρξεζηκνπνηνχζαλ θάπνην απφ ηα ζπζηήκαηα 

πινήγεζεο κε Π. Ζ ηθαλνπνίεζε απηή παξαηεξείηαη ηφζν φζνλ αθνξά ηελ πνζφηεηα φζν 

θαη ηε ζρεηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλέθηεζαλ νη ρξήζηεο. Βέβαηα, νη πξνζδνθίεο ησλ 
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ρξεζηψλ απφ ηηο Π ήηαλ ήδε απμεκέλεο πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο θαη θαηά έλα κεγάιν 

βαζκφ επηβεβαηψλνληαη κεηά απφ ηε ρξήζε ησλ ΑΠ. Γελ ππάξρεη παξφια απηά θάπνηα 

ζεκαληηθή δηαθνξά είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο κηαο θαη νη 

αληίζηνηρεο εξσηήζεηο πξηλ θαη κεηά απφ ηε ρξήζε ησλ ΑΠ δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα 

κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ηνπο. 

Οη ρξήζηεο ζε γεληθέο γξακκέο, βαζκνιφγεζαλ ζεηηθά ηελ επρξεζηία θαη ηε 

θηιηθφηεηα ηνπ εξγαιείνπ SeEBrowser, αθήλνληαο πεξηζψξηα βειηίσζεο εηδηθφηεξα ζην 

ηνκέα ηεο επθνιίαο κάζεζεο ηνπ εξγαιείνπ. Δηδηθφηεξα φκσο γηα ην κεραληζκφ ησλ Π, ηνλ 

ηξφπν επηινγήο αληηθεηκέλσλ απφ ηε ιίζηα θαη γεληθφηεξα ηε θηιηθφηεηα θαη ηελ επρξεζηία 

ηνπ κεραληζκνχ νη αμηνινγήζεηο ήηαλ φιεο ζεηηθέο. Σα απνηειέζκαηα απηά, έξρνληαη ζε 

ζπκθσλία θαη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αληίζηνηρσλ εξσηήζεσλ απφ ην πξψην πείξακα θαη 

δελ απνηεινχλ ηδηαίηεξε έθπιεμε ζε απηή ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο. Δίλαη απιά κία 

επηπξφζζεηε ηειηθή επηβεβαίσζε φηη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ Π ήηαλ φλησο φζν εχρξεζηε 

θαη θηιηθή απαηηνχζακε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο. 

Ζ παξαπάλσ αίζζεζε ησλ ρξεζηψλ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ φια ζρεδφλ ηα γεληθά 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Οη ρξήζηεο κε ηε ρξήζε είηε ησλ ΑΠ είηε ησλ ΠΠ ειάηησζαλ 

ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ θηλήζεσλ, ηφζν αλά εξγαζία φζν θαη αλά ζειίδα, φπσο επίζεο 

ειάηησζαλ θαη ην ρξφλν επίζθεςεο αλά ζειίδα θαη ην ζπλνιηθφ ρξφλν γηα ηε δηεθπεξαίσζε 

ηεο εξγαζίαο. Απηφ έρεη επίζεο ζαλ ζπλέπεηα, ηελ αχμεζε ησλ επηζθεπηφκελσλ ζειίδσλ αλά 

εξγαζία, άξα θαη ηεο πνζφηεηαο πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζπέιαζαλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα φκσο επξήκαηα απνηειεί φηη κε ηε ρξήζε ησλ Π νη 

ρξήζηεο δηάβαδαλ πνιχ πην πξνζεθηηθά ηηο ζειίδεο, αθνχ ν κέζνο φξνο ρξφλνπ αλά θίλεζε 

απμήζεθε ζεκαληηθά, ηφζν κε ηηο ΑΠ φζν θαη κε ηηο ΠΠ. Όια ηα παξαπάλσ επεξέαζαλ  

φπσο θαίλεηαη γεληθφηεξα θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ ρξεζηψλ βειηηψλνληαο ηνπο δχν βαζηθνχο 

δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζηεο αλαδήηεζεο, δειαδή ηελ πνζφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηεο. Δθεί 

πνπ φκσο γίλεηαη αθφκα πην αηζζεηή απηή ε βειηίσζε, είλαη ζηε κεηξηθή ηνπ σθέιηκνπ 

ρξφλνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε εηδηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πινήγεζεο κε ηε ρξήζε ησλ 

Π θαη παξνπζίαζε ζεκαληηθή βειηίσζε εηδηθφηεξα ζηελ θαηάζηαζε ησλ ΠΠ. 

Παξάιιεια κε ηε βειηίσζε πνπ παξαηεξείηαη ζηηο δηάθνξεο κεηξηθέο, απηφ πνπ 

επίζεο είλαη θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε φιεο ηηο κεηξήζεηο είλαη φηη κε ηε ρξήζε ησλ ΠΠ ην 

κέγεζνο ηεο βειηίσζεο απηήο είλαη αθφκα κεγαιχηεξν απφ ηε ρξήζε ησλ ΑΠ. 

πγθξίλνληαο ινηπφλ ηνπο δχν απηνχο κεραληζκνχο Π κε ηα εηδηθά θξηηήξηα ζχγθξηζεο, 

παξαηεξνχκε πσο απηή ε βειηίσζε παξαηεξείηαη θαη νθείιεηαη θαηά έλα βαζκφ ζην φηη θαη‟ 

αξρήλ, κε ηηο ΠΠ νη ρξήζηεο θηάλνπλ κε ιηγφηεξεο θηλήζεηο ζην αληηθείκελν πξννξηζκφ. 

Δηδηθφηεξα γηα ηηο πεξηπηψζεηο επηινγήο Π κεηά απφ ιίγεο (κέρξη ηέζζεξεηο) θηλήζεηο ζηε 
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ζχγθξηζε ππεξηεξεί  ζαθψο ην ζχζηεκα ησλ ΠΠ. Παξάιιεια κε ηηο ιηγφηεξεο θηλήζεηο νη 

ρξήζηεο αθηεξψλνπλ θαη ιηγφηεξν ρξφλν γηα ηελ επηινγή κίαο Π κε απνηέιεζκα ηε 

ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ πνπ παξαηεξήζεθε ήδε θαη ζηα ππφινηπα 

θξηηήξηα. 

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα, νδεγνχλ ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη νη εξγαζίεο 

αλαδήηεζεο ησλ ρξεζηψλ κε ηερληθέο πινήγεζεο βειηηψζεθαλ κε ηε ρξήζε ησλ Π είηε κε 

ηελ εθδνρή ησλ απιψλ είηε κε ησλ πξνζαξκνζηηθψλ. Μνιαηαχηα, δε δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα εμεγεζεί πσο αθξηβψο έρεη επηηεπρζεί απηή ε βειηίσζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε αλάιπζε 

ζπλερίδεηαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο κε ηε κέζνδν ησλ δηαγξακκάησλ πινήγεζεο. ηελ  

αληίζηνηρε ελφηεηα 5.5.8 έρνπλ ήδε αλαιπζεί θαη παξνπζηαζηεί ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ ζε θάζε θαηάζηαζε. Έρνληαο ινηπφλ απηά ζαλ δεδνκέλα, 

θαηαιήγνπκε ζε κία ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμεγνχλ ελ κέξεη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν 

παξαηεξήζεθε ε βειηίσζε πνπ αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο. 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηε βειηίσζε πνπ 

παξαηεξήζεθε, είλαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ κεραληζκνχ ησλ Π. Οη ρξήζηεο δειαδή, 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο Π κε ηελ είζνδν ηνπο ζε κηα ζειίδα θαη επέιεγαλ λα 

δηαβάζνπλ ηε ζειίδα φρη απφ ηελ αξρή αιιά απφ φπνην ζεκείν ζεσξνχζαλ θάζε θνξά 

ελδηαθέξνλ. Απηφο ν ηξφπνο ρξήζεο, έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην δηάβαζκα 

ηεο ζειίδαο λα επηθεληξψλεηαη ζε πεξηνρέο κεηαμχ ηνπ 40% θαη 80% ηε εθάζηνηε ζειίδαο, 

πεξηνρή πνπ ζπλήζσο πεξηέρεη ην θπξίσο πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο. 

Δπηπιένλ, ην δηάβαζκα ησλ ρξεζηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή είλαη πνιχ πην 

πξνζεθηηθφ απφ ην γξήγνξν δηάβαζκα κεγάισλ θνκκαηηψλ κε ηελ ΑΑ. πλνιηθά δειαδή, 

απηφ πνπ παξαηεξείηαη, είλαη νη ρξήζηεο λα δηαβάδνπλ πξνζεθηηθφηεξα πην κηθξά θαη πην 

ρξήζηκα θνκκάηηα απφ ηελ θάζε ζειίδα. Παξάιιεια, απνθιείνπλ απφ ην δηάβαζκά ηνπο 

πεξηνρέο πεξηερνκέλνπ άζρεηεο κε ην πιεξνθνξηαθφ ηνπο πξφβιεκα ειαηηψλνληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ην επηπξφζζεην λνεηηθφ βάξνο (cognitive overhead) επεμεξγαζίαο ηνπο. Σέινο, ην 

δηάβαζκα δελ παξνπζηάδεη ηφζν ζπρλέο αιιαγέο θαηεχζπλζεο φπσο ζηελ ΑΑ θαη γίλεηαη 

ζπλήζσο κε ηε ζσζηή θνξά (φρη απφ πίζσ πξνο ηα εκπξφο). 

Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο γηα ηνλ ηξφπν δηαβάζκαηνο ηεο ζειίδαο είλαη 

ελζαξξπληηθέο θαη δείρλνπλ πσο νη ρξήζηεο αθινπζνχλ έλα πην νξζνινγηθφ θαη απνδνηηθφ 

ηξφπν δηαβάζκαηνο, αθνχ φιν θαη ιηγφηεξα θνκκάηηα ηεο ζειίδαο είλαη απηά πνπ 

πξνζπεξληφληαη γξήγνξα. Σα αίηηα απηήο ηεο ζπκπεξηθνξά κπνξνχλ λα βξεζνχλ αλαιχνληαο 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο επέιεγαλ ηηο Π θαη δηάβαδαλ θάζε ζειίδα. Με βάζε 

ινηπφλ ηα ζηνηρεία ρξήζεο ησλ Π παξαηεξνχκε φηη ε επηινγή Π πξνζαλαηνιίδεηαη 

ζπλήζσο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία δηαθέξνπλ απφ νκάδα  ζε νκάδα 
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ζειίδσλ. Άιια δειαδή ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ζπρλφηεξα ζηε ζειίδα 

ηνπ άξζξνπ κίαο εθεκεξίδαο θαη άιια ζηελ θεληξηθή ηεο ζειίδα. Αλαιφγσο κε ην ζηφρν θαη 

ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θάζε ζειίδαο, νη επηινγέο ησλ ρξεζηψλ πξνζαλαηνιίδνληαη 

θαηάιιεια, αθινπζψληαο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα αληηθείκελα απηά πνπ 

απνηεινχλ ηελ πην ρξήζηκε θαη ινγηθή επηινγή. 

πλνιηθά ινηπφλ, θαηαιαβαίλνπκε πσο νη ρξήζηεο θαηάθεξαλ κε ηηο Π λα 

βειηηψζνπλ ηελ αλαδήηεζε κε κεζφδνπο πινήγεζεο είηε ζηελ απιή είηε αθφκε πεξηζζφηεξν 

ζηε πξνζαξκνζηηθή εθδνρή ηεο. Απηφ δε ζπλέβε φκσο αθινπζψληαο έλα λέν 

νπνξηνπληζηηθφ ηξφπν πινήγεζεο, φπσο ζηελ ΑΑ, αιιά κέζα απφ κία πην νξζνινγηθή 

πξνζέγγηζε ηεο πινήγεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο. Οη ΥκεΑΟ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, έρνληαο 

δηαζέζηκν κέξνο ηεο νπηηθήο κεηαπιεξνθνξίαο πνπ ιακβάλνπλ νη βιέπνληεο ρξήζηεο, ήηαλ 

ζε ζέζε λα ηελ αμηνπνηήζνπλ θαηάιιεια, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή 

εηζφδνπ ζε θάζε ζειίδα θαη κε επηινγή ησλ Π βαζηζκέλε ζε θξηηήξηα ζρεηηθά κε ην 

πιεξνθνξηαθφ ηνπο πξφβιεκα θαη φηη ηπραία. 
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Κεθάιαην 6
ν
  

Σςμπεπάζμαηα 

“Reasoning draws a conclusion, but does not 
make the conclusion certain, unless the mind discovers 

it by the path of experience.” 

 
Roger Bacon 
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6 Σπκπεξάζκαηα 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαιχζεθαλ ηα πεηξάκαηα αμηνιφγεζεο πνπ 

δηεμήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο θαη αλαθέξζεθαλ ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ θάζε ελφο μερσξηζηά, αλαιφγσο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθάζηνηε πεηξάκαηνο. Κάπνηα απφ 

ηα ζπκπεξάζκαηα, εηδηθφηεξα ησλ πξψησλ αμηνινγήζεσλ, έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

βειηίσζε ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο φζν θαη ησλ κεηξηθψλ αμηνιφγεζεο, απφ ηα επφκελα 

πεηξάκαηα (πρ. αδπλακία ππνινγηζκνχ αλαιπηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ πινήγεζε ζηελ 

αξρηθή αμηνιφγεζε). ε απηφ ινηπφλ ην θεθάιαην, δελ ζα επηρεηξεζεί κηα αθφκε αλάιπζε 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ θάζε πεηξάκαηνο μερσξηζηά. Αληηζέησο, αληηκεησπίδνληαο φια ηα 

ζηάδηα αμηνιφγεζεο θάησ απφ ην θνηλφ πξίζκα ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ζα 

παξνπζηαζηνχλ ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ζχλνιν ησλ αμηνινγήζεσλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα δνζεί απάληεζε ζηελ αξρηθή ππφζεζε έξεπλαο πνπ δηαηππψζεθε 

ζηελ ελφηεηα 1.2.  

Έρνληαο ινηπφλ ζαλ αξρηθή ππφζεζε έξεπλαο φηη: 

«Η ρξήζε ησλ Σπληνκεύζεσλ Πινήγεζεο (ΣΠ) κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ επρξεζηία 

(απνδνηηθόηεηα, απνηειεζκαηηθόηεηα, ηθαλνπνίεζε) ησλ ηερληθώλ πινήγεζεο  ησλ Φξεζηώλ 

κε Απώιεηα Όξαζεο (ΦκεΑΟ) γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό (ΠΙ)» 

Θα δηεξεπλήζνπκε ηελ παξαπάλσ δήισζε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο 

αμηνινγήζεηο. Γηα λα γίλεη απηφ, ηα ζπκπεξάζκαηα ζα παξνπζηαζηνχλ φζνλ αθνξά ηνπο 

παξαθάησ ηνκείο. Πξψηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεζφδσλ πινήγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ αλαδήηεζεο 

ησλ ΥκεΑΟ. Ζ βειηίσζε απηή θαίλεηαη νπζηαζηηθά ζε θξηηήξηα πνπ δείρλνπλ ηε βειηίσζε 

ζπλνιηθά ησλ δηαδηθαζηψλ αλαδήηεζεο, αθνχ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ 

πινήγεζεο ζπλεπάγεηαη θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαζηψλ αλαδήηεζεο ζην ζχλνιφ 

ηνπο. 

Έπεηηα, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ κεζφδσλ πινήγεζεο. Ζ βειηίσζε απηή αληηθαηνπηξίδεηαη νπζηαζηηθά 

ζε θξηηήξηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ εηδηθά κε ηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ πινήγεζεο. Ζ 

βειηίσζε ινηπφλ ηελ απνδνηηθφηεηαο θαίλεηαη κε ηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ πινήγεζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ αλαδήηεζεο γηα ηνπο ΥκεΑΟ. 

Αθνινχζσο, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε θαη 

ηελ αληίιεςε ηεο βειηίσζεο ησλ παξαπάλσ απφ ηνπο ρξήζηεο. Δλψ ηέινο, ζα παξνπζηαζηεί 

κηα ζεηξά εμεηδηθεπκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο 
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πινήγεζεο, ηε ρξήζε ηεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο απφ ΥκεΑΟ θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

πξνζαξκνζηηθψλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ. 

6.1 Βειηίσζε απνηειεζκαηηθόηεηαο εξγαζηώλ αλαδήηεζεο. 

Ζ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξγαζηψλ αλαδήηεζεο είλαη έλα ζθέινο 

ηνπ ζηφρνπ ηεο έξεπλαο. Γηα λα εμεηάζνπκε αλ ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο επηηεχρζεθε ζα 

εμεηάζνπκε ηελ εμέιημε ησλ απνηειεζκάησλ ζηα ζρεηηθά θξηηήξηα ζην ζχλνιν ησλ 

πεηξακάησλ αμηνιφγεζεο. Πξηλ φκσο πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε, πξέπεη λα 

επηζεκαλζνχλ δχν βαζηθά ζηνηρεία. Πξψηνλ,  εμεηάδνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θξηηεξίσλ, 

θπξίσο φζνλ αθνξά ην κεραληζκφ ησλ Απιψλ πληνκεχζεσλ Πινήγεζεο (ΑΠ). Οη 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 2 επηπιένλ εθδνρψλ ησλ Π ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. Γεχηεξνλ, ζε φια 

ηα πεηξάκαηα ππήξμαλ κφλν ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο κε νινθιήξσζεο θάπνηαο εξγαζίαο, είηε 

ζηελ θαηάζηαζε Απιήο εηξηαθήο Αλάγλσζεο (ΑΑ), είηε ζηελ ΑΠ. Απηφ παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάιπζε ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ, αθνχ αλαθεξφκαζηε πιένλ ζε 

θξηηήξηα πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί κε βάζε νινθιεξσκέλεο θαη επηηπρεκέλεο εξγαζίεο 

αλαδήηεζεο. 

Ζ πξψηε παξαηήξεζε είλαη πσο ζηαζεξά θαη ζηαδηαθά ζε φια ηα πεηξάκαηα ν 

ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ αλαδήηεζεο κεηψλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ Π. Απφ ην 

πξψην πείξακα πνπ κείσζε απηή είλαη ζρεηηθά κηθξή ηεο ηάμεψο ησλ 8,55 δεπηεξνιέπησλ 

έσο θαη ην ηειεπηαίν, ε ρξήζε ησλ Π δείρλεη λα βνεζάεη ηνπο ρξήζηεο λα βξίζθνπλ πην 

γξήγνξα απηφ πνπ ςάρλνπλ. Άιινηε κάιηζηα ε δηαθνξά απηή πξνθχπηεη θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κε βάζε ηα αληίζηνηρα T-Test. 

Σελ ίδηα πνξεία αθνινπζεί θαη ην θξηηήξην ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο αλά επίζθεςε ζε 

ζειίδα. Παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν ζην δεχηεξν θαη ζην ηειηθφ πείξακα, 

παξνπζηάδεη ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά κείσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Απηφ ζπλδέεηαη 

επίζεο θαη κε ην γεγνλφο ηεο αχμεζεο ηνπ κέζνπ φξνπ επηζθεπηφκελσλ ζειίδσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα κίαο αλαδήηεζεο ηφζν γηα ην δεχηεξν πείξακα φζν θαη γηα ην ηειηθφ πνπ ην 

ζπγθεθξηκέλε θξηηήξην ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ πεηξάκαηνο απνθηά πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ. 

Γειαδή, κε ηε ρξήζε ησλ Π νη ρξήζηεο πξνιάβαηλαλ λα δηαβάζνπλ πεξηζζφηεξεο ζειίδεο 

αθηεξψλνληαο ιηγφηεξν ρξφλν παξακνλήο ζε απηέο. Μνιαηαχηα, ην γεγνλφο ησλ 

επηηπρεκέλσλ εξγαζηψλ δείρλεη φηη απηφ δελ επεξέαζε ηελ επηηπρία ησλ εξγαζηψλ. Άξα, 

θαηάθεξαλ λα ιακβάλνπλ ην ίδην ρξήζηκε πιεξνθνξία απφ θάζε ζειίδα ζε ιηγφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

ην ηειηθφ πείξακα, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά θαη θξηηήξηα ζρεηηθά 

κε ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξίαο φπσο ηεο πνζφηεηαο, ηεο αθξίβεηαο θαη ηνπ σθέιηκνπ 
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ρξφλνπ, παξαηεξνχκε πσο νη Π, θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ε έθδνζε ησλ Πξνζαξκνζηηθψλ 

πληνκεχζεσλ Πινήγεζεο (ΠΠ), βνήζεζαλ αηζζεηά ζηε βειηίσζε ηνπο. Γειαδή, νη 

ρξήζηεο φρη κφλν επηζθέθζεθαλ πεξηζζφηεξεο ζειίδεο, αιιά απηέο πεξηείραλ κεγαιχηεξε 

πνζφηεηα ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη είραλ βειηησκέλε πνηφηεηα ζε ζρέζε κε ηα 

απνηειέζκαηα ζηελ θαηάζηαζε ΑΑ. Παξάιιεια, ε αχμεζε ηνπ σθέιηκνπ ρξφλνπ δείρλεη 

φηη νη ρξήζηεο αθηέξσζαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν δηαβάδνληαο ρξήζηκε πιεξνθνξία απφ ηηο 

ζειίδεο κε ηε ρξήζε ησλ Π απφ φηη ζηελ θαηάζηαζε ΑΑ. 

πλνςίδνληαο ινηπφλ ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ πεηξακάησλ, φζνλ αθνξά ηα 

θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλαδήηεζε, δείρλνπλ κία ζηαζεξή βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξγαζηψλ αλαδήηεζεο. Οη ρξήζηεο θηάλνπλ ζην ζηφρν ηνπο πην 

γξήγνξα, πινεγνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο ζειίδεο, αθηεξψλνπλ ιηγφηεξν ρξφλν ζε θάζε κία 

απφ απηέο ρσξίο φκσο λα ζπζηάδεηαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αλαθηνχλ απφ 

απηήλ. Καηαθέξλνπλ επίζεο λα βξνπλ φρη κφλν πεξηζζφηεξε αιιά θαη πην ζρεηηθή 

πιεξνθνξία. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαη ζπλεπήο ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ ζρεηηθψλ θξηηεξίσλ 

κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ινηπφλ ην κέξνο ηεο ππφζεζεο φηη νη Π κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ 

ηελ αλαδήηεζε ησλ ΥκεΑΟ ζηνλ ΠΗ. 

6.2 Βειηίσζε απνδνηηθόηεηαο κεζόδσλ πινήγεζεο. 

Αληίζηνηρα κε ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε, ηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχζαλ 

ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ παξνπζίαζαλ θαη απηά ζην ζχλνιν ησλ 

πεηξακάησλ ζπλερή βειηίσζε φηαλ νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο Π. Ξεθηλψληαο απφ ην 

θξηηήξην ησλ θηλήζεσλ αλά εξγαζία, παξαηεξνχκε απφ ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε κία κείσζε 

ησλ θηλήζεσλ αλά εξγαζία πνπ δηαηεξείηαη θαη απμάλεηαη, ηφζν ζην δεχηεξν πείξακα φζν 

θαη ζην ηξίην πείξακα. Παξάιιεια, αληίζηνηρε κείσζε ησλ θηλήζεσλ παξαηεξείηαη θαη ζην 

θξηηήξην ησλ θηλήζεσλ αλά επηζθεπηφκελε ζειίδα. 

Οη δχν παξαπάλσ παξαηεξήζεηο, έξρνληαη ζε ζπκθσλία θαη κε ηα απνηειέζκαηα 

πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρξφλνπο ζηα θξηηήξηα 

αλαδήηεζεο. Παξάιιεια φκσο, ελψ νη θηλήζεηο θαη νη ρξφλνη, ηφζν αλά εξγαζία θαη φζν θαη 

αλά ζειίδα κεηψλνληαη, απμάλεηαη ζεκαληηθά ν ρξφλνο αλά θίλεζε κε ηε ρξήζε ησλ Π. Σν 

γεγνλφο απηφ δείρλεη πσο κε ηηο Π νη ρξήζηεο δηάβαδαλ πην πξνζεθηηθά ηα εθάζηνηε 

θνκκάηηα θάζε ζειίδαο, αθηεξψλνληαο πεξηζζφηεξν ρξφλν αλά θίλεζε. Υξεζηκνπνηνχζαλ 

πνιχ ιηγφηεξν δειαδή ηελ ηαθηηθή ηεο παξάθακςεο κεγάισλ κεξψλ κίαο ζειίδαο κε 

επαλαιακβαλφκελεο γξήγνξεο θηλήζεηο αλάγλσζεο πνπ παξαηεξνχκε ζηελ θαηάζηαζε 

ΑΑ. 
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Έλα αθφκα πην πεξίεξγν εθ πξψηεο φςεσο γεγνλφο, είλαη φηη παξφιν πνπ νη ρξήζηεο 

αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν αλά θίλεζε, ηφζν ν ρξφλνο αλά ζειίδα φζν θαη ν ρξφλνο 

αλά εξγαζία κεηψλνληαη. Δηδηθφηεξα ζην ηειεπηαίν πείξακα, φπνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ 

απαηηνχληαλ πεξηζζφηεξεο θηλήζεηο δηαθεηκεληθήο πινήγεζεο, παξαηεξνχκε αχμεζε ησλ 

επηζθεπηφκελσλ ζειίδσλ αλά εξγαζία. Γειαδή, νη ρξήζηεο κέζα ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, αθηεξψλνληαο ιηγφηεξν ρξφλν αλά ζειίδα αιιά πεξηζζφηεξν αλά θίλεζε, 

θαηάθεξαλ λα επηζθεθηνχλ πεξηζζφηεξεο ζειίδεο. Λακβάλνληαο ππ‟ φςε θαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ε πινήγεζε κε ηε ρξήζε ησλ Π 

βειηηψζεθε ζεκαληηθά σο πξνο ηελ απφδνζή ηεο. 

Σηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη θαη αθφκε κία κέηξεζε, 

ζρεηηθή κε  ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ ησλ ρξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελδνθεηκεληθήο 

πινήγεζεο. ην θξηηήξην ησλ επαλαιακβαλφκελσλ ζηνηρεηψλ θεηκέλνπ αλά επηζθεπηφκελε 

ζειίδα παξαηεξήζεθε επίζεο ζεκαληηθή κείσζε κε ηε ρξήζε ησλ Π ζε ζρέζε κε ηελ ΑΑ. 

Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη πσο, αλ θαη άγλσζηνο κέρξη πξφζθαηα γηα ηνπο ΥκεΑΟ ν 

κεραληζκφο ησλ Π, δελ πξνθάιεζε έληνλα θαηλφκελα απνπξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ 

ελδνθεηκεληθή πινήγεζε. 

6.3 Αληίιεςε θαη ηθαλνπνίεζε ρξεζηώλ. 

Ζ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ ρξεζηψλ γηα ην κεραληζκφ ησλ Π κεηξήζεθε 

θπξίσο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηελ αξρηθή θαη ηειηθή αμηνιφγεζε. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηηο ελφηεηεο 5.2.7 θαη 5.5.7 ζπκπεξαίλνπκε πξψηα απφ 

φια, φηη νη Π έρνπλ αμηνινγεζεί σο εχρξεζηεο, ρξήζηκεο θαη βνεζεηηθέο απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Απηά είλαη ηξία πνιχ βαζηθά θαη ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθαίλνληαη απφ ηελ αξρηθή 

θηφιαο αμηνιφγεζε θαη γίλνληαη εληνλφηεξα ζηελ ηειεπηαία. Άξα, ε δηεπαθή απφ κφλε ηεο 

δελ δπζθφιεςε ζηε ρξήζε ηεο ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη θαηάιαβαλ εχθνια ηε ρξεζηκφηεηα 

θαη ηε βνήζεηα πνπ κπνξεί λα ηνπο παξέρεη θαη πξνθαλψο ηελ αμηνπνίεζαλ θαηάιιεια. 

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά είραλ ζαλ ζπλέπεηα, ηε βειηίσζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ εξγαιείνπ πινήγεζεο ζπλνιηθά, φηαλ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαλ κε ηηο Π. Γεγνλφο πνπ 

δείρλεη πσο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ επρξεζηία νπνηνπδήπνηε εξγαιείνπ 

πινήγεζεο κε ηελ ελζσκάησζή ηνπο. Πφζν κάιινλ, αλ ην εξγαιείν απηφ είλαη έλα ήδε 

γλσζηφο θπιινκεηξεηήο πνπ γλσξίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαιά, αμηνπνηψληαο πνιιέο απφ 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. 

Παξάιιεια, πνιχ ζεηηθή ήηαλ θαη ε αμηνιφγεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ. Οη ρξήζηεο εκθαλίζηεθαλ ηθαλνπνηεκέλνη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 
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ηε ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ κάιηζηα, είρε επίζεο επίδξαζε θαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα πνπ αλάθηεζαλ ζην ηειεπηαίν 

πείξακα, θαζψο απμήζεθε ε ηθαλνπνίεζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ΑΑ ηφζν φζνλ 

αθνξά ηελ πνζφηεηα, φζν θαη ηε ζρεηηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αλάθηεζαλ. 

Δπίζεο ζεκαληηθφ εχξεκα απνηειεί θαη ην γεγνλφο πσο νη ρξήζηεο ζεψξεζαλ φηη νη 

Π πνπ ππήξραλ ζηηο ζειίδεο ηνπ ηειεπηαίνπ πεηξάκαηνο ήηαλ φζεο ρξεηάδνληαλ. Γειαδή, 

δελ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ιφγσ κίαο κεγάιεο ιίζηαο Π νχηε θαη είραλ πξνβιήκαηα 

ζην λα βξνπλ αληηθείκελα - Π πνπ κπνξεί λα ππήξραλ ζηε ζειίδα θαη λα ηα ρξεηάδνληαλ 

θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο. 

Σέινο, ε ζεηηθή γλψκε ησλ ρξεζηψλ ελδπλακψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν κε ην 

κεραληζκφ ησλ ΠΠ πνπ ραξαθηεξίδεηαη επίζεο εμίζνπ εχρξεζηνο, εθφζνλ δε δηαθέξεη κε 

ηηο ΑΠ ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ. Ηδηαίηεξα φκσο ζεκαληηθφ είλαη  πσο ε λέα 

πξνζαξκνζκέλε ζεηξά ησλ Π ραξαθηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ βνεζεηηθή θαη ρξήζηκε. Σν 

γεγνλφο απηφ, ζπλδπαζκέλν κε ηηο κεγάιεο πξννπηηθέο βειηίσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ, δίλεη ην ζηίγκα πσο πξνζπάζεηεο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε 

βειηίσζεο ησλ Π ζην κέιινλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ εππξφζδεθηεο απφ ηνπο ρξήζηεο.   

6.4 Αιιαγή ζπκπεξηθνξάο πινήγεζεο. 

Δθηφο απφ ηε βειηίσζε ηεο πινήγεζεο θαη ηεο αλαδήηεζεο πνπ παξνπζηάδεηαη κέζα 

απφ ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο σο πξνο ην πψο επήιζαλ απηέο νη 

βειηηψζεηο δίλνπλ ηα δηαγξάκκαηα πινήγεζεο. Με βάζε ινηπφλ ηα δηαγξάκκαηα, 

παξαηεξνχκε ηηο παξαθάησ αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ κε ηε ρξήζε ησλ Π. 

Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ιίζηα ησλ ζπληνκεχζεσλ ζρεδφλ ζε θάζε επίζθεςε ζε 

ζειίδα θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κάιηζηα, μεθηλνχζαλ ηελ πινήγεζή ηνπο κε θηλήζεηο ζε 

Π. 

Με ηε ρξήζε ησλ Π, νη θηλήζεηο δηαβάζκαηνο ηηο ζειίδαο απφ ηνπο ρξήζηεο 

πεξηνξίζηεθαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε πεξηνρέο κε πην ελδηαθέξνλ πεξηερφκελν γηα ην 

εθάζηνηε πιεξνθνξηαθφ πξφβιεκα. Παξάιιεια, παξαηεξνχκε ειάηησζε ηεο ρξήζεο 

νπνξηνπληζηηθψλ ηερληθψλ πινήγεζεο, φπσο ην δηάβαζκα πξνο ηα πίζσ πνπ παξαηεξείηαη 

έληνλα ζε πεξηπηψζεηο πινήγεζεο ζηελ θαηάζηαζε ΑΑ. 

Δπηπιένλ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο κεηξήζεηο ησλ πνζνζηψλ ρξήζεο ησλ 

επηζεκεησκέλσλ αληηθεηκέλσλ ζε θάζε ζειίδα, πξνθχπηεη φηη αλαιφγσο ηε ζειίδα, ην ζθνπφ 

πνπ εμππεξεηνχζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηε δνκή ηεο, ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θάζε θνξά 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλε επηζθεςηκφηεηα ζε ζρέζε κε άιια. Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη 
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πσο νη επηινγέο Π γίλνληαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ 

ησλ ρξεζηψλ θαη φρη κε θάπνην νπνξηνπληζηηθφ ε ηπραίν ηξφπν. 

Δπίζεο, ζεκαληηθή παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ην θνκκάηη ησλ πεξηγξαθψλ 

ηζηνζειίδσλ ζην δεχηεξν πείξακα, είλαη ε αδπλακία ησλ ρξεζηψλ λα αληηιεθζνχλ πεξηνρέο 

πεξηερνκέλνπ θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ζε κία ζειίδα ρξεζηκνπνηψληαο 

ηηο κέρξη ζήκεξα δεκνθηιήο κεζφδνπο πινήγεζεο ζε απηήλ. ε αληίζεζε φκσο κε ηηο 

πεξηγξαθέο ζηελ θαηάζηαζε ΑΑ, νη πεξηγξαθέο ζηελ θαηάζηαζε Υσξηθά Δκπινπηηζκέλσλ 

πληνκεχζεσλ Πινήγεζεο (ΥΔΠ) ήηαλ αξθεηά πην ζσζηέο θαη πιήξεηο, άξα νη Π 

βνήζεζαλ ηνπο ρξήζηεο λα ρσξίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο ζε ινγηθέο πεξηνρέο. Απηφ 

πηζηεχνπκε πσο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε βειηίσζε ηεο πινήγεζεο θαη 

αλαδήηεζεο πνπ παξαηεξήζακε λα ζπληειείηαη λσξίηεξα. Ζ κεηαθνξά απηήο ηεο 

πιεξνθνξίαο ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ εληαίνπ θεηκέλνπ ζε πεξηνρέο πεξηερνκέλνπ κε 

δηαθνξεηηθφ ξφιν θαη ιεηηνπξγηθφηεηα, απνηειεί θαη έλα απφ ηνπο ζεκειηψδεο ζηφρνπο ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο. 

 Ο δηαρσξηζκφο ηεο ζειίδαο ζε ελφηεηεο πεξηερνκέλνπ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο δείρλεη λα πξνθαιεί ζεκαληηθή 

αιιαγή ζηνλ ηξφπν πινήγεζεο. Παξάιιεια, ε αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρεηψλ αλά 

ζειίδα δείρλεη φηη ε ρξήζε ησλ Π γίλεηαη κε βάζε νξζνινγηθά θξηηήξηα αλαιφγσο κε ηνλ 

εθάζηνηε ζηφρν ηνπ ρξήζηε θαη φρη νπνξηνπληζηηθά. πλδπάδνληαο φια ηα παξαπάλσ, κε 

ηελ παξαηήξεζε ηεο αχμεζεο ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ρξφλνπ αλά θίλεζε θαίλεηαη πσο ε λέα 

απηή ζπκπεξηθνξά νδεγεί ηνπο ρξήζηεο ζε πην πξνζεθηηθφ θαη επηθεληξσκέλν δηάβαζκα 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ θάζε ζειίδαο. 

Σα απνηειέζκαηα ινηπφλ πνπ πξνεγνπκέλσο επηζεκάλζεθαλ φζνλ αθνξά ηηο 

βειηηψζεηο ζηελ πινήγεζε θαη ζηελ αλαδήηεζε ησλ ρξεζηψλ νθείινληαη ζε έλα λέν, 

δηαθνξνπνηεκέλν ηξφπν πινήγεζεο κέζα ζηηο ζειίδεο απφ ηνπο ρξήζηεο. Αληηκεησπίδνπλ 

πιένλ ηηο ζειίδεο κε έλα λέν λνεηηθφ κνληέιν ειαθξψο δηαθνξεηηθφ απφ ην πξνεγνχκελν 

ηνπ απινχ κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα κε ηπραία ζεκεία αλαθνξάο. Με ηε ρξήζε ησλ Π ην 

λνεηηθφ κνληέιν κεηαηξέπεηαη ζε έλα κνλνδηάζηαην πίλαθα κε «ζειηδνδείθηεο» ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία εηζφδνπ ζην πεξηερφκελν ηα νπνία επίζεο ζεκαηνδνηνχλ πεξηνρέο 

πεξηερνκέλνπ θαη ιεηηνπξγηθά αληηθείκελα κίαο ζειίδαο, άξα δελ είλαη επηιεγκέλα ηπραία 

φπσο κε ηε κέρξη ηψξα πξνζέγγηζε. Ο εμνξζνινγηζκφο απηψλ ησλ «ζειηδνδεηθηψλ» ζην 

κνλνδηάζηαην πίλαθα έρεη ζαλ ζπλέπεηα θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ ηερληθψλ πινήγεζεο 

κέζα ζηε ζειίδα πνπ νδεγεί ζε θαιχηεξεο κεζφδνπο δηαθεηκεληθήο πινήγεζεο θαη 

γεληθφηεξα ζε έλα πην εμνξζνινγηζκέλν θαη ζπλάκα απνδνηηθφ ηξφπν πινήγεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλαδήηεζεο. 
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6.5 Η ηδηαηηεξόηεηα ηεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο. 

Με ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο ησλ ΥΔΠ δηεξεπλήζεθαλ νη επηπηψζεηο ηεο ρξήζε 

ρσξηθήο πιεξνθνξίαο φζνλ αθνξά ηε ζέζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ πεξηνρψλ 

πεξηερνκέλνπ ζηε ζειίδα. Ζ δηεξεχλεζε απηή είρε δχν επίπεδα. Πξψηνλ, λα επηβεβαησζεί 

φηη νη ΥκεΑΟ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ φπσο νη βιέπνληεο ηε ρσξηθή πιεξνθνξία κε ηελ 

θαηάιιειε δηεπαθή θαη δεχηεξνλ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν απηή ε ρσξηθή πιεξνθνξία 

κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαδήηεζεο κε κεζφδνπο πινήγεζεο. 

Όζνλ αθνξά ην πξψην κέξνο ηεο δηεξεχλεζεο κέζσ ησλ πεξηγξαθψλ ησλ 

ηζηνζειίδσλ ζηε δεχηεξε αμηνιφγεζε δηαπηζηψζεθε πσο νη ρξήζηεο κπνξνχλ ηφζν λα 

αληηιεθζνχλ θαη λα κεηαδψζνπλ ζσζηά ηε ρσξηθή πιεξνθνξία πνπ κεηαδίδνληαλ κέζσ ηεο 

δηεπαθήο. Μπνξνχζαλ δειαδή κε ηελ πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπο δηεπαθή λα 

αλαγλσξίζνπλ ηηο πεξηνρέο ζε κία ζειίδα θαη λα θαηαιάβνπλ ζε κεγάιν βαζκφ πνηα ζηνηρεία 

βξίζθνληαη ζηε θαζεκία απφ απηέο. 

Παξφιν ην γεγνλφο φκσο ηεο θαηαλφεζεο ηεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο φηαλ πξφθεηηαη 

λα πεξηγξάςνπλ κηα ζειίδα, ππήξμε ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 

απηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινήγεζεο, αλαδεηψληαο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα. Γηα ηελ 

αθξίβεηα, ν κεραληζκφο ησλ ΥΔΠ έδεημε εκθαλή ζεκάδηα απνπξνζαλαηνιηζκνχ ζηνπο 

ρξήζηεο, πνπ αληί λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί, ην 

ρξεζηκνπνίεζαλ κε έλα εληειψο αλνξζφδνμν ηξφπν. 

Αληί δειαδή λα ςάρλνπλ γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζε πεξηνρέο πνπ 

ήηαλ πην πηζαλφ λα βξίζθεηαη, έςαρλαλ φιεο ηηο πεξηνρέο είηε κε αξηζκεηηθή είηε κε ηπραία 

ζεηξά κέρξη λα βξνπλ ην αληηθείκελν πνπ ηνπο ελδηέθεξε. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα 

νδεγνχληαη ζπρλφηεξα ζε ιάζνο επηινγέο Π, λα ρξεηάδεηαη λα αλαδεηνχλ θάπνην 

αληηθείκελν ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ιίζηεο θαη λα ράλνληαη ζπρλά ζην ζηάδην ηεο ρξήζεο 

ησλ Π θαζψο αλαδεηνχζαλ επαλεηιεκκέλσο αληηθείκελα ζε ιάζνο πεξηνρέο. 

Σν θξίζηκν ζηνηρεηφ, ζην λα αληηιεθζνχκε ηελ αηηία ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, είλαη λα 

ειέγμνπκε ην κέρξη ζηηγκήο λνεηηθφ κνληέιν ησλ ΥκεΑΟ γηα κία ζειίδα θαη πψο απηφ 

κεηαηξάπεθε κέζα απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΥΔΠ. Σν βαζηθφ λνεηηθφ κνληέιν ησλ 

ΥκεΑΟ γηα κηα ζειίδα, φπσο ήδε έρεη εμεγεζεί είλαη απηφ ελφο κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα 

θεηκέλσλ. Με ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Π ν πίλαθαο απηφο εκπινπηίδεηαη κε ζειηδνδείθηεο 

ζε ζεκεία εηζφδνπ ζην θείκελν. Ζ έθδνζε ησλ ΥΔΠ θαηαλέκεη απηνχο ηνπο ζειηδνδείθηεο 

ζε 9 δηαθνξεηηθέο ιίζηεο αλαιφγσο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ινηπφλ θάπνηνο απνδνηηθά ην ραξαθηεξηζηηθφ, πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα 

έρεη ηε γλψζε ζε πνηα ή πνηεο ιίζηεο είλαη πνην πηζαλφ λα βξίζθεηαη ην αληηθείκελν πνπ 

ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη. 
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Ζ γλψζε απηή έρεη λα θάλεη κε αξρέο ζρεδίαζεο ησλ ηζηνζειίδσλ. πκθψλα κε ηηο 

αξρέο απηέο φηαλ θάπνηνο ςάρλεη ζηε ζειίδα γηα θάπνην αληηθείκελν θπξίσο πεξηερνκέλνπ 

ζα μεθηλήζεη ηελ αλαδήηεζή ηνπ απφ ηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο ζειίδαο θαη φρη απφ θάπνηα 

πεξηθεξεηαθή. Όηαλ θάπνηνο ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κελνχ κηαο ζειίδαο ζα ην ςάμεη 

πξψηα  ζηηο πιατλέο θαη πάλσ πεξηνρέο (π.ρ. 4 θαη 8) θαη κεηά νπνπδήπνηε αιινχ. Σηο αξρέο 

απηέο, νη ΥκεΑΟ δελ ηηο θαηέρνπλ ιφγσ ηνπ κέρξη ηψξα ηξφπνπ πινήγεζεο ηνπο ζε 

ηζηνζειίδεο θαη ηνπ ππάξρνληνο λνεηηθνχ κνληέινπ. 

Ο κφλνο ηξφπνο απφθηεζεο απηήο ηεο γλψζεο είλαη ε εθηεηακέλε ρξήζε θαη 

εκπεηξία κε ην κεραληζκφ ησλ ΥΔΠ. Όζν πεξηζζφηεξν δειαδή πινεγνχληαη ζε ζειίδεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην κεραληζκφ ησλ ΥΔΠ ηφζν πεξηζζφηεξν ζα αξρίζνπλ λα 

αληηιακβάλνληαη θαη νη ίδηνη απηνχο ηνπο θαλφλεο ζρεδίαζεο θαη ζα αξρίζνπλ ηειηθά λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ πξνο φθεινο ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο εθπαίδεπζεο απαηηνχζε ρξφλν 

θαη πφξνπο πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηαηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο 

έξεπλαο θαη γη απηφ ην ιφγν δελ εμεηάζζεθαλ νη επηπηψζεηο ηεο ζηε ρξήζε ησλ ΥΔΠ. 

6.6 Οη δπλαηόηεηεο ησλ πξνζαξκνζηηθώλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ 

ε αληίζεζε κε ηηο ΥΔΠ ζηηο ΠΠ νη ρξήζηεο δε ρξεηάδνληαλ λα έρνπλ θάπνηα 

ηδηαίηεξε γλψζε πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνδνηηθά. Ζ γλψζε ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε απνθηηφληαλ απφ ηνλ ίδην ην κεραληζκφ κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ζπλεξγαηηθνχ 

θηιηξαξίζκαηνο (collaborative filtering) ηεο ρξήζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ησλ Π. Σν ζέκα 

εδψ δελ είλαη ινηπφλ αλ νη ρξήζηεο είραλ αξθεηή γλψζε γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ απνδνηηθά αιιά αλ ην ζχζηεκα κε ηηο πξνεγνχκελεο θαηαγεγξακκέλεο 

θηλήζεηο είρε αξθεηή γλψζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά θαη πξνο φθεινο ηνπ ρξήζηε. 

Απφ ηελ πιεπξά κάιηζηα ηνπ ρξήζηε, ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ν ηξφπνο ρξήζεο δελ 

άιιαδε ζε ηίπνηα, ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ ΑΠ θαη απηφ ήηαλ έλα απφ ηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά επηηπρίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδέαο. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ηειηθήο αμηνιφγεζεο, ε βειηίσζε ζε φια ηα θξηηήξηα ηφζν αλαδήηεζεο φζν θαη πινήγεζεο 

είλαη αθφκα κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ παξαηεξείηαη κε ηε ρξήζε ησλ ΑΠ. Απηφ επίζεο 

θαίλεηαη θαη απφ ηε βειηίσζε ζε φια ηα εηδηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ Π πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ηειεπηαίν πείξακα. Μεηψζεθαλ ηφζν νη ελδηάκεζνη ζηαζκνί κέρξη 

ηελ επηινγή Π, κε δξακαηηθή βειηίσζε λα παξαηεξείηαη εηδηθά ζε δηαδηθαζίεο επηινγήο κε 

ιίγνπο ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο. Παξάιιεια, κεηψζεθε θαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδνληαλ νη 

ρξήζηεο γηα λα επηιέμνπλ κηα Π απφ ηε ιίζηα. 

Δθηφο φκσο ησλ αληηθεηκεληθψλ βειηηψζεσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ κε ηηο παξαπάλσ 

κεηξηθέο, παξαηεξήζεθε θαη βειηίσζε ηεο γλψκεο ησλ ρξεζηψλ απέλαληη ζην ζχζηεκα ησλ 
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Π. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ρξήζηεο θαίλνληαη θαη πην ζίγνπξνη γηα ηε ζρεηηθφηεηα θαη ηνλ 

φγθν ησλ αλαθηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ρξήζε ηνπ. πλ ηνηο 

άιινηο, ε λέα ζεηξά ησλ Π ζηηο ΠΠ βαζκνινγείηαη ζεηηθά φπσο επίζεο θαη ε βνήζεηα ηεο 

λέαο απηήο ζεηξάο. Όια ηα παξαπάλσ δείρλνπλ κηα αηζζεηή ζε επίπεδν ρξήζηε βειηίσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Π, πνπ ζε αληίζεζε κε ηηο ΥΔΠ, εδψ αμηνπνηήζεθε ζην έπαθξν. 

εκεηψλνληαο ινηπφλ ηηο παξαπάλσ βειηηψζεηο πνπ επέθεξαλ νη ΠΠ, είλαη 

ρξήζηκν λα ππελζπκίζνπκε φηη ην παξφλ ζχζηεκα βαζίζηεθε ζε έλα πνιχ απιφ αιγφξηζκν 

βαζηζκέλν κφλν ζε ηέζζεξεηο παξάγνληεο. Να ππελζπκίζνπκε επίζεο πσο ηα δεδνκέλα 

εθπαίδεπζεο ήηαλ κφλν νη θηλήζεηο ρξήζεηο ησλ Π ζηε δεχηεξε αμηνιφγεζε 

εκπινπηηζκέλεο κε αληίζηνηρν ζχλνιν θηλήζεσλ γηα ην ηξίην πεξηβάιινλ. ην ζχλνιν 

δειαδή επξφθεηην γηα 674 θηλήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 225 πεξίπνπ θηλήζεηο αλά 

πεξηβάιινλ – δηθηπαθφ ηφπν. Πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα κηθξνχ κεγέζνπο φγθν δεδνκέλσλ. 

Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο, ζπλδπαζκέλεο κε ηα νξαηά ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

κεραληζκνχ κέρξη ζηηγκήο, πξνδηαγξάθνπλ κηα ηδέα κε πνιχ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο αλ 

αλαπηπρζεί παξαπάλσ ν αιγφξηζκφο αλαδηάηαμεο θαη εκπινπηηζηνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηα 

δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Όζνλ αθνξά ηνλ αιγφξηζκν εηδηθφηεξα, θάπνηεο απφ ηηο βειηηψζεηο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ θαη λα  δηεξεπλεζνχλ ζε κειινληηθή έξεπλα είλαη ε 

ρξήζε θάπνησλ πξνθίι γηα θάζε ρξήζηε φπνπ θαηαρσξνχληαη πιεξνθνξίεο φπσο ιέμεηο 

θιεηδηά γηα ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ή νη πξνηηκήζεηο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ηηο 

νληνινγίαο ψζηε λα πξνσζνχληαη αλαιφγσο ζηε ιίζηα ησλ Π. Οη ιέμεηο θιεηδηά 

ζπλδπαζκέλεο κε ην εθάζηνηε πεξηερφκελν ησλ επηζεκεησκέλσλ αληηθεηκέλσλ ζε κία ζειίδα 

ζα πξνσζνχλ ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζην ρξήζηε πην κπξνζηά 

ζηε ιίζηα, ελψ αληίζηνηρε ζα είλαη θαη ε ιεηηνπξγία ησλ πξνηηκήζεσλ ζε νληφηεηεο 

αληηθεηκέλσλ απφ ηελ νληνινγία. Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ, πσο ην ζπγθεθξηκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ θξχβεη πνιχ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο απφ ηηο ήδε εκθαλήο απφ 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηειηθνχ πεηξάκαηνο. 
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Κεθάιαην 7
ν
  

Επίλογορ 

«Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ 
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Η δηεπθόιπλζε ηεο 

πξόζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλνύληαη 

ειεθηξνληθά, θαζώο θαη ηεο παξαγσγήο, αληαιιαγήο 
θαη δηάδνζεο ηνπο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο, 

ηεξνπκέλσλ πάληνηε ησλ εγγπήζεσλ ησλ άξζξσλ 9, 9Α 

θαη 19.» 

 
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΔΛΛΑΓΟΣ, Άξζξν 5

Α
, 

Παξάγξαθνο 2. 
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7 Δπίινγνο 

Κιείλνληαο ηε δηαηξηβή ζα ζπλνςίζνπκε ηα βαζηθά ζεκεία ηεο, κέζα απφ κία 

επαλεμέηαζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ αξρηθά ζηηο ελφηεηεο 

1.2 θαη 1.3. Έπεηηα ζα αλαθεξζνχκε ηδηαίηεξα ζηα απζεληηθά ζεκεία ζπκβνιήο ηεο 

δηαηξηβήο ζηελ έξεπλα θαη ζα θιείζνπκε παξνπζηάδνληαο ηνπο λένπο εξεπλεηηθνχο 

νξίδνληεο πνπ αλνίγνληαη απφ εδψ θαη πέξα. 

7.1 Δπαλεμέηαζε ηεο εξεπλεηηθήο ππόζεζεο 

Ξεθηλψληαο ηε δηαηξηβή, είραλ ηεζεί κία ζεηξά απφ ζπγθεθξηκέλνπο εξεπλεηηθνχο 

ζηφρνπο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα εμεηάδνληαλ ε εξεπλεηηθή ππφζεζε (βι. ελφηεηα 1.3). αλ 

πξψηνο ζηφρνο ήηαλ ε αλάιπζε ησλ κέρξη ζηηγκήο ππαξρφλησλ πξνηάζεσλ αληηκεηψπηζεο 

ηνπ ζέκαηνο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ Υξεζηψλ κε Απψιεηα Όξαζεο (ΥκεΑΟ) ζηνλ 

Παγθφζκην Ηζηφ (ΠΗ). ην θεθάιαην 2 ν ζηφρνο απηφο απαληάηαη κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε 

ησλ νξηζκψλ ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο επρξεζηίαο θαη κίαο 

ζεηξάο εξεπλψλ γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα 

εληνπηζηνχλ θαη λα κεηξεζνχλ. Ζ έξεπλα ζε απηφλ ην ρψξν βνήζεζε ζην λα μεθαζαξίζνπλ 

νη πηζαλέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ φξσλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη επρξεζηίαο γηα λα θαηαλνεζεί 

θαιχηεξα ζηε ζπλέρεηα ν ζηφρνο ηεο δηαηξηβήο ζε ζρέζε κε ηνπο δχν παξαπάλσ φξνπο. 

ηε ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ νη φξνη απηνί ζε ζρέζε κε ηηο κεζφδνπο 

πινήγεζεο ζηνλ ΠΗ ζε εξγαζίεο αλαδήηεζεο, αλαιχζεθαλ νη βαζηθέο αξρέο πάλσ ζηηο 

νπνίεο ζηεξίδεηαη ε πινήγεζε κέρξη ζήκεξα, ησλ βιεπφλησλ ρξεζηψλ ζην ΠΗ. Παίξλνληαο 

ζαλ δεδνκέλν πσο ν ΠΗ ζαλ πεξηβάιινλ πινήγεζεο είλαη πην εχρξεζην ζήκεξα απφ 

βιέπνληεο παξά απφ ΥκεΑΟ, εμεηάζακε ηα βαζηθά ζεκεία πνπ αλεβάδνπλ απηφλ ηνλ δείθηε 

ηεο επρξεζηίαο γηα ηνπο βιέπνληεο ρξήζηεο. Ζ έξεπλα απηή νδήγεζε ζε δχν βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Πξψηνλ, ε νπηηθά κεηαθεξφκελε κεηαπιεξνθνξία πνπ κεηαδίδεηαη ζήκεξα 

απφ ηηο ηζηνζειίδεο, θπξίσο κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη δηάθνξσλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ, είλαη 

απφ ηνπο πην βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ θαη απμάλνπλ ηελ επρξεζηία ηνπ ΠΗ 

γηα ηνπο βιέπνληεο ζε ζρέζε κε ηνπο ΥκεΑΟ. Γεχηεξνλ, κεγάιν κέξνο απηήο ηεο 

κεηαπιεξνθνξίαο δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί ζηνπο ΥκεΑΟ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ππνζηήξημεο 

αληίζηνηρσλ δνκψλ πεξηερνκέλνπ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρεηψλ απφ ην βαζηθφ δνκηθφ 

ζπζηαηηθφ ηνπ ΠΗ ηελ HTML (HyperText Markup Language). 

Έρνληαο ηα παξαπάλσ σο δεδνκέλα, αλαιχζεθαλ ζηε ζπλέρεηα νη κέρξη ζήκεξα 

πξνηεηλφκελνη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ΥκεΑΟ κέζσ Τπνζηεξηθηηθψλ 

Σερλνινγηψλ (ΤΣ) πνπ παξέρνληαη πξνθεηκέλνπ λα πινεγεζνχλ ζηνλ ΠΗ. Μέζα απφ απηήλ 
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ηελ αλάιπζε πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα πσο νη κέρξη ζηηγκήο ΤΣ πεξηνξίδνληαη απφ ηηο 

ειιείςεηο ηεο HTML θαη πσο πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα επρξεζηίαο κε 

δηάθνξνπο κεραληζκνχο πνπ απφ κφλνη ηνπο δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ. Γειαδή, ην 

γεγνλφο γηα παξάδεηγκα φηη νη ΤΣ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα πινήγεζεο ζηηο επηθεθαιίδεο 

κίαο ζειίδαο δελ ζεκαίλεη φηη ιχλεηαη ην πξφβιεκα ηεο γξήγνξεο πξφζβαζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην απφ κηα κεγάιε ζειίδα. Πξέπεη επίζεο, λα είλαη θαηάιιεια 

πινπνηεκέλε θαη ε ηζηνζειίδα. Μπνξεί εδψ νη νδεγίεο πξνζβαζηκφηεηαο φπσο νη Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG) λα δίλνπλ κηα πξψηε ιχζε, αιιά δελ 

ππνρξεψλνπλ θαλέλα λα ηηο αθνινπζήζεη. 

Δθπιεξψλνληαο ινηπφλ ηνλ πξψην ζηφρν θαη έρνληαο ππ‟ φςε ηηο ππάξρνπζεο 

εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ επρξεζηίαο, θπξίσο κέζα απφ ηε 

ρξήζε ηερλνινγηψλ ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ (Η), θαηαιήμακε ζηελ παξνπζίαζε ηεο 

γεληθφηεξεο ηδέαο ησλ Π φζν θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ πνπ πινπνηείηαη γηα ηνπο 

ΥκεΑΟ ζηελ παξνχζα έξεπλα. Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην 3, ε ζπγθεθξηκέλε 

εθαξκνγή ηεο ηδέαο ησλ Π απνζθνπεί ζην λα απνδεκηψζεη ηνπο ΥκεΑΟ γηα ηελ νπηηθή 

κεηαπιεξνθνξία πνπ ράλνπλ, κέζσ θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ Η. 

Υξεζηκνπνηψληαο δειαδή ην Η σο ελδηάκεζν, νη Π θαηαθέξλνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ζηνπο 

ΥκεΑΟ ηελ νπηηθή κεηαπιεξνθνξία πνπ ζηεξνχληαη απφ ηνπο θιαζζηθνχο κεραληζκνχο 

πινήγεζεο θαη παξάιιεια δίλεη έλα ηξφπν εθκεηάιιεπζεο ηεο κεηαπιεξνθνξίαο απηήο. 

Δπηπξφζζεηα, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην θεθάιαην 4 ε πινπνίεζε ηεο ηδέαο 

ζηεξίδεηαη απφ έλα πιαίζην εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνίεη αλνηρηέο ηερλνινγίεο, είλαη 

επεθηάζηκν θαη δηαηεξεί ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεπζεξίαο θαη ηνπ πινπξαιηζκνχ ηνπ ΠΗ. 

Γειαδή, κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, θαζέλαο κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη ηε δηθηά ηνπ 

νληνινγία, ηα δηθά ηνπ κεηαδεδνκέλα, λα ηα απνζεθεχζεη ζε θάπνην ζεκείν αλεμάξηεην απφ 

ηελ πεγή πνπ πεξηγξάθνπλ, θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζε ζπλδπαζκφ κε κεηαδεδνκέλα πνπ 

πηζαλφλ λα έρνπλ παξαρζεί απφ άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζην ίδην πιαίζην.  

Σα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ηνπ πιαηζίνπ ρσξίδνληαη ζε νκάδεο κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ξφινπο, νκάδεο πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ απψηεξν ζηφρν ηε βνήζεηα ησλ 

αληίζηνηρσλ ρξεζηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο νληνινγίεο θαη ηα κεηαδεδνκέλα ηνπο. 

Πξνθαλψο, ε επηηπρία ελφο ηέηνηνπ πιαηζίνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αθνζίσζε θαη ηε δέζκεπζε 

ησλ κειψλ απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ πιαηζίνπ. ηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο, ε θνηλφηεηα απηή 

απαξίζκεζε έλα κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ, παξφια απηά κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ 

κπνξεί λα πξνζεγγίζεη θαη λα εληάμεη κέζα ηεο άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ηε 

ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ φπσο δαζθάινπο, ζπγγελείο θαη θίινπο ΥκεΑΟ πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη θαη έλα ζνβαξφ θίλεηξν πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηε ζσζηή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. 
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Με δεδνκέλν ινηπφλ ην πιαίζην ησλ εθαξκνγψλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ Π ζαλ 

βαζηθφ κεραληζκφ αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηνπ, ην επφκελν βήκα ήηαλ ε αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηε ρξήζε ησλ Π. Ζ αμηνιφγεζε απηή δελ έιαβε ρψξα ζε κία κφλν 

θάζε αιιά δηεμήρζε ζε δηάθνξα ζηάδηα πξνζνκνηψλνληαο ζηαδηαθά φζν ην δπλαηφ 

θαιχηεξα πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο. 

Απφ ηελ αξρηθή θηφιαο αμηνιφγεζε ησλ Π ζηελ αξρή ηεο αλάπηπμεο ηνπ εξγαιείνπ 

αμηνιφγεζεο (SeEBrowser: Semantically Enhanced Browser) παξαηεξήζεθαλ ελζαξξπληηθά 

ζεκεία φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απφ 

ην κεραληζκφ ησλ Π. Δηδηθφηεξα ζην ηνκέα ηεο αληίιεςεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ πινήγεζή 

ηνπο ζηηο ζειίδεο ππήξμαλ αξθεηά ζεηηθά κελχκαηα γηα ην κεραληζκφ ησλ Π πνπ αχμεζε 

ηε ζπλνιηθή επρξεζηία ηνπ εξγαιείνπ πινήγεζεο SeEBrowser θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ρξεζηψλ. Αξρηθά, ζηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο δε θάλεθαλ κεγάιεο δηαθνξέο 

παξφια απηά δελ παξνπζηάζηεθαλ θαη αληηθαηηθέο κεηξήζεηο. Όιεο δειαδή ε ζπγθξίζεηο 

έδεημαλ πσο ε θαηάζηαζε ησλ ΑΠ ππεξηεξνχζε έζησ θαη ειαθξψο ζε απηή ηελ πξψηε 

θάζε απφ ηελ θαηάζηαζε Απιήο εηξηαθήο Αλάγλσζεο (ΑΑ). 

Όηαλ ηα ήδε ππάξρνληα θξηηήξηα εκπινπηίζηεθαλ κε αθφκε πεξηζζφηεξα θαη ην 

πεξηβάιινλ αμηνιφγεζεο έθηαζε λα είλαη έλαο πξαγκαηηθφο δηθηπαθφο ηφπνο, ε θαηάζηαζε 

ησλ Απιψλ πληνκεχζεσλ Πινήγεζεο (ΑΠ) έθηαζε λα ππεξηεξεί κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηεο ΑΑ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Βέβαηα, φιεο νη ζπγθξίζεηο κεηαμχ 

ησλ ΑΠ θαη ηεο ΑΑ έδεηρλαλ πσο νη ΑΠ ππεξηεξνχζαλ βειηηψλνληαο ηελ πινήγεζε 

ησλ ρξεζηψλ. ε αληίζεζε κε ηηο ΑΠ ε δεχηεξε εθδνρή, ησλ Υσξηθά Δκπινπηηζκέλσλ 

πληνκεχζεσλ Πινήγεζεο (ΥΔΠ), δελ έδσζε ην ίδην ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα ζε 

δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο. Αληηζέησο κάιηζηα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηε ζχγθξηζή ηεο κε ηελ 

ΑΑ αληί λα βειηηψζεη ρεηξνηέξεςε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ εκπεηξία ηεο πινήγεζεο ησλ 

ρξεζηψλ. 

Σν γεγνλφο απηφ, παξφιν πνπ ζε πξψηε αλάγλσζε κπνξεί λα θαίλεηαη αληηθαηηθφ, 

αθνχ νη ΥΔΠ θαίλεηαη λα βνήζεζαλ ζηελ εξγαζία ηεο πεξηγξαθήο κίαο ηζηνζειίδαο, 

εμεγείηαη αλ ιάβνπκε ππ φςε ην παξαθάησ δεδνκέλν. Ζ απνδνηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ απαηηεί θάπνηεο γλψζεηο φζνλ αθνξά ηηο αξρέο ζρεδίαζεο πνπ 

δηέπνπλ ηε ζχγρξνλε ζρεδίαζε ηζηνζειίδσλ. Οη ΥκεΑΟ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα πξφηεξεο 

γλψζεο απηψλ ησλ αξρψλ γηαηί κέρξη ζηηγκήο θαλέλα εξγαιείν δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ηνπο 

δψζεη απηή ηελ πιεξνθνξία απφ κηα ζειίδα. Σν λνεηηθφ ηνπο κνληέιν γηα ηελ πινήγεζε ζε 

κία ζειίδα ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη έλαο κνλνδηάζηαηνο πίλαθαο θεηκέλσλ θαη ε 

ρσξηθή πιεξνθνξία δελ ππήξρε πνπζελά ζαλ δεδνκέλν κέρξη ζηηγκήο. Έηζη ινηπφλ, παξφιν 

πνπ δελ είραλ ηδηαίηεξν πξφβιεκα ζην λα θαηαλνήζνπλ ηελ πιεξνθνξία απηή φηαλ 
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πεξηέγξαθαλ ηελ θάζε ζειίδα, ππήξμε ζνβαξφ πξφβιεκα ζηε ζσζηή αμηνπνίεζή ηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ αλαδήηεζεο. 

Παξάιιεια, κε ηε ρξήζε πξαγκαηηθψλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ζαλ πεξηβάιινληα 

αμηνιφγεζεο θαη ηελ αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ησλ Π απφ ηνπο ρξήζηεο θαίλεηαη πσο νη 

ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Π αλαιφγσο κε ην ζθνπφ θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θάζε ζειίδαο 

θαη φρη κε θάπνην ζρεηηθά ηπραίν ηξφπν. Έρνληαο ινηπφλ έλα ζχλνιν θηλήζεσλ ζε Π θαη 

ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε πινπνηήζεθε ε έθδνζε ησλ Πξνζαξκνζηηθψλ πληνκεχζεσλ 

Πινήγεζεο (ΠΠ). Οη ΠΠ πξνζπαζνχλ λα αλαδείμνπλ ζε θάζε ζειίδα ηα ζηνηρεία πνπ 

είλαη πην ρξήζηκα γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπνζεηψληαο ηα πην κπξνζηά ζηε ιίζηα 

ησλ Π πνπ κέρξη ζηηγκήο αθνινπζνχζε ηπραία ζεηξά. 

Υξεζηκνπνηψληαο έλα βαζηθφ ζχλνιν πηζαλνηήησλ, σο παξάγνληεο γηα ηελ 

θαηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ ζηε ιίζηα ησλ Π, ν κεραληζκφο ησλ ΠΠ δνθηκάζηεθε πξψηα 

κέζσ πξνζνκνίσζεο γηα λα εμεηαζηεί αλ ην ζχλνιν δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο απφ 

πξνεγνχκελεο αμηνινγήζεηο  ήηαλ ηθαλφ λα δηαθνξνπνηήζεη ηε ζεηξά ησλ Π. Σα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ πξνζνκνίσζε ήηαλ ελζαξξπληηθά θαη επηβεβαίσζαλ πσο ην ζχλνιν 

ησλ θηλήζεσλ ζε Π πνπ είρε ζπγθεληξσζεί ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηθαλφ ζχλνιν 

εθπαίδεπζεο ησλ ΠΠ. 

Σειεηψλνληαο ινηπφλ ηε ζηαδηαθή εμέιημε ησλ αμηνινγήζεσλ, αμηνινγήζεθαλ γηα 

αθφκε κία θνξά νη ΑΠ θαη γηα πξψηε θφξα νη ΠΠ, κε ηε ρξήζε πξαγκαηηθψλ δηθηπαθψλ 

ηφπσλ αιιά θαη πην ξεαιηζηηθψλ ζελαξίσλ αλαδήηεζεο, ρσξίο κία ζπγθεθξηκέλε απάληεζε 

γηα έλα εξψηεκα, αιιά κε ζπγθέληξσζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ. 

Δπηπιένλ, εξεπλήζεθαλ ζε αθφκα κεγαιχηεξν βάζνο ην πνηεο αιιαγέο ζπληειέζζεθαλ ζηελ 

πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ κε ηηο Π κέζσ ηεο ηερληθήο ησλ δηαγξακκάησλ πινήγεζεο. 

ην ηειηθφ απηφ ζηάδην επηβεβαηψζεθε γηα αθφκε κία θνξά ε ππφζεζε φηη νη Π 

βειηηψλνπλ ηε ρξήζε κεζφδσλ πινήγεζεο ζε εξγαζίεο αλαδήηεζεο. Δδψ κάιηζηα ζηα 

πεξηζζφηεξα θξηηήξηα νη αληίζηνηρεο δηαθνξέο κε ηελ θαηάζηαζε ΑΑ είλαη θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο. Δπηβεβαηψλεηαη ινηπφλ νξηζηηθά ε ππφζεζε φηη νη Π βειηηψλνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηελ πινήγεζε ησλ ΥκεΑΟ θαη ηδηαίηεξα γηα 

εξγαζίεο αλαδήηεζεο. Παξάιιεια, κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, επηβεβαηψζεθε γηα αθφκε 

κηα θνξά ε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηε ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ, ν 

νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη θαη πάιη αξθεηά εχρξεζηνο θαη πνιχ βνεζεηηθφο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ 

είλαη θαη ην γεγνλφο φηη νη ΠΠ βειηηψλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ απφδνζε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ. Σφζν ζηα αληίζηνηρα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα φζν θαη 

απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα νη κεηξήζεηο θαη νη απαληήζεηο είλαη ζην ίδην θαη αθφκε θαιχηεξν 

επίπεδν γηα ηηο ΠΠ. 
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Παξάιιεια, ζε κία εηδηθή ζχγθξηζε ησλ ΑΠ κε ηηο ΠΠ ζε επηκέξνπο θξηηήξηα 

εηδηθά γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο Π θαίλεηαη φηη νη ΠΠ βειηίσζαλ ηε δηαδηθαζία απηή 

ειαηηψλνληαο ην κέζν απαηηνχκελν αξηζκφ θηλήζεσλ θαη ην κέζν απαηηνχκελν ρξφλν γηα 

ηελ επηινγή κηαο Π απφ ηε ιίζηα, πνπ ήηαλ θαη αξρηθφο ζηφρνο ηεο πινπνίεζεο ησλ ΠΠ. 

Όζνλ αθνξά ηψξα ην ηειεπηαίν ζηφρν ηεο δηαηξηβήο πνχ αθνξά ηελ εμήγεζε ηεο 

βειηίσζεο απηήο, ηα δηαγξάκκαηα πινήγεζεο αιιά θαη ηα ζηαηηζηηθά ρξήζεο ησλ Π 

δίλνπλ ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα. Όπσο ινηπφλ αλαιχζεθε θαη ζηηο ελφηεηεο 5.5.8 θαη 

5.5.9 νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Π ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ηελ είζνδν ηνπο ζε κία 

ζειίδα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κάιηζηα, κέζσ απηψλ, θαηαιήγνπλ λα μεθηλήζνπλ ην 

δηάβαζκα ηεο ζειίδαο θάπνπ απφ ηε κέζε ηεο ζεηξηνπνηεκέλεο έθδνζεο ηεο θαη θπξίσο ζην 

πιαίζην κεηαμχ ηνπ 40% θαη 80% ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ ζπλήζσο πεξηέρεη θαη ην θπξίσο 

πεξηερφκελν ηεο εθάζηνηε ζειίδαο. Σν δηάβαζκα ζε απηέο ηηο πεξηνρέο είλαη πην αξγφ θαη 

πξνζεθηηθφ αιιά αθξηβψο ιφγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πεξηνρψλ απηψλ είλαη θαη 

νπζηαζηηθφηεξν. Με ηηο Π δελ παξαηεξνχληαη θαηλφκελα αλνξζφδνμνπ δηαβάζκαηνο φπσο 

απφ πίζσ πξνο ηα εκπξφο ζηε ζειίδα, φπσο επίζεο δελ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηνπ 

γξήγνξνπ δηαβάζκαηνο κεγάισλ πεξηνρψλ θεηκέλνπ απιά γηα ηελ παξάθακςή ηνπο. Σέινο, 

δελ παξαηεξνχληαη έληνλα θαηλφκελα απνπξνζαλαηνιηζκνχ, αληηζέησο κάιηζηα ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ε κέζνδνη πινήγεζεο πνπ αθνινπζνχληαη απνπλένπλ ζηγνπξηά θαζψο δελ 

παξαηεξνχληαη ζπρλέο αιιαγέο ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ δηαβάζκαηνο θαη αλνξζφδνμνη ηξφπνη 

δηαβάζκαηνο φπσο κε αλάπνδε θνξά. 

Σα παξαπάλσ θαηλφκελα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαηεξήζεηο φηη ε επηινγή Π ζε 

θάζε ζειίδα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα πξφηππα, πνπ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ εθάζηνηε αληηθεηκέλνπ - Π κέζα ζηε ζειίδα ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο, νδεγνχλ ζε απαληήζεηο γηα ην πψο άιιαμε ε πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, πψο νη ρξήζηεο αθνινχζεζαλ κηα νξζνινγηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

ελδνθεηκεληθή εηδηθφηεξα  πινήγεζή ηνπο επηιέγνληαο ηα θαηάιιεια ζεκεία εηζφδνπ ζην 

πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο αλαιφγσο κε ηηο αλάγθεο ηνπο, δηαβάδνληαο πην πξνζεθηηθά θαη πην 

νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν απφ ηε ζειίδα. Απηφο ν ηξφπνο πινήγεζεο πιένλ, παξνπζηάδεη 

αξθεηά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε απηφλ ησλ βιεπφλησλ ρξεζηψλ πνπ ηείλνπλ λα αγλννχλ 

άρξεζηε πιεξνθνξία ζηε ζειίδα θαη λα επηθεληξψλνληαη εχθνια θαη γξήγνξα ζηελ 

εθάζηνηε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο ζε θάζε ζειίδα δηαβάδνληάο ηελ πην πξνζεθηηθά. 

7.2 Απζεληηθή ζπκβνιή ζηελ έξεπλα 

Ζ βαζηθφηεξε ζπκβνιή ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε γεληθφηεξε ηδέα ηνπ 

κεραληζκνχ ησλ Π. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά, φπσο ήδε αλαιχζακε ζην θεθάιαην 3, γηα ηελ 
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ηδέα ελφο κεραληζκνχ απνδεκίσζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ρξήζηεο ιακβάλνπλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια ηε κεηαπιεξνθνξία πνπ ράλνπλ ιφγσ ησλ αλαπεξηψλ ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε ησλ ΥκεΑΟ ε πιεξνθνξία απηή είλαη ε νπηηθή κεηαπιεξνθνξία πνπ ιακβάλνπλ 

νη βιέπνληεο ρξήζηεο απφ ηελ παξνπζίαζε κηαο ηζηνζειίδαο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ κεραληζκνχ 

απέδεημε φηη κε ηε βνήζεηα ηνπ Η κπνξεί λα ππάξμνπλ έμππλα ζηνηρεία δηεπαθψλ (πρ. ΑΠ, 

ΥΔΠ, ΠΠ) πνπ ζπκπιεξψλνληαο ηα ππάξρνληα ησλ ΤΣ, βειηηψλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν 

ηελ πινήγεζε ΥκεΑΟ ζηνλ ΠΗ. 

Ζ ζπκβνιή απηή απνθηά αθφκα κεγαιχηεξε αμία γηαηί ζηεξίδεηαη ζε έλα πιαίζην 

εθαξκνγψλ θαη ηερλνινγηψλ πνπ επηηξέπεη ηελ επέθηαζή ηνπ θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο. 

Έρνληαο δειαδή ζαλ παξάδεηγκα ηηο Π θαη ηελ παξνχζα εθαξκνγή ηνπο, κπνξνχλ 

θάιιηζηα λα αλαπηπρζνχλ θαη άιιεο παξφκνηεο έμππλεο δηεπαθέο γηα λα βειηησζεί ε 

επρξεζηία ηνπ ΠΗ θαη απφ άιιεο νκάδεο ρξεζηψλ. Σν πιαίζην εθαξκνγψλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ Π πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη έλα πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηεί αλνηρηέο 

ηερλνινγίεο θαη είλαη εχθνια επεθηάζηκν ζε άιιεο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο. Μπνξεί δειαδή, 

ην ίδην πιαίζην λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα άιινπο ζηφρνπο, φπσο βειηίσζε πξφζβαζεο γηα 

ειηθησκέλνπο, δπζιεθηηθά άηνκα θαη ρξήζηεο ζπζθεπψλ κηθξήο νζφλεο. Σν παξφλ πιαίζην 

κέζα απφ λένπο κεραληζκνχο, εξγαιεία επηζεκείσζεο θαη δεκηνπξγίαο νληνινγηψλ κπνξεί 

λα πξνζεγγίζεη κία πιεζψξα ζεκάησλ θαη λα πξνζθέξεη παξφκνηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο 

αληίζηνηρα. Σν πιαίζην εθαξκνγψλ, κε ηηο ηερλνινγίεο θαη ηελ θνηλσληθή ππνδνκή ζηελ 

νπνία ζηεξίδεηαη απνηειεί έλα αθφκα θχξην ζεκείν ζπκβνιήο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή εθηφο απφ ην βαζηθφ κεραληζκφ ησλ Π εμεηάδνληαη θαη 

δπν αθφκα εθδνρέο ηνπ, πνπ απνηεινχλ ε θάζε κία θαη απφ κηα κηθξφηεξε ζπκβνιή ζηελ 

έξεπλα. Πξψηα απφ φια, ε εθδνρή ησλ ΥΔΠ δίλεη γηα πξψηε θνξά ζε ΥκεΑΟ ηε 

δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ ρσξηθή κεηαπιεξνθνξία γηα ηα ζηνηρεία κίαο ζειίδαο. Σνπο δίλεη ηε  

δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπλ έλα βήκα πεξηζζφηεξν ηελ νπηηθή ησλ βιεπφλησλ ρξεζηψλ ζε 

κία ζειίδα. Παξφιν πνπ κπνξεί απηή ε πιεξνθνξία λα κελ αμηνπνηείηαη ζσζηά ζε 

δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο πξνο ην παξφλ, δε ζεκαίλεη πσο ηφζν κε βειηίσζε ηεο δηεπαθήο 

φζν θαη κε απφθηεζε εκπεηξίαο απφ ηνπο ρξήζηεο δε κπνξεί λα θαλεί πην ρξήζηκε ζην 

κέιινλ. Μέζα απφ ηελ ηδέα ησλ ΥΔΠ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κεραληζκνχ, πξνέθπςαλ 

επίζεο θαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην λνεηηθφ κνληέιν κίαο ηζηνζειίδαο γηα ΥκεΑΟ ζε 

ζρέζε κε απηφ ηνπ δηζδηάζηαηνπ πίλαθα ησλ βιεπφλησλ ρξεζηψλ. 

Ζ δεχηεξε εθδνρή ησλ ΠΠ ζπκβάιεη ζηελ έξεπλα αλνίγνληαο λένπο δξφκνπο ζηνπο 

νπνίνπο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ πεδία γλψζεο απφ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο πξνθεηκέλνπ λα 

παξαρζνχλ αθφκε πην έμππλνη κεραληζκνί πινήγεζεο απφ ηνλ απιφ κεραληζκφ ησλ Π. Οη 

ΠΠ δίλνπλ κία λέα δηάζηαζε ζην ρψξν, θαζψο κε ηε ρξήζε λέσλ δεπηεξνγελψλ 
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κεηαδεδνκέλσλ, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πεγάδνπλ απφ ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ 

πξσηνγελψλ κεηαδεδνκέλσλ, αλνίγνληαη νξίδνληεο ζηελ αλάπηπμε αθφκε πην έμππλσλ 

δηεπαθψλ. Απνηειεί έλα πξψην απιντθφ παξάδεηγκα κεραληζκνχ πξνζαξκνγήο ησλ Π πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αθφκε θαιχηεξνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. 

Παξάιιεια κε ηηο παξαπάλσ νπζηαζηηθέο ζπκβνιέο, ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζηελ 

έξεπλα ππάξρνπλ θαη θάπνηεο παξάπιεπξεο ζπκβνιέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάγθε 

αμηνιφγεζεο ησλ κεραληζκψλ θαη ηελ έξεπλα φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. Ζ 

πξψηε απφ απηέο, είλαη ε εηζαγσγή θαη ρξήζε κίαο ζεηξάο λέσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηφζν ηεο ελδνθεηκεληθήο φζν θαη ηεο δηαθεηκεληθήο πινήγεζεο. πλδπάδνληαο 

ήδε γλσζηά θξηηήξηα φπσο ν ρξφλνο παξακνλήο ζε θάζε ζειίδα, ν ρξφλνο δηεμαγσγήο 

θάπνηαο εξγαζίαο, θα. κε λέα φπσο νη θηλήζεηο αλά ζειίδα, ν ρξφλνο αλά θίλεζε θα. 

πξνέθπςε έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ κία θαιή εηθφλα φζνλ αθνξά ηηο 

επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη κία λέα δηεπαθή ζηελ πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ. 

ηα θξηηήξηα απηά κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θαη έλαλ αθφκα λέν ηξφπν πνηνηηθήο 

αμηνιφγεζεο ηεο πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ. Σα δηαγξάκκαηα πινήγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ βαζίδνληαη ζε 

παξφκνηεο ηδέεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηε δηαθεηκεληθή πινήγεζε, ζπλδπαζκέλεο κε λένπο 

ηξφπνπο αλάιπζεο ηεο ελδνθεηκεληθήο πινήγεζεο εηδηθά απφ ΥκεΑΟ. Ο ηξφπνο αλάιπζεο 

πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο Takagi et al. (2007) θαη ηα δηαγξάκκαηα πινήγεζεο ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο απνηεινχλ απηή ηε ζηηγκή φηη πην λέν ζηελ αλάιπζε ηεο πινήγεζεο 

ΥκεΑΟ θαη έρνπλ βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

ΥκεΑΟ θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο ζηνλ ΠΗ. 

7.3 Πεξαηηέξσ έξεπλα 

Ζ ζπλεηζθνξά ζηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο έρεη νδεγήζεη ζε κία ζεηξά απφ 

λέα δεηήκαηα πξνο έξεπλα πνπ πξέπεη λα κειεηεζνχλ ζην κέιινλ. ην πιαίζην εθαξκνγψλ 

πνπ παξνπζηάζηεθε κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο είλαη απηή ηεο επηζεκείσζεο. 

Μέρξη ζηηγκήο ν ηξφπνο επηζεκείσζεο παξακέλεη θαηά βάζε ρεηξνλαθηηθφο. Απηφ 

δπζρεξαίλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε γξήγνξε αλάπηπμε ηνπ πιαηζίνπ, ησλ πφξσλ ηνπ θαη 

ηεο εθαξκνγήο ησλ Π. Γηα ην ιφγν απηφ ππάξρεη ήδε αλνηρηφ έλα κεγάιν πεδίν έξεπλαο 

φζνλ αθνξά ηελ εκηαπηφκαηε θαη απηφκαηε επηζεκείσζε ηζηνζειίδσλ. Τπάξρνπλ ήδε 

αξθεηέο έξεπλεο (Mehta et al. 2005, Vadrevu et al. 2007, Borodin et al. 2007, Mukherjee et 

al. 2004) θαη πξνζεγγίζεηο ζην ζέκα απηφ πνπ ζα κπνξνχζαλ θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο 

θαη εληαγκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ επηζεκεησηψλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθή 

βνήζεηα ζηε δηαδηθαζία ηεο επηζεκείσζεο. 
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 Θα κπνξνχζαλ ινηπφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηερληθέο αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ 

(pattern recognition) (Chang et al. 2003) θαη επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιψζζαο (NLP: Natural 

Language Processing) (Dill et al. 2003a, 2003b) πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη κε 

απηφκαην ηξφπν πεξηνρέο πεξηερνκέλνπ θαη ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ζε κία ζειίδα θαη κέζα 

απφ θαηάιιεινπο κεραληζκνχο λα πξνηείλνληαη γηα εηζαγσγή ζηηο παξαγφκελεο 

επηζεκεηψζεηο. Σν εξγαιείν επηζεκείσζεο δειαδή, ζα κπνξνχζε κέζσ απηήο ηεο έξεπλαο λα 

εμειηρζεί ζε κία εκηαπηφκαηε κεραλή επηζεκείσζεο, πνπ ζα πξνηείλεη κφλε ηεο 

επηζεκεηψζεηο γηα κηα ζειίδα θαη ν ρξήζηεο ζα είλαη ππεχζπλνο θπξίσο γηα ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ επηβεβαίσζε ηεο νξζφηεηάο ηνπ. Σν επφκελν θαη πην καθξηλφ βήκα ζα ήηαλ κέζα απφ 

κία εθπαίδεπζε ηνπ εκηαπηφκαηνπ εξγαιείνπ επηζεκείσζεο λα θαηαιήμνπκε ζε έλα εληειψο 

απηφκαην εξγαιείν επηζεκείσζεο. Μηα ηέηνηα εμέιημε ζα πξνζέιθπε αθφκα πεξηζζφηεξν 

θφζκν ζηελ θνηλφηεηα ησλ επηζεκεησηψλ πνπ απνηειεί βαζηθφ ζεκέιην ιίζν ηνπ. 

Παξάιιεια, κε ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο ζην ηξφπν παξαγσγήο λέσλ επηζεκεηψζεσλ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε έξεπλα φζνλ αθνξά λέεο παξαιιαγέο ηνπ πιαηζίνπ 

κέζα απφ λέεο νληνινγίεο θαη λένπο κεραληζκνχο. Ση επηπηψζεηο ζα είρε δειαδή κία 

παξαιιαγή ηνπ πιαηζίνπ κέζα απφ λέα νληνινγία, επηζεκεηψζεηο θαη κεραληζκνχο ζε 

ρξήζηεο κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, φπσο ειηθησκέλνπο, άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, 

δπζιεθηηθνχο, ή αθφκα θαη άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα; Μέζα ζε απηφ ην επξχ ηνκέα 

έξεπλαο ελζσκαηψλεηαη θαη ε ρξήζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ πφξσλ (επηζεκεηψζεηο θαη 

νληνινγία) ζε άιιεο νκάδεο ρξεζηψλ. Έρεη ήδε μεθηλήζεη έξεπλα γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ 

επηζεκεηψζεσλ γηα ΥκεΑΟ κέζσ ελφο αληίζηνηρνπ κεραληζκνχ γηα ρξήζηεο ζπζθεπψλ 

κηθξήο νζφλεο φπσο Personal Digital Assistants (PDAs) θαη θηλεηά ηειέθσλα. 

Δθηφο φκσο απφ ηελ έξεπλα ζε λέεο επεθηάζεηο ηνπ πιαηζίνπ ε παξνχζα δηαηξηβή 

ήδε έρεη γελλήζεη δεηήκαηα πξνο έξεπλα φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο ησλ Π ζε ΥκεΑΟ. Ζ 

παξνχζα δηαηξηβή απνηειεί έλα πξψην βήκα πνπ επηβεβαηψλεη ηε ρξεζηκφηεηα ηέηνησλ 

ιχζεσλ, φκσο ήδε ιφγσ πεξηνξηζκνχ πφξσλ έρεη αθήζεη αλνηρηφ ην ζέκα ησλ επηπηψζεσλ 

ησλ ΥΔΠ ζε βάζνο ρξφλνπ. Μπνξεί ε ηδέα ησλ ΥΔΠ λα κελ απνδείρζεθε ρξήζηκε ζηελ 

αλαδήηεζε ζηελ πξψηε επαθή ησλ ρξεζηψλ κε ηε ρσξηθή πιεξνθνξία φκσο δελ ππήξρε ην 

ρξνληθφ πιαίζην θαη νη αληίζηνηρνη πφξνη ψζηε λα κειεηεζεί ε επίπησζε ηεο καθξνρξφληαο 

επαθήο ησλ ρξεζηψλ κε ηε ρσξηθή πιεξνθνξία. Με βάζε ηηο ππάξρνπζεο ελδείμεηο νη 

ρξήζηεο είλαη ηνπιάρηζηνλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ πιεξνθνξία 

απηή, άξα κηα επαθή κεγαιχηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο πηζαλφλ λα δψζεη ζηνπο ΥκεΑΟ ηελ 

απαξαίηεηε εκπεηξία θαη λα ηνπο κεηαθέξεη ηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο ησλ ηζηνζειίδσλ. 

Βέβαηα εθηφο ηεο καθξφρξνλεο επαθήο, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο κέλεη λα εμαθξηβσζεί απφ 

αληίζηνηρεο έξεπλεο, ε γλψζε απηή ζα κπνξνχζε λα κεηαδνζεί ζε ΥκεΑΟ κέζα απφ 
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αληίζηνηρε εθπαίδεπζε ψζηε λα ειαηησζεί ζεκαληηθά  ην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα 

ηελ απφθηεζε ηεο απαξαίηεηεο γλψζεο. 

Αθφκα πην κεγάιν πεδίν έξεπλαο απφ απηφ ησλ ΥΔΠ, έρεη αλνηρηεί απφ ηελ έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηηο ΠΠ. Ζ κέρξη ζηηγκήο πινπνίεζε θαη έξεπλά ηνπο έρεη νδεγήζεη ζε ζεηηθά 

φπσο θάλεθε θαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε απνηειέζκαηα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αθφκα πην 

ζεηηθά θαη απφ ηηο ΑΠ. Παξφια απηά, νη παξάγνληεο πνπ ειήθζεζαλ ππ φςε είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλνη. Με βάζε ηηο θαηαγεγξακκέλεο θηλήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα εηζαρζνχλ θαη λένη 

παξάγνληεο (Eirinaki et al. 2004, Mobasher et al. 2000, 2002) πνπ λα εληνπίδνπλ θα λα 

θαηαηάζζνπλ αθφκε θαη ηα επηκέξνπο αληηθείκελα - Π ίδηνπ ηχπνπ αλαιφγσο κε ηε ρξήζε 

ηνπ θαζελφο μερσξηζηά κέζα ζηε ζειίδα. 

Νένη επίζεο παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα πξνθίι πξνηηκήζεσλ, φπνπ νη 

ρξήζηεο ζα δηακνξθψλνπλ κία ιίζηα κε ηα πην επηζπκεηά θαη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηηο 

ζειίδεο πνπ επηζθέπηνληαη κε βάζε ηνλ ηχπν ηνπο, ζα κπνξνχζε λα δψζεη αθφκε πην θαιή 

πξνζαξκνγή. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε πξνζαξκνγή απηή κάιηζηα ζα κπνξνχζε λα εμαξηάηαη 

θαη απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο πνπ θάλνπλ νη ρξήζηεο θάζε θνξά. Αλ δειαδή πινεγνχληαη 

κε ζηφρν ηελ αλαδήηεζε, ηε ςπραγσγία, ηελ ελεκέξσζε θα. ζα κπνξνχλ αληίζηνηρα λα 

δηακνξθψλνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην θαηάιιειν πξνθίι πξνηηκήζεσλ. 

Έλαο αθφκε βαζηθφο παξάγνληαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο 

θιεηδηά ελδηαθέξνληνο πνπ φηαλ πεξηέρνληαη ζε επηζεκεησκέλα ζηνηρεηά ζα ηα πξνσζνχλ 

ζηε ιίζηα ησλ Π. Αλ δειαδή ν ρξήζηεο ελδηαθέξεηαη ζηηο πινεγήζεηο ηνπ γηα πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε αζιεηηθά γεγνλφηα, εηδηθφηεξα ηνπ πνδφζθαηξνπ θαη γηα ηελ νκάδα ηεο Ξάλζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιέμεηο θιεηδηά «αζιεηηθά», «πνδφζθαηξν» θαη «Ξάλζε» ζα βξίζθεη πην 

κπξνζηά ζηε ιίζηα ησλ Π ηίηινπο πξσηνζέιηδσλ, ηειεπηαίεο είδεζεο θαη άιια ζρεηηθά 

ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηα αληίζηνηρα ζέκαηα. 

πλ ηνηο άιινηο, ε ίδηα ε δηεπαθή ησλ ΠΠ ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν θαη κειεηεζνχλ νη επηπηψζεηο ησλ λέσλ κεραληζκψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ. Μία 

ηέηνηα εμέιημε ζα κπνξνχζε λα κεηψλεη ηε ιίζηα ησλ Π πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε εμ αξρήο 

ζην ρξήζηε κε βάζε πνηα ζηνηρεία ζα ζεσξνχληαη πην ρξήζηκα. Μία δεχηεξε εθδνρή ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο πξνηάζεσλ πξνο ην ρξήζηε γηα ην πνηα ζηνηρεία λα 

επηζθεθζεί πξψηα θαη πνηα ζηε ζπλέρεηα θαηά ηελ πινήγεζή ηνπ κέζα ζε ηζηνζειίδεο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ε δηεπαθή κπνξεί λα ηνλ θαηεπζχλεη πην γξήγνξα ζε γλσζηά «κνλνπάηηα» 

πνπ αθινπζνχλ νη ρξήζηεο ζε ζειίδεο. 

Δπηπιένλ, ε κέρξη ζηηγκήο εθαξκνγή ησλ Π είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε θπξίσο ζε Π 

γηα ηελ ελδνθεηκεληθή πινήγεζε. Ζ βειηίσζε ηεο δηαθεηκεληθήο πινήγεζεο επέξρεηαη, φπσο 

ήδε έρεη εμεγεζεί, έκκεζα κε ηελ πην εχθνιε κεηάβαζε ζε θαη ρξήζε ιεηηνπξγηθψλ 
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ζηνηρεηψλ, φπσο κελνχ, ζε κία ζειίδα. Θα κπνξνχζε φκσο θάιιηζηα ε εθαξκνγή ησλ Π λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη επηπξφζζεηεο επηζεκεηψζεηο πνπ λα θαηεπζχλνπλ εχθνια ην ρξήζηε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο. Θα κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα λα πεξηέρνληαη κέζα ζηε ιίζηα Π 

νιφθιεξεο ζειίδεο ζηαζκνί φπσο ε θεληξηθή ζειίδα, ε ζειίδα κε ην ράξηε ηνπ δηθηπαθνχ 

ηφπνπ, ε ζειίδεο κε ηα πξσηνζέιηδα άξζξα θάζε θαηεγνξίαο γηα κηα εθεκεξίδα θα. Μηα 

ηέηνηα επέθηαζε ηνπ κεραληζκνχ ησλ Π, κπνξεί λα θέξεη επίζεο ζεηηθά απνηειέζκαηα 

βειηηψλνληαο αθφκα πην άκεζα ηε δηαθεηκεληθή πινήγεζε. 

Όια ηα παξαπάλσ πεδία έξεπλαο, απνηεινχλ αλνηρηέο πξνθιήζεηο γηα ηνπο 

εξεπλεηέο, αιιά γηα λα είλαη πην εχθνιε ε δηεμαγσγή ηεο κειινληηθήο έξεπλαο ζα πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε θαη έλα βαζηθφ ζεκείν πεξεηαίξσ αλάπηπμεο ησλ εθαξκνγψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. Σν ζεκείν απηφ είλαη ε εμέιημε θαη κεηαθνξά ζε 

λέεο πιαηθφξκεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ πιαηζίνπ. Θα βνεζνχζε, θαη ήδε έρεη μεθηλήζεη ε 

αλάπηπμε ελφο εξγαιείνπ επηζεκείσζεο κε ηε κνξθή δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο φπνπ ν 

ρξήζηεο κέζα απφ έλα δηθηπαθφ ηφπν λα κπνξεί λα θάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ κε ην παξφλ 

εξγαιείν κπνξεί λα θάλεη κεηά απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. 

 Παξφκνηα, έρεη ήδε μεθηλήζεη ε αλάπηπμε κίαο αληίζηνηρεο δηαδηθηπαθήο 

εθαξκνγήο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ Π ζε ηζηνζειίδεο κέζα απφ ηνπο ήδε ππάξρνληεο 

θπιινκεηξεηέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη ρξήζηεο δε ζα ρξεηάδεηαη λα καζαίλνπλ ηε ρξήζε 

ελφο λένπ εξγαιείνπ (SeEBrowser) αιιά θαζαξά θαη κφλν ηε ρξήζε ηεο επηπιένλ δηεπαθήο 

ησλ Π πνπ κέζα απφ ηελ παξνχζα δηαηξηβή έρεη αμηνινγεζεί σο πνιχ εχρξεζηε. Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ζα δψζεη λέα πξννπηηθή ζηηο εθαξκνγέο ηνπ πιαηζίνπ θαη ζα ηηο 

θάλεη αθφκα πην πξνζηηέο ζην επξχηεξν θνηλφ. 

Σειεηψλνληαο, ε παξνχζα δηαηξηβή, αθνχ εξεχλεζε θαη παξνπζίαζε ηα ζέκαηα 

πξνζβαζηκφηεηαο θαη επρξεζηίαο ζηνλ ΠΗ θαη ηνπο κέρξη ζήκεξα ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο, 

παξνπζίαζε έλα λέν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ εηδηθφηεξα γηα ΥκεΑΟ. 

Πηζηεχνπκε πσο ε ηδέα ησλ Π θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πιαηζίνπ εθαξκνγψλ κπνξεί λα 

απνηειέζεη κία βάζε πάλσ ζηελ νπνία λα ζηεξηρηνχλ θαη άιιεο πξνηάζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πεξεηαίξσ πξνβιεκάησλ απφ ζπλαλζξψπνπο καο. Διπίδνπκε πσο κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηνπ Η θαη ηε δεκηνπξγία εζεινληηθψλ θνηλνηήησλ, φπσο 

απηήο ησλ επηζεκεησηψλ ηνπ παξφληνο πιαηζίνπ, κπνξεί λα δνζεί έλα αμηφινγν βήκα 

δξάζεο ζε φζνπο επηζπκνχλ λα βνεζήζνπλ έκπξαθηα ζηελ πξνζπάζεηα απηή. ηελ 

πξνζπάζεηα ψζηε θαζέλαο λα έρεη πξαγκαηηθά δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο.
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Παξαξηήκαηα 
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Παξάξηεκα Α: Δξσηεκαηνιόγην 1
εο

 αμηνιόγεζεο 

Α/Α 

1. Πφζν θαηξφ ρξεζηκνπνηείηε ππνινγηζηή. 

2. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ππνινγηζηή 

Ώξεο αλά εβδνκάδα ( ) 

3. Πφζν θαηξφ ρξεζηκνπνηείηε ην Internet 

4. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην Internet 

Ώξεο αλά εβδνκάδα ( ) 

5. Πνην πξφγξακκα ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ πινήγεζε ζην Internet 

Jaws + IE 

HAL + IE 

Άιιν 

6. Πφζν θαιά γλσξίδεηε ην αληηθείκελν πνπ ζαο δεηήζεθε. 

1.Καζφινπ – 5. Πνιχ θαιά 

7. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηηο απαληήζεηο πνπ βξήθαηε. 

1.Καζφινπ – 5. Πάξα πνιχ 

8. Πφζν γξήγνξα βξήθαηε ηηο απαληήζεηο. 

1.Πνιχ αξγά – 5. Πνιχ γξήγνξα 

9. Πφζν εχθνια βξήθαηε ηηο απαληήζεηο. 

1.Πνιχ δχζθνια – 5.Πνιχ εχθνια 

10. Βαζκνινγήζηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

(1.Καζφινπ – 5. Πάξα πνιχ) 

Δπρξεζηία. 

Απνκλεκφλεπζε ζπληνκεχζεσλ. 

Θέζε ζπληνκεχζεσλ ζην πιεθηξνιφγην. 

Σαρχηεηα. 

11. Πφζν ρξήζηκα ζαο θάλεθαλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

(1. Καζφινπ – 5. Πάξα πνιχ) 

Δπηινγή νκηιίαο αλά παξάγξαθν, πξφηαζε, ιέμε. 

Δπηινγή πινήγεζεο ζε ζπλδέζκνπο. 

ηακάηεκα νκηιίαο 

Μεηαθίλεζε ζε αξρή θαη ηέινο ζειίδαο. 
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Γηάβαζκα δηεχζπλζεο. 

Δχξεζε θεηκέλνπ 

ηνηρεία πινήγεζεο. 

12. Άιιεο παξαηεξήζεηο. 
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Παξάξηεκα Β: Δξσηεκαηνιόγην 3
εο

 αμηνιόγεζεο 

Κσδηθόο Φξήζηε : 

Ολνκαηεπώλπκν : 

Γεληθά ζηνηρεία : 

1. Πφζν θαηξφ ρξεζηκνπνηείηε ππνινγηζηή. 

2. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ππνινγηζηή 

Ώξεο αλά εβδνκάδα ( ) 

3. Πφζν θαηξφ ρξεζηκνπνηείηε ην Internet 

4. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην Internet 

Ώξεο αλά εβδνκάδα ( ) 

5. Πνην πξφγξακκα ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ πινήγεζε ζην Internet 

Jaws + IE 

HAL + IE 

Άιιν 
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Σύζηεκα SSA 

Άζθεζε : 

Γηα ηελ άζθεζε 

1. Πφζν θαιά γλσξίδαηε ην ζέκα πνπ ζαο δεηήζεθε λα αλαδεηήζεηε. 

1. Πνιχ ιίγν 

2. Λίγν 

3. Μέηξηα 

4. Καιά 

5. Πνιχ θαιά 

2. Πφζν ελδηαθέξσλ ζαο θάλεθε ην ζέκα πνπ ζαο δεηήζεθε λα αλαδεηήζεηε  

1. Καζφινπ 

2. Λίγν 

3. Μέηξηα 

4. Αξθεηά 

5. Πνιχ 

3. Πφζν εχθνια βξήθαηε ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία. 

1. Πνιχ δχζθνια 

2. Γχζθνια 

3. Μέηξηα 

4. Δχθνια 

5. Πνιχ εχθνια 

4. Πφζν ζίγνπξνο είζηε γηα ηε ζρεηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ βξήθαηε 

1.Καζφινπ ζίγνπξνο 

2. Λίγν ζίγνπξνο 

3. Μέηξηα 

4. ίγνπξνο 

5.Πνιχ ζίγνπξνο 

5. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηε ζρεηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

βξήθαηε 

1. Καζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο  

2. Λίγν ηθαλνπνηεκέλνο  

3. Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλνο 

4. Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο 
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5. Πνιχ ζίγνπξνο 

6. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ βξήθαηε 

1. Καζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο  

2. Λίγν ηθαλνπνηεκέλνο  

3. Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλνο 

4. Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο 

5. Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο 

Γηα ηνλ SeEBrowser 

7. Πφζν ρξήζηκα ζαο θάλεθαλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

(1. Καζφινπ ρξήζηκν 2. Λίγν ρξήζηκν 3. Μέηξηα ρξήζηκν 4. Αξθεηά ρξήζηκν 

5. Πνιχ ρξήζηκν)  

Δπηινγή νκηιίαο αλά παξάγξαθν 

Δπηινγή νκηιίαο αλά πξφηαζε 

Δπηινγή νκηιίαο αλά ιέμε. 

Δπηινγή πινήγεζεο ζε ζπλδέζκνπο. 

Δπηινγή πινήγεζεο ζε επηθεθαιίδεο. 

ηακάηεκα νκηιίαο 

Μεηαθίλεζε ζηελ αξρή ζειίδαο. 

Μεηαθίλεζε ζην ηέινο ζειίδαο. 

Γηάβαζκα δηεχζπλζεο. 

8. Ση ζηνηρεία ζα ηνπ πξνζζέηαηε 

 

 

9. Πφζν εχρξεζην ζεσξείηε ηνλ SeEBrowser. 

1. Πνιχ δχζρξεζην  

2. Γχζρξεζην  

3. Οχηε δχζρξεζην νχηε εχρξεζην 

4. Δχρξεζην 

5. Πνιχ εχρξεζην 

10. Πφζν θηιηθφ ζην ρξήζηε ζεσξείηε ηνλ SeEBrowser. 

1. Καζφινπ θηιηθφ  

2. Λίγν θηιηθφ 

3. Μέηξηα θηιηθφ 

4. Αξθεηά θηιηθφ 
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5. Πνιχ θηιηθφ 

11. ε ηη βαζκφ ν SeEBrowser ζαο βνήζεζε θαηά ηελ πινήγεζε ζαο ζην web. 

1. Καζφινπ 

2. Λίγν  

3. Μέηξηα 

4. Αξθεηά 

5. Πνιχ 

12. Πφζν γξήγνξα καζαίλεηο λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ SeEBrowser 

1. Πνιχ αξγά  

2. Αξγά  

3. Οχηε αξγά νχηε γξήγνξα 

4. Γξήγνξα 

5. Πνιχ γξήγνξα 

13. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηε ρξήζε ηνπ 

1. Καζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο  

2. Λίγν ηθαλνπνηεκέλνο  

3. Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλνο 

4. Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο 

5. Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο 

Πξνζδνθίεο γηα ηηο Σπληνκεύζεηο Πινήγεζεο  

14. Πφζν ρξήζηκεο πηζηεπηέ πσο ζα είλαη νη ζπληνκεχζεηο πινήγεζεο. 

1. Καζφινπ ρξήζηκν 

2. Λίγν ρξήζηκν 

3. Μέηξηα ρξήζηκν 

4. Αξθεηά ρξήζηκν 

5. Πνιχ ρξήζηκν 

15. Πφζν πηζηεχεηε πσο ζα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν πινήγεζήο ζαο κέζα ζηηο 

ζειίδεο. 

1. Καζφινπ  

2. Λίγν 

3. Μέηξηα 

4. Αξθεηά 

5. Πνιχ 
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16. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε πσο νη ζπληνκεχζεηο πινήγεζεο ζα επεξεάζνπλ 

ζεηηθά ε αξλεηηθά ηελ πινήγεζή ζαο ζην web 

1. Πνιχ αξλεηηθά  

2. Αξλεηηθά  

3. Οπδέηεξα 

4. Θεηηθά 

5. Πνιχ ζεηηθά 
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Σύζηεκα SBS 

Άζθεζε : 

Γηα ηελ άζθεζε 

1. Πφζν θαιά γλσξίδαηε ην ζέκα πνπ ζαο δεηήζεθε λα αλαδεηήζεηε. 

1. Πνιχ ιίγν  

2. Λίγν 

3. Μέηξηα 

4. Καιά 

5. Πνιχ θαιά 

2. Πφζν ελδηαθέξσλ ζαο θάλεθε ην ζέκα πνπ ζαο δεηήζεθε λα αλαδεηήζεηε  

1. Καζφινπ 

2. Λίγν 

3. Μέηξηα 

4. Αξθεηά 

5. Πνιχ 

3. Πφζν εχθνια βξήθαηε ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία. 

1. Πνιχ δχζθνια 

2. Γχζθνια 

3. Μέηξηα 

4. Δχθνια 

5. Πνιχ εχθνια 

4. Πφζν ζίγνπξνο είζηε γηα ηε ζρεηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ βξήθαηε 

1.Καζφινπ ζίγνπξνο 

2. Λίγν ζίγνπξνο 

3. Μέηξηα 

4. ίγνπξνο 

5.Πνιχ ζίγνπξνο 

5. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηε ζρεηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

βξήθαηε 

1. Καζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο  

2. Λίγν ηθαλνπνηεκέλνο  

3. Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλνο 

4. Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο 
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5. Πνιχ ζίγνπξνο 

6. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ βξήθαηε 

1. Καζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο  

2. Λίγν ηθαλνπνηεκέλνο  

3. Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλνο 

4. Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο 

5. Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο 

Γηα ηηο Σπληνκεύζεηο Πινήγεζεο 

7. Πφζν εχρξεζην ζεσξείηε ηνλ ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ζπληνκεχζεσλ 

πινήγεζεο. 

1. Πνιχ δχζρξεζην  

2. Γχζρξεζην  

3. Οχηε δχζρξεζην νχηε εχρξεζην 

4. Δχρξεζην 

5. Πνιχ εχρξεζην 

8. Πφζν γξήγνξα καζαίλεηο λα ρξεζηκνπνηείο ηεο ζπληνκεχζεηο πινήγεζεο 

1. Πνιχ αξγά  

2. Αξγά  

3. Οχηε αξγά νχηε γξήγνξα 

4. Γξήγνξα 

5. Πνιχ γξήγνξα 

9. Πφζν ρξήζηκεο ήηαλ νη ζπληνκεχζεηο πινήγεζεο. 

1. Καζφινπ ρξήζηκν 

2. Λίγν ρξήζηκν 

3. Μέηξηα ρξήζηκν 

4. Αξθεηά ρξήζηκν 

5. Πνιχ ρξήζηκν 

10. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηε ρξήζε ηνπο 

1. Καζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο  

2. Λίγν ηθαλνπνηεκέλνο  

3. Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλνο 

4. Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο 

5. Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο 
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11. Πφζν άιιαμαλ νη ζπληνκεχζεηο πινήγεζεο ηνλ ηξφπν πινήγεζήο ζαο κέζα 

ζηηο ζειίδεο. 

1. Καζφινπ  

2. Λίγν 

3. Μέηξηα 

4. Αξθεηά 

5. Πνιχ 

12. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε πσο νη ζπληνκεχζεηο πινήγεζεο επεξέαζαλ ζεηηθά 

ε αξλεηηθά ηελ πινήγεζή ζαο ζην web 

1. Πνιχ αξλεηηθά  

2. Αξλεηηθά  

3. Οπδέηεξα 

4. Θεηηθά 

5. Πνιχ ζεηηθά 

13. Πψο ζα βαζκνινγνχζαηε ηε βνήζεηα ησλ παξερφκελσλ ζπληνκεχζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ζαο 

1. Καζφινπ βνεζεηηθέο 

2. Λίγν βνεζεηηθέο 

3. Μέηξηα βνεζεηηθέο 

4. Αξθεηά βνεζεηηθέο 

5. Πνιχ βνεζεηηθέο 

14. Πψο ζα βαζκνινγνχζαηε ην πιήζνο ησλ παξερφκελσλ ζπληνκεχζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ζαο 

1.Πνιχ ιηγφηεξεο απφ φζεο ρξεηαδφκνπλ 

2.Ληγφηεξεο απφ φζεο ρξεηαδφκνπλ 

3.Όζεο ρξεηαδφκνπλ 

4.Πεξηζζφηεξεο απφ φζεο ρξεηαδφκνπλ 

5.Πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ φζεο ρξεηαδφκνπλ 

15. Αλ ήηαλ ιηγφηεξεο πφζεο θαη  πνηεο ζα πξνζζέηαηε 

 

 

16. Αλ ήηαλ πεξηζζφηεξεο πφζεο θαη πνηεο ζα αθαηξνχζαηε 
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Πξνζδνθίεο γηα ηηο Πξνζαξκνζηηθέο Σπληνκεύζεηο Πινήγεζεο 

17. Πφζν ρξήζηκεο πηζηεχεηε πσο ζα είλαη νη πξνζαξκνζηηθέο ζπληνκεχζεηο 

πινήγεζεο. 

1. Καζφινπ ρξήζηκεο 

2. Λίγν ρξήζηκεο 

3. Μέηξηα ρξήζηκεο 

4. Αξθεηά ρξήζηκεο 

5. Πνιχ ρξήζηκεο 

18. Πφζν κεγάιε πηζηεχεηε πσο ζα είλαη ε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηηο απιέο 

ζπληνκεχζεηο. 

1.Διάρηζηε 

2.Μηθξή 

3.Μέηξηα 

4.Μεγάιε 

5.Πνιχ κεγάιε 

19. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε πσο ε λέα ηαμηλφκεζε ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

αλάγθε ζαο γηα ηαρχηεξε επηινγή ζπληφκεπζεο 

1. Καζφινπ  

2. Λίγν  

3. Μέηξηα 

4. Αξθεηά 

5. Πνιχ 
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Σύζηεκα ABS 

Άζθεζε : 

Γηα ηελ άζθεζε 

1. Πφζν θαιά γλσξίδαηε ην ζέκα πνπ ζαο δεηήζεθε λα αλαδεηήζεηε. 

1. Πνιχ ιίγν  

2. Λίγν 

3. Μέηξηα 

4. Καιά 

5. Πνιχ θαιά 

2. Πφζν ελδηαθέξσλ ζαο θάλεθε ην ζέκα πνπ ζαο δεηήζεθε λα αλαδεηήζεηε  

1. Καζφινπ 

2. Λίγν 

3. Μέηξηα 

4. Αξθεηά 

5. Πνιχ 

3. Πφζν εχθνια βξήθαηε ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία. 

1. Πνιχ δχζθνια 

2. Γχζθνια 

3. Μέηξηα 

4. Δχθνια 

5. Πνιχ εχθνια 

4. Πφζν ζίγνπξνο είζηε γηα ηε ζρεηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ βξήθαηε 

1.Καζφινπ ζίγνπξνο 

2. Λίγν ζίγνπξνο 

3. Μέηξηα 

4. ίγνπξνο 

5.Πνιχ ζίγνπξνο 

5. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηε ζρεηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

βξήθαηε 

1. Καζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο  

2. Λίγν ηθαλνπνηεκέλνο  

3. Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλνο 

4. Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο 
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5. Πνιχ ζίγνπξνο 

6. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ βξήθαηε 

1. Καζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο  

2. Λίγν ηθαλνπνηεκέλνο  

3. Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλνο 

4. Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο 

5. Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο 

Γηα ηηο Πξνζαξκνζηηθέο Σπληνκεύζεηο Πινήγεζεο 

7. Πφζν εχρξεζην ζεσξείηε ην κεραληζκφ επηινγήο ζηηο πξνζαξκνζηηθέο 

ζπληνκεχζεηο πινήγεζεο. 

1. Πνιχ δχζρξεζην  

2. Γχζρξεζην  

3. Οχηε δχζρξεζην νχηε εχρξεζην 

4. Δχρξεζην 

5. Πνιχ εχρξεζην 

8. Πφζν γξήγνξα καζαίλεηο λα ηηο ρξεζηκνπνηείο 

1. Πνιχ αξγά  

2. Αξγά  

3. Οχηε αξγά νχηε γξήγνξα 

4. Γξήγνξα 

5. Πνιχ γξήγνξα 

9. Πφζν ρξήζηκεο ήηαλ νη πξνζαξκνζηηθέο ζπληνκεχζεηο πινήγεζεο. 

1. Καζφινπ ρξήζηκεο 

2. Λίγν ρξήζηκεο 

3. Μέηξηα ρξήζηκεο 

4. Αξθεηά ρξήζηκεο 

5. Πνιχ ρξήζηκεο 

10. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηε ρξήζε ηνπο 

1. Καζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο  

2. Λίγν ηθαλνπνηεκέλνο  

3. Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλνο 

4. Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο 

5. Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο 

11. Καηαιάβαηε θάπνηα δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηηο απιέο ζπληνκεχζεηο 
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Ναη – Όρη 

Αλ λαη πφζν κεγάιε ζεσξείηε πσο ήηαλ. 

1.Διάρηζηε 

2.Μηθξή 

3.Μέηξηα 

4.Μεγάιε 

5.Πνιχ κεγάιε 

12. Πψο ζα βαζκνινγνχζαηε ηε λέα ζεηξά ησλ ζπληνκεχζεσλ 

1. Καζφινπ βνεζεηηθή  

2. Λίγν βνεζεηηθή  

3. Μέηξηα βνεζεηηθή 

4. Αξθεηά βνεζεηηθή 

5. Πνιχ βνεζεηηθή 

13. ε πνην βαζκφ θαηαιαβαίλεηε πσο γίλεηαη ε λέα ηαμηλφκεζε ησλ 

ζπληνκεχζεσλ 

1. Γελ θαηαιαβαίλσ θαζφινπ πσο γίλεηαη  

2. Καηαιαβαίλσ ιίγν πσο γίλεηαη   

3. Καηαιαβαίλσ γεληθψο πσο γίλεηαη  

4. Καηαιαβαίλσ θαιά πσο γίλεηαη 

5. Καηαιαβαίλσ πιήξσο πσο γίλεηαη 

14. ε πνην βαζκφ νη ζπληνκεχζεηο πινήγεζεο πξνζαξκφδνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πινήγεζε ζαο. 

1. Καζφινπ  

2. Λίγν  

3. Μέηξηα 

4. Αξθεηά 

5. Πνιχ 

15. ε πνην βαζκφ ε λέα ηαμηλφκεζε αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ζαο γηα 

ηαρχηεξε επηινγή Π 

1. Καζφινπ  

2. Λίγν  

3. Μέηξηα 

4. Αξθεηά 

5. Πνιχ 
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16. Πψο ζα βαζκνινγνχζαηε ηε βνήζεηα ησλ παξερφκελσλ ζπληνκεχζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ζαο 

1. Καζφινπ βνεζεηηθέο 

2. Λίγν βνεζεηηθέο 

3. Μέηξηα βνεζεηηθέο 

4. Αξθεηά βνεζεηηθέο 

5. Πνιχ βνεζεηηθέο 

17. Πψο ζα βαζκνινγνχζαηε ην πιήζνο ησλ παξερφκελσλ ζπληνκεχζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ζαο 

1.Πνιχ ιηγφηεξεο απφ φζεο ρξεηαδφκνπλ 

2.Ληγφηεξεο απφ φζεο ρξεηαδφκνπλ 

3.Όζεο ρξεηαδφκνπλ 

4.Πεξηζζφηεξεο απφ φζεο ρξεηαδφκνπλ 

5.Πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ φζεο ρξεηαδφκνπλ 

18. Αλ ήηαλ ιηγφηεξεο πφζεο θαη  πνηεο ζα πξνζζέηαηε 

 

 

19. Αλ ήηαλ πεξηζζφηεξεο πφζεο θαη πνηεο ζα αθαηξνχζαηε 
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Γεληθέο Δξσηήζεηο 

1. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ζε άιια 

πξνγξάκκαηα. 

(1. Καζφινπ – 5. Πάξα πνιχ) 

Δπηινγή νκηιίαο αλά παξάγξαθν 

Δπηινγή νκηιίαο αλά πξφηαζε 

Δπηινγή νκηιίαο αλά ιέμε. 

Δπηινγή πινήγεζεο ζε ζπλδέζκνπο. 

Δπηινγή πινήγεζεο ζε επηθεθαιίδεο. 

ηακάηεκα νκηιίαο 

Μεηαθίλεζε ζηελ αξρή ζειίδαο. 

Μεηαθίλεζε ζην ηέινο ζειίδαο. 

Γηάβαζκα δηεχζπλζεο. 

Δχξεζε θεηκέλνπ ζηε ζειίδα 

Άιια ζπρλά ρξεζηκνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά? 

 

 

2. Άιιεο παξαηεξήζεηο. 
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Παξάξηεκα Γ: Γηαγξάκκαηα πινήγεζεο ηειηθήο αμηνιόγεζεο 
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Παξάξηεκα Γ: Η νληνινγία ηνπ πιαηζίνπ ζηήξημεο 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

xml:base="http://erodios.it.teithe.gr/SeEBrowser/SeEBrowser.owl#"> 

 <owl:Ontology rdf:about=""> 

  <rdfs:comment>SeEBrowser Ontology</rdfs:comment> 

  <rdfs:label>SeEBrowser</rdfs:label> 

  <owl:versionInfo> 8/6/2006 3:18:13 ??</owl:versionInfo> 

 </owl:Ontology> 

 <owl:Class rdf:ID="Menu"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Menu][gr:

Μελνύ]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Menu_Item"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Menu 

Item][gr:Αληηθέηκελν κελνύ]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Main_Content"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Main 

Content][gr:Κπξίωο πεξηερόκελν]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Header"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Header][g

r:Κεθαιίδα]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Footer"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Footer][g

r:Τπνζέιηδν]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Advertisement"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Advertise

ment][gr:Γηαθήκηζε]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Search_Form"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Search 

form][gr:Φόξκα αλαδήηζεο]</rdfs:comment> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Form"/> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Search_Field"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Search 

Field][gr:Πεδίν αλαδήηεζεο]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Submit"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Submit][g

r:Τπνβνιή]</rdfs:comment> 
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 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Form"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Form][gr:

Φόξκα]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Reset"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Reset][gr

:Δπαλαθνξά]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Site_Map"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Site 

Map][gr:Υάξηεο Site]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Alphabetic_Index"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Alphabeti

c Index][gr:Αιθαβεηηθό επξεηήξην]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Item_Full"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Full item 

description][gr:Πιήξεο πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Item_Short"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Short 

item description][gr:ύληνκε πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Subject_List"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Subject 

list][gr:Λίζηα ζεκάηωλ]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Search_Area"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Search 

area][gr:Πεξηνρή αλαδήηεζεο]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Link_To_Next_Page"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Link to 

next page][gr:Δπόκελε ζειίδα]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Link_To_Previous_Page"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Link to 

previous page][gr:Πξνεγνύκελε ζειίδα]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Link_To_First_Page"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Link to 

first page][gr:Πξώηε ζειίδα]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Link_To_Last_Page"> 
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  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Link to 

last page][gr:Σειεπηάηα ζειίδα]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Login_Form"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Login 

form][gr:Φόξκα εηζόδνπ]</rdfs:comment> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Form"/> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Username"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Username]

[gr:Όλνκα ρξήζηε]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Password"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:password]

[gr:Κωδηθόο ρξήζηε]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Results_Page_Index"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Results 

page index][gr:Δπξεηήξην ζειίδωλ απνηειεζκάηωλ]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Letter"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Letter][g

r:Γξάκκα]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Search_Criteria"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Search 

criteria][gr:Κξηηήξην αλαδήηεζεο]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Search_Option"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Search 

option][gr:Δπηινγή αλαδήηεζεο]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Tip"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Tip][gr:

πκβνπιή]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Subject"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Subject][

gr:Θέκα]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Results_List"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Results 

list][gr:Λίζηα απνηειεζκάηωλ]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Result"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Result][g

r:Απνηέιεζκα]</rdfs:comment> 
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 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Alphabetic_Results_List"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Alphabeti

c results list][gr:Αιθαβεηηθή ιίζηα απνηειεζκάηωλ]</rdfs:comment> 

  <rdfs:subclassOf rdf:resource="#Results_List"/> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Headline"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Headlines

][gr:Πξωηνζέιηδα]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Category"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Category]

[gr:Καηεγνξία]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Latest_News"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Latest 

news][gr:Σειεπηάηεο εηδήζεηο]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Info_Area"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Info 

area][gr:Πεξηνρή πιεξνθνξηώλ]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Services_List"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Services 

list][gr:Λίζηα ππεξεζηώλ]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Internet_Directory"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Internet 

directory][gr:Καηάινγνο Internet]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="News_Category"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:News 

category][gr:Καηεγνξία εηδήζεωλ]</rdfs:comment> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Category"/> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Internet_Directory_Category"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Intenet 

directory Category][gr:Καηεγνξία θαηαιόγνπ Internet]</rdfs:comment> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Category"/> 

 </owl:Class> 

 <owl:Class rdf:ID="Article_Title"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[en:Article's 

title][gr:Σίηινο άξζξνπ]</rdfs:comment> 

 </owl:Class> 

 <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Id"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Menu"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Menu_Item"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Main_Content"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Header"/> 
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  <rdfs:domain rdf:resource="#Footer"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Advertisement"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Search_Field"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Submit"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Form"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Reset"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Site_Map"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Alphabetic_Index"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Item_Full"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Item_Short"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Subject_List"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Search_Area"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Link_To_Next_Page"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Link_To_Previous_Page"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Link_To_First_Page"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Link_To_Last_Page"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Username"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Password"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Results_Page_Index"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Letter"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Search_Criteria"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Search_Option"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Tip"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Subject"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Results_List"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Result"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Headline"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Category"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Latest_News"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Info_Area"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Services_List"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Internet_Directory"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Article_Title"/> 

  <rdfs:range 

rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

 </owl:DatatypeProperty> 

 <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Location"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Menu"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Menu_Item"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Main_Content"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Header"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Footer"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Advertisement"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Search_Field"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Submit"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Form"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Reset"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Site_Map"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Alphabetic_Index"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Item_Full"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Item_Short"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Subject_List"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Search_Area"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Link_To_Next_Page"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Link_To_Previous_Page"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Link_To_First_Page"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Link_To_Last_Page"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Username"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Password"/> 
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  <rdfs:domain rdf:resource="#Results_Page_Index"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Letter"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Search_Criteria"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Search_Option"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Tip"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Subject"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Results_List"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Result"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Headline"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Category"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Latest_News"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Info_Area"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Services_List"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Internet_Directory"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Article_Title"/> 

  <rdfs:range 

rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

 </owl:DatatypeProperty> 

 <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Description"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Menu"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Menu_Item"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Main_Content"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Header"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Footer"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Advertisement"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Search_Field"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Submit"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Form"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Reset"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Site_Map"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Alphabetic_Index"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Item_Full"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Item_Short"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Subject_List"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Search_Area"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Link_To_Next_Page"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Link_To_Previous_Page"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Link_To_First_Page"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Link_To_Last_Page"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Username"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Password"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Results_Page_Index"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Letter"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Search_Criteria"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Search_Option"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Tip"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Subject"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Results_List"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Result"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Headline"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Category"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Latest_News"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Info_Area"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Services_List"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Internet_Directory"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Article_Title"/> 

  <rdfs:range 

rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

 </owl:DatatypeProperty> 
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 <owl:DatatypeProperty rdf:ID="ParentID"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Menu"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Menu_Item"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Search_Field"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Submit"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Reset"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Subject_List"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Search_Area"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Link_To_Next_Page"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Link_To_Previous_Page"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Link_To_First_Page"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Link_To_Last_Page"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Username"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Password"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Results_Page_Index"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Letter"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Search_Criteria"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Search_Option"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Subject"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Results_List"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Result"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#News_Category"/> 

  <rdfs:domain 

rdf:resource="#Internet_Directory_Category"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Article_Title"/> 

  <rdfs:range 

rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

 </owl:DatatypeProperty> 

 <owl:ObjectProperty rdf:ID="Aphabetic_Index_Contains"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Alphabetic_Index"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Letter"/> 

 </owl:ObjectProperty> 

 <owl:ObjectProperty rdf:ID="Form_Contains"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Form"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Submit"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Reset"/> 

 </owl:ObjectProperty> 

 <owl:ObjectProperty rdf:ID="Menu_Contains"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Menu"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Menu"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Menu_Item"/> 

 </owl:ObjectProperty> 

 <owl:ObjectProperty rdf:ID="Login_Form_Contains"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Login_Form"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Username"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Submit"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Reset"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Password"/> 

 </owl:ObjectProperty> 

 <owl:ObjectProperty rdf:ID="Search_Form_Contains"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Search_Form"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Search_Field"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Search_Criteria"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Search_Option"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Submit"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Reset"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Search_Area"/> 

 </owl:ObjectProperty> 

 <owl:ObjectProperty rdf:ID="Reusults_List_Contains"> 
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  <rdfs:domain rdf:resource="#Results_List"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Result"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Results_Page_Index"/> 

 </owl:ObjectProperty> 

 <owl:ObjectProperty rdf:ID="Results_Page_Index_Contains"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Results_Page_Index"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Link_To_Previous_Page"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Link_To_First_Page"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Link_To_Last_Page"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Link_To_Next_Page"/> 

 </owl:ObjectProperty> 

 <owl:ObjectProperty rdf:ID="Subject_List_Contains"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Subject_List"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Subject_List"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Subject"/> 

 </owl:ObjectProperty> 

 <owl:ObjectProperty rdf:ID="Alphabetic_Results_List_Contains"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Alphabetic_Results_List"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Result"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Results_Page_Index"/> 

 </owl:ObjectProperty> 

 <owl:ObjectProperty rdf:ID="Headline_Contains"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Headline"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#News_Category"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Article_Title"/> 

 </owl:ObjectProperty> 

 <owl:ObjectProperty rdf:ID="Latest_News_Contains"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Latest_News"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#News_Category"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Article_Title"/> 

 </owl:ObjectProperty> 

 <owl:ObjectProperty rdf:ID="News_Category_Contains"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#News_Category"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Article_Title"/> 

 </owl:ObjectProperty> 

 <owl:ObjectProperty rdf:ID="Internet_Directory_Contains"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Internet_Directory"/> 

  <rdfs:range 

rdf:resource="#Internet_Directory_Category"/> 

 </owl:ObjectProperty> 

 <owl:ObjectProperty 

rdf:ID="Internet_Directory_Category_Contains"> 

  <rdfs:domain 

rdf:resource="#Internet_Directory_Category"/> 

  <rdfs:range 

rdf:resource="#Internet_Directory_Category"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Results_List"/> 

 </owl:ObjectProperty> 

</rdf:RDF> 
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Παξάξηεκα Δ: To RDF επηζεκείσζεο ηζηνζειίδαο 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:SeESyntax="http://erodios.it.teithe.gr/Archimedes/SeEBrowser/S

eESyntax#" 

xmlns:SeEBrowser="http://erodios.it.teithe.gr/SeEBrowser/SeEBrowser.

owl#" 

xml:base="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr/

front_page.php-fyllo=15172.htm"> 

  <SeESyntax:Annotation 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-fyllo=15172.htm"> 

    <SeESyntax:Template 

rdf:ID="_template_nikos">False</SeESyntax:Template> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_tbody__nikos"> 

      <SeEBrowser:Header 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-fyllo=15172.htm#document/html/body/table/tbody/"> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_tbody__Id_nikos">Header2</SeEBrows

er:Id> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_tbody__Description_nikos">[en: 

Header][gr: Κεθαιίδα]</SeEBrowser:Description> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_tbody__Location_nikos">7, 8, 

9.</SeEBrowser:Location> 

      </SeEBrowser:Header> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_2__td__nikos"> 

      <SeEBrowser:News_Category 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td[2]/table/tbo

dy/tr/td/table[2]/tbody/tr[2]/td/"> 

        <SeEBrowser:ParentID 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_2__td__ParentID_nikos">Headline2</SeEBrowser:Par

entID> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_2__td__Description_nikos">[en: Politics][gr: 

Πνιηηηθά]</SeEBrowser:Description> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_2__td__Id_nikos">News_Category7</SeEBrowser:Id> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_2__td__Location_nikos">2.</SeEBrowser:Location> 

      </SeEBrowser:News_Category> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_3__table__nikos"> 
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      <SeEBrowser:Info_Area 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td[3]/table/"> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_3__table__Id_nikos"

>Info_Area2</SeEBrowser:Id> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_3__table__Location_

nikos">6.</SeEBrowser:Location> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_3__table__Descripti

on_nikos">[en: Electronic version][gr: Ηιεθηξνληθή 

έθδνζε]</SeEBrowser:Description> 

      </SeEBrowser:Info_Area> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_6__td_2___nikos"> 

      <SeEBrowser:News_Category 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td[2]/table/tbo

dy/tr/td/table[2]/tbody/tr[6]/td[2]/"> 

        <SeEBrowser:ParentID 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_6__td_2___ParentID_nikos">Headline2</SeEBrowser:

ParentID> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_6__td_2___Id_nikos">News_Category12</SeEBrowser:

Id> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_6__td_2___Location_nikos">2.</SeEBrowser:Locatio

n> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_6__td_2___Description_nikos">[en: Science][gr: 

Δπηζηήκε]</SeEBrowser:Description> 

      </SeEBrowser:News_Category> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_6__td__nikos"> 

      <SeEBrowser:News_Category 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td[2]/table/tbo

dy/tr/td/table[2]/tbody/tr[6]/td/"> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_6__td__Id_nikos">News_Category11</SeEBrowser:Id> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_6__td__Location_nikos">2.</SeEBrowser:Location> 

        <SeEBrowser:ParentID 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t
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d_table_2__tbody_tr_6__td__ParentID_nikos">Headline2</SeEBrowser:Par

entID> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_6__td__Description_nikos">[en: New era][gr: Νέεο 

επνρέο]</SeEBrowser:Description> 

      </SeEBrowser:News_Category> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_4__td_2___nikos"> 

      <SeEBrowser:News_Category 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td[2]/table/tbo

dy/tr/td/table[2]/tbody/tr[4]/td[2]/"> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_4__td_2___Description_nikos">[en: Sports][gr: 

Αζιεηηθά]</SeEBrowser:Description> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_4__td_2___Location_nikos">2.</SeEBrowser:Locatio

n> 

        <SeEBrowser:ParentID 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_4__td_2___ParentID_nikos">Headline2</SeEBrowser:

ParentID> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_4__td_2___Id_nikos">News_Category10</SeEBrowser:

Id> 

      </SeEBrowser:News_Category> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_div_2___nikos"> 

      <SeEBrowser:Advertisement 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td/div[2]/"> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_div_2___Description

_nikos">[en: Advertisement][gr: Γηαθήκηζε]</SeEBrowser:Description> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_div_2___Location_ni

kos">4.</SeEBrowser:Location> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_div_2___Id_nikos">A

dvertisement2</SeEBrowser:Id> 

      </SeEBrowser:Advertisement> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_table_3___nikos"> 

      <SeEBrowser:Info_Area 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td/table[3]/"> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_table_3___Descripti
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on_nikos">[en: First Pages][gr: Πξώηεο 

ζειίδεο]</SeEBrowser:Description> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_table_3___Id_nikos"

>Info_Area1</SeEBrowser:Id> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_table_3___Location_

nikos">1.</SeEBrowser:Location> 

      </SeEBrowser:Info_Area> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_2___nikos"> 

      <SeEBrowser:News_Category 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td[2]/table/tbo

dy/tr/td/table/tbody/tr/td/table/tbody/tr[2]/"> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_2___Description_nikos">[en: Main 

article][gr: Κπξίωο άξζξν]</SeEBrowser:Description> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_2___Location_nikos">5.</SeEBrowse

r:Location> 

        <SeEBrowser:ParentID 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_2___ParentID_nikos">Headline1</Se

EBrowser:ParentID> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_2___Id_nikos">News_Category1</SeE

Browser:Id> 

      </SeEBrowser:News_Category> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_3___nikos"> 

      <SeEBrowser:News_Category 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td[2]/table/tbo

dy/tr/td/table/tbody/tr/td[2]/table/tbody/tr[3]/"> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_3___Location_nikos">5.</SeEBro

wser:Location> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_3___Description_nikos">[en: 

Reports][gr: Ρεπνξηάδ]</SeEBrowser:Description> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_3___Id_nikos">News_Category5</

SeEBrowser:Id> 

        <SeEBrowser:ParentID 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t
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d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_3___ParentID_nikos">Headline1<

/SeEBrowser:ParentID> 

      </SeEBrowser:News_Category> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody__nikos"> 

      <SeEBrowser:Headline 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td[2]/table/tbo

dy/tr/td/table[2]/tbody/"> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody__Description_nikos">[en: Main articles 

categorized][gr: Κύξηα άξζξα 

θαηεγνξηνπνηεκέλα]</SeEBrowser:Description> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody__Id_nikos">Headline2</SeEBrowser:Id> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody__Location_nikos">2.</SeEBrowser:Location> 

      </SeEBrowser:Headline> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_3___nikos"> 

      <SeEBrowser:News_Category 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td[2]/table/tbo

dy/tr/td/table/tbody/tr/td/table/tbody/tr[3]/"> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_3___Id_nikos">News_Category2</SeE

Browser:Id> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_3___Description_nikos">[en: 

Opinions][gr: Γλώκεο]</SeEBrowser:Description> 

        <SeEBrowser:ParentID 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_3___ParentID_nikos">Headline1</Se

EBrowser:ParentID> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_3___Location_nikos">5.</SeEBrowse

r:Location> 

      </SeEBrowser:News_Category> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_2__tbody_tr_td_2__table_form__niko

s"> 

      <SeEBrowser:Search_Form 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[2]/tbody/tr/td[2]/table/for

m/"> 
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        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_2__tbody_tr_td_2__table_form__Id_n

ikos">Search_Form1</SeEBrowser:Id> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_2__tbody_tr_td_2__table_form__Loca

tion_nikos">9.</SeEBrowser:Location> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_2__tbody_tr_td_2__table_form__Desc

ription_nikos">[en: Search form][gr: Φόξκα 

αλαδήηζεο]</SeEBrowser:Description> 

      </SeEBrowser:Search_Form> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_4__td__nikos"> 

      <SeEBrowser:News_Category 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td[2]/table/tbo

dy/tr/td/table[2]/tbody/tr[4]/td/"> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_4__td__Location_nikos">2.</SeEBrowser:Location> 

        <SeEBrowser:ParentID 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_4__td__ParentID_nikos">Headline2</SeEBrowser:Par

entID> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_4__td__Description_nikos">[en: Reports][gr: 

Ρεπνξηάδ]</SeEBrowser:Description> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_4__td__Id_nikos">News_Category9</SeEBrowser:Id> 

      </SeEBrowser:News_Category> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr__nikos"> 

      <SeEBrowser:News_Category 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td[2]/table/tbo

dy/tr/td/table/tbody/tr/td[2]/table/tbody/tr/"> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr__Id_nikos">News_Category3</SeE

Browser:Id> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr__Description_nikos">[en: Basic 

article][gr: Βαζηθό άξζξν]</SeEBrowser:Description> 

        <SeEBrowser:ParentID 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr__ParentID_nikos">Headline1</Se

EBrowser:ParentID> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t
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d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr__Location_nikos">5.</SeEBrowse

r:Location> 

      </SeEBrowser:News_Category> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_2__td_2___nikos"> 

      <SeEBrowser:News_Category 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td[2]/table/tbo

dy/tr/td/table[2]/tbody/tr[2]/td[2]/"> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_2__td_2___Location_nikos">2.</SeEBrowser:Locatio

n> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_2__td_2___Description_nikos">[en: 

Developments][gr: Αλάπηπμε]</SeEBrowser:Description> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_2__td_2___Id_nikos">News_Category8</SeEBrowser:I

d> 

        <SeEBrowser:ParentID 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_2__td_2___ParentID_nikos">Headline2</SeEBrowser:

ParentID> 

      </SeEBrowser:News_Category> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_div__nikos"> 

      <SeEBrowser:Advertisement 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td/div/"> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_div__Description_ni

kos">[en: Advertisement][gr: Γηαθήκηζε]</SeEBrowser:Description> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_div__Location_nikos

">4.</SeEBrowser:Location> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_div__Id_nikos">Adve

rtisement1</SeEBrowser:Id> 

      </SeEBrowser:Advertisement> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table__nikos"> 

      <SeEBrowser:Headline 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td[2]/table/tbo

dy/tr/td/table/"> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table__Description_nikos">[en: Headlines][gr: Κπξηώο 

άξζξα]</SeEBrowser:Description> 
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        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table__Id_nikos">Headline1</SeEBrowser:Id> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table__Location_nikos">5.</SeEBrowser:Location> 

      </SeEBrowser:Headline> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_8__td_2___nikos"> 

      <SeEBrowser:News_Category 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td[2]/table/tbo

dy/tr/td/table[2]/tbody/tr[8]/td[2]/"> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_8__td_2___Id_nikos">News_Category14</SeEBrowser:

Id> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_8__td_2___Description_nikos">[en: Books][gr: 

Βηβιία]</SeEBrowser:Description> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_8__td_2___Location_nikos">2.</SeEBrowser:Locatio

n> 

        <SeEBrowser:ParentID 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_8__td_2___ParentID_nikos">Headline2</SeEBrowser:

ParentID> 

      </SeEBrowser:News_Category> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_2__tbody_tr_td_table__nikos"> 

      <SeEBrowser:Menu 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[2]/tbody/tr/td/table/"> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_2__tbody_tr_td_table__Location_nik

os">7, 8.</SeEBrowser:Location> 

        <SeEBrowser:ParentID 

rdf:ID="_document_html_body_table_2__tbody_tr_td_table__ParentID_nik

os"> 

        </SeEBrowser:ParentID> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_2__tbody_tr_td_table__Description_

nikos">[en: Main menu][gr: Κπξηώο κελνύ]</SeEBrowser:Description> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_2__tbody_tr_td_table__Id_nikos">Me

nu1</SeEBrowser:Id> 

      </SeEBrowser:Menu> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_table__nikos"> 

      <SeEBrowser:Menu 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr
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/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td/table/"> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_table__Id_nikos">Me

nu2</SeEBrowser:Id> 

        <SeEBrowser:ParentID 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_table__ParentID_nik

os"> 

        </SeEBrowser:ParentID> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_table__Location_nik

os">4.</SeEBrowser:Location> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_table__Description_

nikos">[en: Newspaper sections menu][gr: Μελνύ πεξηερνκέλωλ 

εθεκεξίδαο]</SeEBrowser:Description> 

      </SeEBrowser:Menu> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_4___nikos"> 

      <SeEBrowser:News_Category 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td[2]/table/tbo

dy/tr/td/table/tbody/tr/td[2]/table/tbody/tr[4]/"> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_4___Description_nikos">[en: 

Read more][gr: Γηαβάζηε επίζεο]</SeEBrowser:Description> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_4___Id_nikos">News_Category6</

SeEBrowser:Id> 

        <SeEBrowser:ParentID 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_4___ParentID_nikos">Headline1<

/SeEBrowser:ParentID> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_4___Location_nikos">5.</SeEBro

wser:Location> 

      </SeEBrowser:News_Category> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_2___nikos"> 

      <SeEBrowser:News_Category 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td[2]/table/tbo

dy/tr/td/table/tbody/tr/td[2]/table/tbody/tr[2]/"> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_2___Description_nikos">[en: 

Secondary articles][gr: Γεπηεξεύνληα άξζξα]</SeEBrowser:Description> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t



 

310 

d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_2___Location_nikos">5.</SeEBro

wser:Location> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_2___Id_nikos">News_Category4</

SeEBrowser:Id> 

        <SeEBrowser:ParentID 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_2___ParentID_nikos">Headline1<

/SeEBrowser:ParentID> 

      </SeEBrowser:News_Category> 

    </SeESyntax:Contains> 

    <SeESyntax:Contains 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_8__td__nikos"> 

      <SeEBrowser:News_Category 

rdf:about="http://erodios.it.teithe.gr/ExpSites/tovima/www.tovima.gr

/front_page.php-

fyllo=15172.htm#document/html/body/table[4]/tbody/tr/td[2]/table/tbo

dy/tr/td/table[2]/tbody/tr[8]/td/"> 

        <SeEBrowser:ParentID 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_8__td__ParentID_nikos">Headline2</SeEBrowser:Par

entID> 

        <SeEBrowser:Description 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_8__td__Description_nikos">[en: Alternative][gr: 

Σν άιιν βήκα]</SeEBrowser:Description> 

        <SeEBrowser:Location 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_8__td__Location_nikos">2.</SeEBrowser:Location> 

        <SeEBrowser:Id 

rdf:ID="_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_t

d_table_2__tbody_tr_8__td__Id_nikos">News_Category13</SeEBrowser:Id> 

      </SeEBrowser:News_Category> 

    </SeESyntax:Contains> 

  </SeESyntax:Annotation> 

  <rdf:Description rdf:about="#_template_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_tbody__nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_tbody__Id_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_tbody__Description_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_tbody__Location_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_2__td__nikos"> 
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    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_2__td__ParentID_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_2__td__Description_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_2__td__Id_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_2__td__Location_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_3__table__nikos

"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_3__table__Id_ni

kos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_3__table__Locat

ion_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_3__table__Descr

iption_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_6__td_2___nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_6__td_2___ParentID_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_6__td_2___Id_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 
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  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_6__td_2___Location_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_6__td_2___Description_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_6__td__nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_6__td__Id_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_6__td__Location_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_6__td__ParentID_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_6__td__Description_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_4__td_2___nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_4__td_2___Description_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_4__td_2___Location_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_4__td_2___ParentID_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_4__td_2___Id_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 
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  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_div_2___nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_div_2___Descrip

tion_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_div_2___Locatio

n_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_div_2___Id_niko

s"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_table_3___nikos

"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_table_3___Descr

iption_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_table_3___Id_ni

kos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_table_3___Locat

ion_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_2___nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_2___Description_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_2___Location_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_2___ParentID_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 
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  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_2___Id_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_3___nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_3___Location_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_3___Description_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_3___Id_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_3___ParentID_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody__nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody__Description_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody__Id_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody__Location_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_3___nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_3___Id_nikos"> 
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    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_3___Description_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_3___ParentID_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_table_tbody_tr_3___Location_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_2__tbody_tr_td_2__table_form__

nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_2__tbody_tr_td_2__table_form__

Id_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_2__tbody_tr_td_2__table_form__

Location_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_2__tbody_tr_td_2__table_form__

Description_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_4__td__nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_4__td__Location_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_4__td__ParentID_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_4__td__Description_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 
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  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_4__td__Id_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr__nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr__Id_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr__Description_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr__ParentID_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr__Location_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_2__td_2___nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_2__td_2___Location_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_2__td_2___Description_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_2__td_2___Id_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_2__td_2___ParentID_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_div__nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 
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  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_div__Descriptio

n_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_div__Location_n

ikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_div__Id_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table__nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table__Description_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table__Id_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table__Location_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_8__td_2___nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_8__td_2___Id_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_8__td_2___Description_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_8__td_2___Location_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_8__td_2___ParentID_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 
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  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_2__tbody_tr_td_table__nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_2__tbody_tr_td_table__Location

_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_2__tbody_tr_td_table__ParentID

_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_2__tbody_tr_td_table__Descript

ion_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_2__tbody_tr_td_table__Id_nikos

"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_table__nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_table__Id_nikos

"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_table__ParentID

_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_table__Location

_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_table__Descript

ion_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_4___nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_4___Description_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 
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  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_4___Id_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_4___ParentID_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_4___Location_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_2___nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_2___Description_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_2___Location_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_2___Id_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_tbody_tr_td_2__table_tbody_tr_2___ParentID_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_8__td__nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_8__td__ParentID_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_8__td__Description_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_8__td__Location_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 
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  </rdf:Description> 

  <rdf:Description 

rdf:about="#_document_html_body_table_4__tbody_tr_td_2__table_tbody_

tr_td_table_2__tbody_tr_8__td__Id_nikos"> 

    <SeESyntax:Annotator>nikos</SeESyntax:Annotator> 

  </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 
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