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iii. Δςσαπιζηίερ  

 

Θα ήζεια κέζα απφ θαξδηάο λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ πξνο ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ θ. Σζηφηξα Γεψξγην γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο, ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ηελ επνπηεία ηνπ.  

Δπραξηζηψ γηα ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαη ηελ βνήζεηά ηνπ θαζψο ε νινθιήξσζε απηήο ηεο 

εξγαζίαο, ηαπηφρξνλα ζεκαίλεη θαη ηελ νινθιήξσζε κηαο δηεηήο πξνζπάζεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζσ ηνλ Μεηαπηπρηαθφ κνπ ηίηιν ζπνπδψλ.  
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iv.     ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Σν Ηζηνιφγην, γλσζηφ ζπρλά κε ηελ άθιηηε νλνκαζία κπινγθ (blog), είλαη ιίζηα 

θαηαρσξήζεσλ απφ ηελ πην πξφζθαηε ζηελ παιαηφηεξε. πλήζσο δελ απαηηείηαη ε 

ηήξεζε ηνπ θψδηθα ηζηνζειίδαο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ηζηνινγίνπ. Πξσηεξγάηεο 

ππήξμε ν Jesse James Garrett, ζπληάθηεο ηεο ηζηνζειίδαο Infoshift. 

Έλα ηππηθφ κπινγθ απνηειείηαη απφ ηνλ ηίηιν πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ θεθαιίδα ηεο 

ζειίδαο ελψ αθνινπζνχλ κηα ή δχν πεξηγξαθέο θεηκέλνπ. Αλακθηζβήηεηα ε θαξδηά 

ελφο κπινγθ είλαη νη θαηαρσξήζεηο ηνπ. Σν θχξην κέξνο ηεο ζειίδαο απνηειείηαη απφ 

δχν ζηήιεο, κηα πνπ αθηεξψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ θαηαρσξήζεσλ θαηά 

αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά, θαη άιιε κηα ζην πιάη, πνπ πεξηέρεη ηηο ζπλδέζεηο. 

θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα θαζνξίζεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο 

θαη ησλ  κπινγθο πνπ απνηεινχλ  έλα θαηλνχξγην κέζν δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο θαη 

νη θαλφλεο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ είλαη ειάρηζηνη. Αξρηθά γίλεηαη κηα κηθξή αλαθνξά ζηνλ 

νξηζκφ ηεο πνηφηεηαο, ηηο ξίδεο ηεο αιιά θαη ηελ εμέιημή ηεο ζε κία επξχηεξε έλλνηα, 

ηελ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο. Έπεηηα, παξνπζηάδεηαη ε πνηφηεηα ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο θαη ν ηειηθφο ζηφρνο ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

πνηφηεηαο, πνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο.    

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζρεηηθά κε ηα ηζηνιφγηα, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ε δνκή ηνπο, νη θαηεγνξίεο πνπ δηαθξίλνληαη, νη ιφγνη κειέηεο 

απηψλ θαζψο θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηελ κάζεζε θαη ζηελ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο. 

Μεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ε δηπισκαηηθή εξγαζία ζπλερίδεη ζην πξαθηηθφ θνκκάηη 

φπνπ παξνπζηάδεηαη έλα ζχζηεκα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηε δνκή, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηε δεκηνπξγία ελφο πνηνηηθνχ ηζηνινγίνπ θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο ζπλερείο βειηίσζεο 

απηψλ. Ζ χπαξμε απηψλ ησλ πνηνηηθψλ ζπζηεκάησλ ζπληέιεζε ζηελ κεηεμέιημε ησλ 
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ηζηνινγίσλ ζηα ιεγφκελα vblogs, ελφο λένπ δηαδηθηπαθνχ θνηλσληθνχ ρψξνπ κε 

βειηησκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ ξαγδαία αχμεζε ησλ ηζηνινγίσλ αιιά θαη ην ηεξάζηην πιήζνο πιεξνθνξηψλ πνπ 

δηαθηλνχληαη κέζα απφ απηά, δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε θαηάηαμεο απηψλ αλάινγα κε ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη παξάιιεια πνιινί ήηαλ νη εξεπλεηέο πνπ αλέπηπμαλ 

κεζφδνπο θαη καζεκαηηθά κνληέια πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ ζε κηα θαηάηαμε βάζε 

βαζκνιφγεζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηζηνινγίσλ. Πέξα φκσο απφ ηελ 

πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ ηζηνινγίσλ, πνπ παξέρνπλ έλα είδνο πξνζηαζίαο ζηνπο 

ρξήζηεο, έπξεπε λα δεκηνπξγεζνχλ θαη επηπιένλ ινγηζκηθά πνπ ζα παξείραλ πξνζηαζία 

ζηνπο ρξήζηεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ ηζηνινγίσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ θπθινθνξνχζαλ κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ.  
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Κεθάλαιο 1 

1.1 Διζαγωγή 

Ζ εξγαζία απηή έρεη βαζηθφ ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηελ πνηφηεηα ηεο κπινγθφζθαηξαο 

αιιά θαη παξάιιεια λα αλαιχζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηα 

ηζηνιφγηα, πνπ απνηεινχλ ηελ κπινγθφζθαηξα,  πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ν πνηνηηθφο 

ηξφπνο αλάπηπμεο ηνπο αιιά θαη ν ηξφπνο θαηάηαμήο ηνπο κέζα ζε απηήλ. 

ηνλ πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην ηη είλαη ε πνηφηεηα κέζα απφ έλα ζχλνιν 

νξηζκψλ δηαηππσκέλσλ απφ πξσηεξγάηεο ηεο πνηφηεηαο. Έπεηηα αλαθέξεηαη ε 

δηαρξνληθή εμέιημή ηεο πνηφηεηαο θαη ε δεκηνπξγία ηεο θηινζνθίαο ηεο Γηνίθεζεο 

Οιηθήο Πνηφηεηαο πνπ μεθίλεζε απφ ηελ Ηαπσλία. ηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε 

εκθάληζε θαη εμέιημεο απηήο κέζα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη ν ηειηθφο 

ζηφρν ηνπ ειέγρνπ θαη ζρεδηαζκνχ ηεο πνηφηεηαο, πνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. 

Σέινο, πξαγκαηεχεηαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

νξηζηεί ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο πνπ 

απνιακβάλεη ην θάζε άηνκν απφ έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία, φπσο ηα ηζηνιφγηα.   

ην δεχηεξν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο εκθάληζεο ησλ ηζηνινγίσλ, ν νξηζκφο 

ηνπο ,ε δνκή ηνπο , ε κνξθή ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη θαηεγνξίεο πνπ ηα 

δηαθξίλνπκε αιιά θαη νη ιφγνη πνπ ζπκβάινπλ γηα λα ηα αλαιχζνπκε θαη λα ηα 

κειεηήζνπκε. Σν ελ ιφγν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε κηα αλαθνξά ζηελ ρξεζηκφηεηα 

ησλ ηζηνινγίσλ σο εξγαιείν κάζεζεο αιιά θαη σο εξγαιείν δεκηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο. 

ην ηξίην Κεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ελφο πνηεηηθνχ 

ηζηνινγίνπ. Αξρηθά, θαζνξίδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαζψο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ δεκηνπξγία ελφο ηζηνινγίνπ. ηελ ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδεηαη ε δνκή θαη ε κνξθή βάζε ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα αλαξηψληαη ηα 
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δηάθνξα ζέκαηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ αλαγλσζηψλ. Σέινο,  

αλαθέξεηαη ε ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί κε ζθνπφ ηελ 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή αλαγλσζηψλ. 

Ζ επφκελε ελφηεηα ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ πεξηιακβάλεη έλα ζχζηεκα δεκηνπξγίαο 

πνηνηηθψλ ηζηνινγίσλ, ζηα κέξε πνπ απνηειείηαη αιιά θαη ζε πξαγκαηηθή εθαξκνγή 

απηνχ απφ έλα Παλεπηζηήκην ηνπ Ηξάλ, κε ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο.  Δπίζεο, 

αλαθέξνληαη θαη νη ηξφπνη ζπλερήο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ηζηνινγίσλ κε βάζε 

ηνλ θχθιν PDSA ( plan, do, study, act) πνπ θαζηέξσζε ν Deming ζηελ δεθαεηία ηνπ 

‟50. Σέινο, ην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε παξνπζίαζε ηεο λέαο κνξθήο εμέιημεο ησλ 

ηζηνινγίσλ ηα ιεγφκελα vblogs. Σα vblogs ζρεδηάζηεθαλ λα αληηκεησπίδνπλ ηελ 

αδπλακία ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη δηακέζνπ ησλ απιψλ ηζηνινγίσλ 

θαη θαζνξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ελφο πιαηζίνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηφζν ησλ πιεξνθνξηψλ 

φζν θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ ηζηνινγίσλ. 

ην Σέηαξην θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν θαηάηαμεο ησλ ηζηνινγίσλ. 

Αξρηθά, αλαθέξνληαη ηα είδε θαηάηαμεο θαη ζηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο 

πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ ηζηνινγίσλ.   

Ζ πξψηε ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξήζε ελφο λένπ αιγφξηζκν, ηνλ ιεγφκελν “EigenRumor” 

πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα θαηαηάζζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαρσξνχληαη εθφζνλ 

είλαη γλσζηέο νη ηαπηφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο. Έπεηηα 

αθνινπζεί ε παξνπζίαζε κηαο λέαο δηάζηαζεο πνπ ζπκβάιεη ζηελ θαηάηαμε ησλ 

ηζηνινγίσλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηνπο, ηελ δηάζηαζε ηεο πνζνηηθήο δνκήο πνπ 

επηηξέπεη ηελ θαηάηαμε ζε ηξία επίπεδα αμηνπηζηίαο. 

Ζ ηξίηε πξαθηηθή αλαθέξεηαη ζηνλ αιγφξηζκν BlogRank πνπ κνληεινπνηεί ηηο 

νκνηφηεηεο ησλ ηζηνινγίσλ ελζσκαηψλνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πην θνηλνχο 

ρξήζηεο, ζπλδέζεηο, ζέκαηα θαη δεκηνπξγεί κηα παγθφζκηα βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ 
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ηζηνινγίσλ. Σέινο, ζηελ ηέηαξηε πξαθηηθή κειεηάκε έλα ζχλνιν ηερληθψλ πνπ 

ζπκβάινπλ ζηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ  θαη κε ηελ ρξήζε δχν αιγνξίζκσλ 

πξνρσξάκε ζηελ θαηάηαμε κε βάζε ηελ πνηφηεηα   

 ην Πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη δχν ζπζηήκαηα πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ, ην SocialTrust θαη ην QNS πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ ηα δεδνκέλα 

πνπ δηαθηλνχληαη ζηα ηζηνιφγηα θαη γεληθφηεξα ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ρψξνπο. θνπφο 

απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη λα ζπκβάινπλ ζηελ δηάδνζε πνηνηηθφηεξσλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζπλνδεχνληαη απφ βαζκνινγία θαη ιίζηεο θαηάηαμεο βάζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο. 

 

1.2 Μεθοδολογία 

Σν ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε δηπισκαηηθή εξγαζία αλαθέξεηαη ζηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ηζηνιφγην. Ζ κέζνδνο πξνζέγγηζεο 

ζηεξίρηεθε αξρηθά ζε ζεσξεηηθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο πνηφηεηαο, ηελ 

δηαρξνληθή εμέιημή ηεο, ηνλ ηξφπν βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Έπεηηα αλαθέξεηαη ζην ηη είλαη βαζκφο ηθαλνπνίεζεο 

ηνπ πειάηε απφ κηα ππεξεζία, θαζψο ην ηζηνιφγην απνηειεί κηα ππεξεζία ηνπ 

δηαδηθηχνπ.  

ηελ ζπλέρεηα, ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπο ζέκαηνο ζηεξίρηεθε ζηελ αλαθνξά κνπ 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ ηζηνινγίσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηηο 

θαηεγνξίεο πνπ δηαθξίλνληαη θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο κειέηεο απηψλ. Σέινο, 

παξνπζηάδεηαη ε ρξεζηκφηεηα κειέηεο ησλ ηζηνινγίσλ σο εξγαιείν κάζεζεο θαη 

εθπαίδεπζεο. 

ην ηξίην θεθάιαην, ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζπλερίζηεθε κε αλαθνξέο ζηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγίαο ελφο πνηνηηθνχ ηζηνινγίνπ θαη παξάζεζεο ελφο ινγηζκηθνχ, ην SQL,  γηα 

ηελ αλάπηπμε πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα ηζηνιφγηα. Δπέθηαζε ηέηνησλ 
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ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ ζπληέιεζε ζηελ δεκηνπξγία ησλ εμειηγκέλσλ ηζηνινγίσλ, ηα 

ιεγφκελα vblogs. 

ηα ηειεπηαία δχν θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο, ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε κεηαβάιιεηαη ζε 

εκπεηξηθή θαζψο αλαθέξνκαη ζε εκπεηξηθέο κειέηεο θαη καζεκαηηθά κνληέια  κε ηα 

νπνία δηελεξγήζεθε ε θαηάηαμε ησλ ηζηνινγίσλ κε βάζε ηα πνηνηηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. Χζηφζν ε αλάπηπμή ησλ κνληέισλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαζψο ε 

επέθηαζε απηψλ μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, αλαθνξά γίλεηαη ζηελ 

χπαξμε δχν ινγηζκηθψλ, ηνπ QSN θαη ηνπ SocialTrust, πνπ παξέρνπλ ην πιαίζην 

πξνζηαζίαο ζηηο πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη αιιά θαη ζηνπο ρξήζηεο απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ησλ ηζηνινγίσλ. 

 

1.3 Βιβλιογπαθική Αναζκόπηζη 

Ζ πνηφηεηα σο έλα δνκεκέλν ζχζηεκα αμηψλ θαη αξρψλ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή σο 

κηα ζεηηθή εμέιημε, ζχκθσλα κε ηνλ  Βαζίιε Ν. Κέθε (2005), σζηφζν δελ ππάξρεη έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο γηα απηήλ θαζψο δηαθνξεηηθά θαζνξίδεηαη ε πνηφηεηα απφ ηελ  

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, απφ ηνλ θαηαλαισηή θαη απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Bill Slawski (2007) θαη ηνλ Farrokh Alemi (2009) ε Γηνίθεζε Οιηθήο 

Πνηφηεηαο αλαπηχρζεθε ζηελ Ηαπσλία θαη πεξηιάκβαλε έλα επξχ θάζκα ζηξαηεγηθψλ 

ειέγρνπ Πνηφηεηαο κε ζθνπφ ηελ επηθέληξσζε ζηνλ πειάηε, αιιά θαη ηελ ζπλερή 

βειηίσζε θαη ηελ νινθιεξσηηθή εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα ελφο 

νξγαληζκνχ, φπσο αλαθέξεη ν θ. Σζηφηξαο Βαζίιεηνο (2002).  

Ζ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο θαη ε δηαρείξηζή ηεο φπσο αλαθέξεη ν 

Γεξβηηζηψηεο Ν. Κψζηαο (1993), ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε ηελ κνξθή ηνπ 

πξνηχπνπ ISO 9001:1994 θαη ISO 9002: 1994 έγηλε ζηελ δεθαεηία ηνπ 90‟ σζηφζν απφ 

ην 1970 ζεκαληηθφ ξφιν έπαημαλ νη ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο. 
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Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Γξεγνξνχδε θαη ίζθν (2010), 

αλάκεζα ζηελ παξνρή ππεξεζίαο θαη ζηελ ρξήζε ελφο πξντφληνο δηαθέξεη θαζψο 

ππάξρνπλ  δηαθνξέο  ηφζν ζε απηφ πνπ παξάγεηαη γηα θαηαλάισζε φζν θαη ζηνλ ηξφπν 

πνπ παξάγεηαη. 

Ζ εκθάληζε ησλ ηζηνινγίσλ δελ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία σζηφζν θαζεκεξηλά πνιιαπιαζηάδνληαη κε γεσκεηξηθή πξφνδν θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Marshall Brain (2005), ηα ηζηνιφγηα απνηεινχλ ηελ πην ζεκαληηθή 

ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζην δηαδίθηπν. Δπνκέλσο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε δνκή 

πνπ ηα δηέπεη είλαη απιά θαη ζπλήζσο έλα ηζηνιφγην αληηπξνζσπεχεη ηνλ δηαρεηξηζηή 

ηνπ. Σα ηζηνιφγηα δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ην πεξηερνκελφ ηνπο, ηνλ ηξφπν πνπ 

θαηαρσξνχληαη ηα δεδνκέλα αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ εθθξάδνληαη νη δηαρεηξηζηέο ζηνπο 

κέζα απφ απηά. 

Ζ Laura Bock θαη Minjuan Wang (2004), πηζηεχνπλ φηη ε χπαξμε ησλ ηζηνινγίσλ 

απνηεινχλ έλα ςεθηαθφ εξγαιείν ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, θαζψο ζπκβάινπλ ζηελ 

δεκηνπξγία θαη ζηελ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο.  

Γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα πεηπρεκέλν ηζηνιφγην αιιά θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθφο ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ, ε Nancy Van House πξνηείλεη ηνλ θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθήο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ θαζψο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ. Άξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξέπεη λα 

είλαη πνηνηηθά, θαη ε δνκή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ λα πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

θνηλνχ.   

To CMS ( Content Management System), φπσο παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Mohammad 

Java Kargar (2011), απνηειεί κηα πιαηθφξκα κε θαλφλεο θαη ζπγθεθξηκέλε δνκή πνπ 

ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία πνηνηηθφηεξσλ ηζηνινγίσλ. Σν ζχζηεκα απηφ κέζα απφ ηνλ 

θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ, ηελ αλάπηπμε πνηνηηθψλ κνληέισλ ζπκβάιεη ζηελ αμηνιφγεζε 

θαη ζηελ θαηάηαμε ησλ ηζηνινγίσλ κε βάζε ηελ βαζκνινγία πνπ ζπγθέληξσλαλ.   



` 

6 

 

εκείν ζηαζκφο ζηελ εμέιημε ησλ ηζηνινγίσλ απνηέιεζε ην 2005, φπνπ δεκηνπξγήζεθε 

ην ζπλεξγαηηθφ δηαδίθηπν- web 2.0. Ο Boubker Sbihi, Kammal Eddine θαη Noura 

Aknon παξνπζηάδνπλ ηηο αδπλακίεο ελφο ρξήζηε θαη ηηο αδπλακίεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο ζπλέβαιαλ ζηελ δεκηνπξγία ηεο λέαο γεληάο, ηνπ web 2.0  

Ζ θαηάηαμε ησλ ηζηνινγίσλ αλάινγα κε ηα πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά απνηειεί έλα 

ηεξάζηην θεθάιαην θαζψο νη ηξφπνη θαηάηαμεο δηαθνξνπνηνχληαη βάζε ζέκαηνο, 

ρψξνπ, ρξφλνπ, ζεκαζηνινγίαο θαη αμηνιφγεζεο. Σν ζέκα ηεο θαηάηαμεο θαη νη 

απεξηφξηζηεο πηπρέο ηνπ απνηειεί πφιν έιμεο πνιιψλ εξεπλεηψλ πνπ αλέπηπμαλ 

δηάθνξεο κεζφδνπο θαη καζεκαηηθά κνληέια. Ο αιγφξηζκνο ηνπ “EigenRumor”, ησλ Ko 

Fujimura, Takafumi Inoue θαη Masayuki Sugisaki (2005), πνπ βαζίδεηαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο γεηηνληθήο κήηξαο θαηαηάζζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαρσξνχληαη 

ζηα ηζηνιφγηα εθφζνλ είλαη γλσζηέο νη ηαπηφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ ηηο παξέρνπλ. 

Ο Andreas Juffinger, Michael Granitzer θαη Elisabeth Lex (2009),  αλέπηπμαλ ηελ 

δηάζηαζε πνζνηηθήο δνκήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αμηνπηζηία ηνπ πεξηερνκέλνπ, θαηά 

πφζν δειαδή εκπλένπλ πίζηε θαη εηιηθξίλεηα, αιιά θαη ζηελ αμηνπηζηία ηνπ 

δηαρεηξηζηή. Σν ζχζηεκα απηφ παξέρεη βαζκνχο βάζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο θαη 

δηελεξγεί ηελ θαηάηαμε ησλ ηζηνινγίσλ. 

Ο αιγφξηζκνο “BlogRank”, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Απφζηνιν Κξεηηθφπνπιν (2005), 

κνληεινπνηεί ηηο νκνηφηεηεο ησλ ηζηνινγίσλ ελζσκαηψλνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηνπο πην θνηλνχο ρξήζηεο, ζπλδέζεηο, ζέκαηα θαη δεκηνπξγεί κηα παγθφζκηα 

βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ ηζηνινγίσλ.       

Ο Xiaorui Chen , αλέπηπμε έλα ζχζηεκα πνπ απνθηά, αλαιχεη θαη βειηηζηνπνηεί ηα 

δεδνκέλα ησλ ηζηνινγηψλ θαη εθαξκφδνληαο δχν αιγφξηζκνπο, πξνρσξάεη ζηελ 

θαηάηαμε απηψλ κε βάζε ηα πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.  
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Ζ αχμεζε ησλ ηζηνινγίσλ αιιά θαη ε πνηθηινκνξθία ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαθηλνχληαη 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηα πξνζηαηέςεη απφ απεηιέο. Σν Social Trust, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ 

ηνπο James Caverlee, Ling Liu θαη Steve Webb (2008), απνηειεί πιαίζην πξνζηαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρεη σο βάζε ηελ αζξνηζηηθή εκπηζηνζχλε πνπ παξάγεη θάζε 

θνηλσληθφ δηαδίθηπν θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλεί. 

Οη Barbara Carminati, Andrea Perego θαη Elena Ferrari (2006), κε ηελ ζεηξά ηνπο 

δεκηνχξγεζαλ ην QSN ( Quality Social Network), πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα ειέγρεη θαη 

λα αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ νη ρξήζηεο αιιά θαη αλαξηνχλ νη 

δηαρεηξηζηέο ησλ ηζηνινγίσλ.  

    

1.4 Σι είναι Ποιόηηηα 

Οη ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία 

επέβαιαλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δεδνκέλα πνπ έρνπλ έλα θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ: ηελ πνηφηεηα. Ζ πνηφηεηα απνηειεί έλα δνκεκέλν ζχζηεκα αμηψλ, 

αξρψλ, πξνηχπσλ θαη κεζφδσλ δξάζεο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ πνηφηεηα είλαη κηα έλλνηα πνπ εχθνια γίλεηαη αληηιεπηή σο ζεηηθή ρσξίο σζηφζν λα 

νξίδεηαη κε αθξίβεηα. Δηπκνινγηθά πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία ειιεληθή ιέμε 

«πνηφηεο» κε ξίδα ην «πνίνο- ηη ινγήο» θαη ζεκαίλεη ην πνηφλ, ηε θχζε ή ηελ εζσηεξηθή 

ππφζηαζε ελφο πξνζψπνπ ή πξάγκαηνο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ηδηνηήησλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ έλα εκπφξεπκα ζε ζρέζε κε ηα νκνεηδή ηνπ. ην πιαίζην ηεο 

δηαρείξηζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο  έλαο αθξηβήο νξηζκφο είλαη απαξαίηεηνο. 
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Καηά θαηξνχο έρεη επηρεηξεζεί λα δηαηππσζνχλ θνηλά απνδεθηνί νξηζκνί ( Βαζίιεο Ν. 

Κεθεο, επηέκβξηνο,2005)  

 «Ζ θαηαιιειφηεηα γηα ρξήζε» (Juran, 1964) 

 « Ζ ζπκκφξθσζε κε πξνδηαγξαθέο» (Juran,1968) 

 « Ζ ζπκκφξθσζε κε απαηηήζεηο» (Crosby, 1979) 

 « Σν ζχλζεην άζξνηζκα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κάξθεηηλγθ, ηεο κεραληθήο, ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο ζπληήξεζεο ελφο πξντφληνο θαη κηαο ππεξεζίαο, κέζσ ησλ νπνίσλ 

ην πξντφλ θαη ε ππεξεζία φηαλ απνδνζνχλ ζε ρξήζε ζα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ πειάηε» (Feigenbaum,1983) 

 « Ζ ζηφρεπζε ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, παξνχζεο θαη κειινληηθέο» (Deming, 1986) 

 « Οη απψιεηεο πξνο ηελ θνηλσλία» (Tagushi, 1986) 

 « Σν ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηα νληφηεηαο πνπ ηεο απνδίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

ηθαλνπνηεί εθπεθξαζκέλεο θαη ζπλεπαγφκελεο αλάγθεο» (ISO 8402:1994) 

 « Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα ζχλνιν έκθπησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηθαλνπνηεί απαηηήζεηο» ( 

ISO 9000:2000).    

 

1.4.1 Γιασπονική εξέλιξη ηηρ ποιόηηηαρ 

Ζ δηνίθεζε ηεο πνηφηεηαο είλαη ε ζπλνιηθή δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία 

πξνζδηνξίδεη θαη εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή ηεο πνηφηεηαο, απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο 

επηζεψξεζεο ζηνλ έιεγρν πνηφηεηαο, ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ζηελ δηνίθεζε 

νιηθήο πνηφηεηαο. ( Bill Slawski, March 17 2007) 

Οη ξίδεο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (TQM) κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ απφ ην 1920 

φηαλ ε ζεσξία ηεο ζηαηηζηηθήο εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

παξαγσγήο. Σν εγρείξεκα απηφ, αλαπηχρζεθε ζηελ Ηαπσλία, ην 1940 απφ ηνπο 

Ακεξηθαλνχο,ην Deming, ην Juran, Ishikawa, Crosbyθαη ηνλ  Feigenbaum. Απηνί 
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δηεχξπλαλ ην πεδίν ειέγρνπ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ζε έιεγρν ηεο πνηφηεηαο 

ζε φια ηα επίπεδα ελφο νξγαληζκνχ.. Απηφ απνηέιεζε θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο 

Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. 

Βιέπνληαο ηελ επηηπρία ηεο Ηαπσλίαο, ν φξνο Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο αλαπηχρζεθε 

σο κηα έλλνηα πνπ πεξηιάκβαλε έλα επξχ θάζκα ζηξαηεγηθψλ ειέγρνπ πνηφηεηαο, 

πξνγξακκάησλ θαη ηερληθψλ. (Farrokh Alemi, 23-9-2009)  

Έλαο ηππηθφο νξηζκφο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο πεξηιακβάλεη θξάζεηο φπσο: 

επηθέληξσζε ζηνλ πειάηε, ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ ππαιιήισλ, ζπλερήο βειηίσζε θαη 

ηελ εθαξκνγή ηεο δηνίθεζεο πνηφηεηαο ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ. 

 Ο φξνο «Οιηθή Πνηφηεηα» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζε έλα  ζχγγξακκα ηνπ 

Feigenbaum ζην πξψην Γηεζλέο πλέδξην Διέγρνπ Πνηφηεηαο ζην Σφθην ην 1969. Ο 

φξνο αλαθεξφηαλ ζε έλα επξχ θάζκα δηαδηθαζηψλ κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ.   

Ο Ishikawa επίζεο κίιεζε γηα «Οιηθή Γηνίθεζε Πνηφηεηαο» ζηελ Ηαπσλία, φπνπ είρε 

δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ ηνλ δπηηθφ νξηζκφ ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. χκθσλα κε απηφλ, 

ζήκαηλε  « αλνηρηφο νξγαληζκφο ζηελ νιηθή πνηφηεηα» θαη πεξηιάκβαλε φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο, απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε έσο ηνλ ηειεπηαίν εξγάηε φζν αθνξά ηνλ 

έιεγρν πνηφηεηαο. 

  

1.4.2 Ποιόηηηα και ελληνική Ππαγμαηικόηηηα 

Οη φξνη πνηφηεηα, Οιηθή Πνηφηεηα θαη Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο έθηαζαλ κε αξθεηή 

θαζπζηέξεζε ζηελ Διιάδα. Οη πξψηνη πηζηνπνηεκέλνη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη 

πεξηιάκβαλαλ μέλεο πνιπεζληθέο θαη κεγάιεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θπξίσο απφ ην 

ρψξν ηεο βηνκεραλίαο ελψ αξγφηεξα αθνινχζεζαλ κηθξφηεξεο ειιεληθέο εηαηξίεο αιιά 

θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ππεξεζίεο. (Γεξβηηζηψηεο  Ν. Κψζηαο,  1993) 
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Σα ζπζηήκαηα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο κε ηελ κνξθή θπξίσο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001: 

1994 θαη ISO 9002: 1994 έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. 

Ο πνηνηηθφο έιεγρνο σο δξαζηεξηφηεηα ήηαλ άγλσζηνο κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1960. Χζηφζν ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα νξηζκέλσλ  ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

αλαδεηθλχεη ηελ έιιεηςε πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ κε απνηέιεζκα ζηηο αξρέο ηνπ 1970 

, λα γίλνπλ κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ηππνπνίεζε πξντφλησλ θαη ηελ χπαξμε 

πξνδηαγξαθψλ. 

ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ηδξχεηαη ε Γηεχζπλζε Πνηνηηθνχ Διέγρνπ κε θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηελ ηππνπνίεζε. Σν Τπνπξγείν Γεσξγίαο πξνζπαζεί λα ηππνπνηήζεη ηα 

εμαγφκελα αγξνηηθά πξντφληα. Χζηφζν αθφκα ν πνηνηηθφο έιεγρνο απνηειεί άγλσζηε 

έλλνηα.     

Μεγάιν ξφιν ζηελ θαζηέξσζε ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ δηαδξακάηηζαλ νη Έλνπιεο 

Γπλάκεηο, νη νπνίεο ιφγν ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε εμειηγκέλεο ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ, 

ππήξμαλ απνδέθηεο αλάινγεο ηερλνγλσζίαο. Έηζη ην 1970 ηδξχεηαη ε Τπεξεζία 

Πνιεκηθήο Βηνκεραλίαο πνπ κεηαθξάδεη φια ηα εγρεηξίδηα Δμαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ηα θαζηεξψλεη ζε Δζληθά Δγρεηξίδηα Δμαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 

θαη δεκηνπξγεί Μηθηέο Οκάδεο Διέγρνπ Πνηφηεηαο γηα ηηο ακηγψο πνιεκηθέο 

βηνκεραληθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο. 

Σν 1978 ηδξχεηαη ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) γηα ηελ εθπφλεζε 

Διιεληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη παξαηεξείηαη αιιαγή ηεο θηινζνθίαο αληηκεηψπηζεο ηεο 

πνηφηεηαο. ηε δεθαεηία ηνπ 1970-1980 ζθνπφο ήηαλ ε ιήςε παξαγγειηψλ θαη χζηεξα 

ε δεκηνπξγία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ελψ ηελ πεξίνδν 1980-1990 ζεκεηψλεηαη αληηζηξνθή, 

δειαδή εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο πξψηα ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη κεηέπεηηα ζηε 

ιήςε παξαγγειηψλ.  
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Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 ζεκεηψζεθαλ άικαηα γηα ηελ άκεζε εθαξκνγή θαη 

εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Σφζν ηα πξνγξάκκαηα 

επηδνηήζεσλ πνπ ζέζπηζε ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο αιιά θαη ην Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο νδήγεζαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ λα εθαξκφζνπλ θαη λα 

πινπνηήζνπλ ζπζηήκαηα Πνηφηεηαο ISO 9001 θαη ISO 9002.     

 

1.4.3 Βεληίωζη Ποιόηηηαρ 

Ζ βειηίσζε πνηφηεηαο απνηειεί ην ηειηθφ ζηφρν ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ ειέγρνπ 

πνηφηεηαο. Ζ βειηίσζε αλαθέξεηαη ζε θάζε αιιαγή πνπ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε 

ησλ επηδφζεσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ( Σζηφηξαο Βαζίιεηνο, 

2002). Οξηζκέλεο απφ απηέο αλαθέξνληαη ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ζηελ 

κείσζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο παξαγγειηψλ, ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο αιιά 

θαη ζηελ βειηίσζε ηνπ εζηθνχ ησλ εξγαδνκέλσλ.    

Όζν αθνξά ηελ βειηίσζε ζηνλ ηνκέα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο νη επηρεηξήζεηο 

αλαθέξνληαη θπξίσο ζηηο θαηλνηνκίεο αιιά θαηο ζηηο κηθξέο θαη ζπλερήο βειηηψζεηο 

γλσζηέο σο ΚΑΗΕΔΝ.  Ζ βειηίσζε κε θαηλνηνκίεο αληηζηνηρεί κε ζηξαηεγηθήο θχζεσο 

άικαηα κε δξαζηηθέο κεηαβνιέο ζηα πξντφληα θαη ηηο δηαδηθαζίεο.  Σν δεχηεξν είδνο 

βειηίσζεο, γλσζηφ σο ΚΑΗΕΔΝ, είλαη απηφ πνπ ζπληειείηαη βαζκηαία κε κηθξά ζρεδφλ 

αλεπαίζζεηα βήκαηα αιιά κε βάζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη φινπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζε φια ηα επίπεδα 
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1.4.4. Ποιόηηηα πποϊόνηων και Τπηπεζιών- Βαθμόρ Ικανοποίηζηρ 

Πελάηη 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο κηαο ππεξεζίαο γίλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ απηνχο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ  πξντφλησλ. Απηφ νθείιεηαη ζε ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ηφζν ζε απηφ πνπ παξάγεηαη γηα θαηαλάισζε φζν θαη ζηνλ ηξφπν πνπ 

παξάγεηαη. (Γξεγνξνχδε- ίζθν,2010).  

Οη πην βαζηθέο απφ απηέο είλαη : 

η) ε θαηαλάισζε κηαο ππεξεζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ηεο δελ ηεο 

επηηξέπεη ηε δπλαηφηεηα δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ φπσο κε ηα ειαηησκαηηθά πξντφληα 

ηη) ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζηεξίδεηαη ζε αξθεηά ππνθεηκεληθά ζηνηρεία 

πνπ είλαη πην δχζθνιν ζηελ κέηξεζε 

ηηη) ε άκεζε ζπλήζσο επαθή ηνπ πειάηε κε ην πξνζσπηθφ πνπ ηνλ εμππεξεηεί 

δεκηνπξγεί πνιχ κεγαιχηεξε πίεζε γηα ζσζηή εμππεξέηεζε ηελ πξψηε θνξά.  

ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ή εμππεξέηεζεο πξντφλησλ κεηά ηελ 

πψιεζε ηνπο, ν δείθηεο πνπ πξνζδηνξίδεη ην επίπεδν ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο είλαη 

ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ.  

Βαζκφο Ηθαλνπνίεζεο =  ίδηα αληίιεςε πειάηε    -  Πξνζδνθίεο Πειάηε 

             Απφ εμππεξέηεζε          γηα αλακελφκελε 

                   Δμππεξέηεζε 

Ζ αληίιεςε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαζνξίδεηαη κε γλψκνλα πέληε 

δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ή δηακνξθσηέο. 

Ζ Αμηνπηζηία, ε 1
ε
 απφ ηηο πέληε δηαζηάζεηο, αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα παξέρεηαη 

ε πξνζδνθψκελε πνηφηεηα κε ηξφπν αθξηβή θαη αμηφπηζην. Με άιια ιφγηα 

αλαθεξφκαζηε ζηελ δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε αιιά 

θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ. Σα πιηθά ή εκπξάγκαηα ζηνηρεία, ε 2
ε
 δηάζηαζε, αλαθέξεηαη 
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ζην πξνζσπηθφ, ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ζηα δηάθνξα άιια κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε. Ο βαζκφο Αληαπφθξηζεο, αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ πειάηε φζν αθνξά ηελ ηαρχηεηα  θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. Ζ αίζζεζε Απηνπεπνίζεζεο ραξαθηεξίδεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ πειάηε γηα ηελ ρξήζε ηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Ζ ηειεπηαία 

δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή πνπ παξέρεη 

ε ππεξεζία ή ην πξντφλ γηα εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή θαη θξνληίδα ηνπ πειάηε.  

 Ζ  ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, ζχκθσλα κε κηα εμαληιεηηθή επηζθφπεζε ηνπ Yi(1991), 

νξίδεηαη κε δχν βαζηθνχο ηξφπνπο: είηε σο έλα απνηέιεζκα, φπνπ αλαθέξεηαη σο κηα 

ηειηθή θαηάζηαζε απφ ηελ εκπεηξία θαηαλάισζεο ή ρξήζεο ελφο πξντφληνο ή κηαο 

ππεξεζίαο, είηε σο κηα δηαδηθαζία φπνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο 

αληίιεςεο ή αμηνιφγεζεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Αξθεηνί εξεπλεηέο (Hill, 1996, 

Parasuraman et al, 1985,1988) εζηηάδνπλ ζην φηη ε ηθαλνπνίεζε είλαη κηα αληίιεςε ησλ 

πειαηψλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία δελ είλαη δηαζέζηκε 

άκεζα, αιιά ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί κηα επηπιένλ πξνζπάζεηα γηα λα κεηξεζεί, λα 

αλαιπζεί θαη λα εμεγεζεί.   
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Κεθάλαιο 2 

2.1 Δμθάνιζη ηων Ιζηολογίων 

Ζ εκθάληζε ησλ ηζηνινγίσλ έγηλε αξθεηά κεηά απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Παγθφζκηνπ 

Γηαδηθηπαθνχ Ηζηνχ ( World Wide Web- WWW) ζηηο 6 Απγνχζηνπ ηνπ 1991 φπνπ 

ζεκεηψζεθε ε πξψηε αλάξηεζε ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν. Γελ ππάξρεη αθξηβήο 

εκεξνκελία πνπ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηελ εκθάληζε ησλ ηζηνινγίσλ σζηφζν κειέηεο 

ηνπ Dave Winer, ελφο έγθξηηνπ ακεξηθάλνπ εξεπλεηή θαη πξσηνπφξνπ αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ γηα ην δηαδίθηπν, έδεημαλ φηη ε πξψηε θαηαρψξεζε- επηθνηλσλία ηνπ 

Berner-Lee, άγγινπ θαζεγεηή ζην MIT, πνπ αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν ζηηο 25 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1990 ζεσξήζεθε νξηζκέλεο κνξθήο ηζηνιφγην. Ζ έθξεμε εκθάληζεο 

ηζηνινγίσλ ζεκεηψζεθε κεηά ην 1999, φπνπ ηα εξγαζηήξηα PYRA κε πξσηεξγάηεο ηνπο 

Evan Williams θαη Meg Hourihan, δεκηνχξγεζαλ ην Blogger, ην πξψην εξγαιείν γηα λα 

κπνξεί ν θαζέλαο λα δεκηνπξγεί ην δηθφ ηνπ ηζηνιφγην. Έηζη, ελψ έσο ην 1999 ν 

αξηζκφο ησλ γλσζηψλ  ηζηνινγίσλ δελ μεπεξλνχζα ηα 50, ζην ηέινο ηνπ 2000 είραλ 

πνιιαπιαζηαζηεί κε γεσκεηξηθή πξφνδν θαη ην 2003 είραλ γίλεη εθαηνκκχξηα. 

 

2.2 Υαπακηηπιζηικά ηων ιζηολογίων 

Σα Blogs  απνηεινχλ έλα εληππσζηαθφ ηερλνχξγεκα κέζα ζην δηαδίθηπν. Ζ αξρηθή 

κνξθή ηνπο απνηεινχηαλ απφ ηζηνζειίδεο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ζπλερφκελεο 

θαηαρσξήζεηο πιεξνθνξηψλ. ήκεξα, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζεσξνχλ ηα blogs 

ζειίδεο κε ρξνλνινγηθή αθνινπζία ησλ θαηαρσξήζεσλ πνπ ζπλήζσο πεξηέρνπλ  

πιεξνθνξίεο θαη ζπληεξνχληαη θαη εθδίδνληαη κε θνηλέο παξαιιαγέο ελφο θνηλνχ 

ινγηζκηθνχ γηα blogs. πλεζίδεηαη λα είλαη ηδηφηξνπα, πξνζσπηθά θαη δηαβάδνληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο αλαγλψζηεο θαη είλαη άθξσο ζπλπθαζκέλα κε έλα κηθξφ δίθηπν 
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θνηλνηήησλ. Δλ νιίγνηο ηα blogs απνηεινχλ ηελ πην ζεκαληηθή ελεξγή ζπκκεηνρή 

απινχ θνηλνχ ζην δηαδίθηπν. Αλαθεξφκαζηε ζην ζχλνιν ησλ blogs πνπ δεκηνπξγνχλ 

ηελ κπινγθφζθαηξα (blogosphere). (Marshall Brain, 2005) 

Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κπινγθο είλαη ε απιφηεηά ηνπο. Αο ζεσξήζνπκε 

κηα ζπλεζηζκέλε ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν. πλήζσο εκθαλίδεηαη ε αξρηθή ζειίδα 

(home page) ε νπνία έρεη δηάθνξεο ζπλδέζεηο (links) πνπ ζε νδεγνχλε ζε έλα ηεξάζηην 

φγθν πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη «θξεκαζκέλεο» θάησ απφ ηελ αξρηθή ζειίδα (home page). 

 

 σήμα 1: ηςπική απεικόνιζη Ιζηοζελίδαρ 

Μηα ηππηθή ηζηνζειίδα έρεη ηελ θχξηα ζειίδα πνπ ζπλδέεη ζε ππνζέιηδεο κέζα ζηελ 

ηζηνζειίδα, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 1 ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ CNN. Ζ ηζηνζειίδα       

πεξηιακβάλεη ρηιηάδεο άξζξα πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη. Οη θαηεγνξίεο απηέο θαζψο θαη 
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φιεο νη ππφινηπεο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο κέζα απφ ηελ θχξηα ζειίδα ηεο 

ηζηνζειίδαο. 

Σν κπινγθ είλαη αξθεηά πην απιφ: 

Σν κπινγθ απνηειείηαη ζπλήζσο απφ κηα ζειίδα, πεξηιακβάλεη θαηαρσξήζεηο κε 

αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά, απφ ηελ πην πξφζθαηε ζηελ παιαηφηεξε, είλαη  

πξνζβάζηκν απφ ην θνηλφ θαη ζπλήζσο δηαρεηξίδεηαη απφ έλα άηνκν. Βαζηθά κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ζαλ έλα ελεξγφ εκεξνιφγην.  

 

    

 σήμα 2: Σςπική απεικόνιζη Ιζηολογίος 

Έλα ζπλεζηζκέλν ηζηνιφγην δηαζέηεη κηα θχξηα ζειίδα θαη ηίπνηα άιιν. ηελ ζειίδα 

ππάξρνπλ κηα ζεηξά θαηαρσξήζεσλ. Κάζε θαηαρψξεζε είλαη έλα θείκελν πνπ κπνξεί 

λα πεξηέρεη ζπλδέζεηο ζε άιιεο ηζηνζειίδεο. Όηαλ ν δηαρεηξηζηήο θαηαρσξεί θάηη λέν, 

απηφ πεγαίλεη ζηελ θνξπθή ¨πηέδνληαο¨ ηηο παιηέο θαηαρσξήζεηο πξνο ηα θάησ. Σν 

ηζηνιφγην δηαζέηεη κηα κπάξα. ηα πιάγηα πνπ πεξηιακβάλεη κφληκεο ζπλδέζεηο κε άιια 

ηζηνιφγηα ή ηζηνζειίδεο. 
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Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ κπινγθο είλαη νη δηαζπλδέζεηο ηνπο (interlinking). Τπάξρνπλ 

πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην άηνκα πνπ δηαηεξνχλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ηζηνιφγηα θαη νη 

πεξηζζφηεξνη έρνπλ ηελ ηάζε λα ¨εμεξεπλνχλ¨ ηα κπινγθο ησλ άιισλ. Απηή ε ζηελή 

δηαζχλδεζε πνπ ππάξρεη δεκηνχξγεζε ην θαηλφκελν κπινγθφζθαηξα (blogoshere)  

Ζ άθιηηε νλνκαζία κπινγθ ( blog), πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ αγγιηθφ φξν weblog, είλαη 

κνξθή ηζηνρψξνπ. Σν ηζηνιφγην (κπινγθ-blog) πεξηιακβάλεη θαηαρσξήζεηο πνπ 

ηνπνζεηνχληαη κε βάζε ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά, απφ ηελ πην πξφζθαηε θαηαρψξεζε 

ζηελ παιαηφηεξε.  

Σα κπινγθο  έρνπλ ραξαθηεξηζηηθή κνξθή:  πεξηέρνπλ ζρφιηα γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα, 

γηα ηελ δσή ησλ επσλχκσλ, εκεξνιφγηα, δηάθνξεο θσηνγξαθίεο, βίληεν,  πξνζσπηθέο 

απφςεηο, πνιηηηθνθνηλσληθνχο πξνβιεκαηηζκνχο θαη πνιιά άιια πξάγκαηα. Σα 

κπινγθο θαη νη θαηαρσξήζεηο ηνπο ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά θαη επηηξέπνπλ ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ αλαγλσζηψλ ηνπο. Σα κπινγθο  ιεηηνπξγνχλ ζαλ ελεξγά δηαδηθηπαθά 

εκεξνιφγηα θαη πξνζθέξνπλ κηα καηηά ζην πεξηβάιινλ ελδηαθεξφλησλ ησλ αλζξψπσλ, 

ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ηηο απφςεηο ηνπο , ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  

Σν θιεηδί πνπ δηαθνξνπνηεί ηα κπινγθο απφ ηηο ππφινηπεο ηζηνζειίδεο είλαη φηη  

αληηπξνζσπεχνπλ άηνκα. Όπσο ζα δνχκε νη βαζηθέο δηαθνξέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο 

κπινγθ θαη κηαο ηζηνζειίδαο πξνέξρνληαη απφ ην φηη ην κπινγθ αληηπξνζσπεχεη ηελ 

δσή ελφο αλζξψπνπ θαη πξνβάιιεη ηελ δπλακηθή θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή πνπ 

απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλζξψπσλ. Σνπ ελαληίνλ, νη ινηπέο ηζηνζειίδεο παξφιν 

πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο αλζξψπνπο δελ κνηξάδνληαη ηελ δπλακηθή θαη ηνλ αλζξψπηλν 

ραξαθηήξα ησλ κπινγθο. 

Όζν αθνξά απφ πιεξνθνξηαθήο άπνςεο, ππάξρνπλ ηξία ζπκπιεξσκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα κπινγθο απφ ηηο ινηπέο ηζηνζειίδεο: 
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α) Ζ γιψζζα: ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη απιή θαη ιηηή. Πεξηιακβάλεη ζπρλέο 

πξνζθιήζεηο γηα ελεξγή ζπκκεηνρή. Απνηειείηαη πνιιέο θνξέο απφ ζχκβνιά πνπ έρνπλ 

ηελ δηθή ηνπο έλλνηα έηζη πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ γηα κειινληηθή κειέηε ησλ 

ηδησκαηηζκψλ ηεο. 

β) Γνκή:  Μειέηεο πνπ έγηλαλ ζρεηηθά κε ηελ δνκή ηεο blogosphere απνθάιπςε έλα 

ζπλδπαζκφ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ θαη ζπζηήκαηνο αλζξψπσλ. Γελ απαηηείηαη 

ελδειερήο επηκέιεηα ηνπ θψδηθα ηεο ηζηνζειίδαο αθνχ απηφκαηα εγθαηαζηεκέλα 

ζπζηήκαηα παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαη ηηο νδεγίεο γηα κηα θαηαρψξεζε κε πνιχ ιίγα 

βήκαηα.  

γ) Υξνλνδηάγξακκα: Σα κπινγθο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ ρξφλν. Απηά 

πεξηιακβάλνπλ θαηαρσξήζεηο ζε αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Κάζε θαηαρψξεζε 

δηαζέηεη ρξνληθή ηαπηφηεηα επηηξέπνληαο ηνπο αλαγλψζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

απηέο θαη κεηαγελέζηεξα. 

Δπηπιένλ πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηελ κνξθνινγία πνπ έρεη έλα ηζηνιφγην . 

Ζ κνξθή ελφο ηππηθνχ κπινγθ δηαζέηεη έλαλ ηίηιν- θεθαιίδα. Σν θχξην κέξνο ηνπ 

δηαρσξίδεηαη ζε δχν ζηήιεο-κπάξεο, ζηελ κηα ζηήιε αλαθέξνληαη νη θαηαρσξήζεηο 

θαηά ηελ αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ηνπο ζεηξά ελψ ζηελ δεχηεξε ζηήιε-κπάξα 

αλαθέξνληαη νη ζπλδέζεηο (links).  ην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο αλαθέξεηαη ην φλνκα 

ηνπ ζπληάθηε θαζψο θαη νη φξνη ρξήζεο ηνπ κπινγθ.  Δπεηδή ην κπινγθ θαη ε ρξήζε 

ηνπ σο κέζν επηθνηλσλίαο είλαη θαηλνχξγηνο ζεζκφο ζην δηαδίθηπν, νη θαλφλεο θαη νη 

φξνη ρξήζεο ηνπο είλαη ειάρηζηνη.  

Τπάξρνπλ δηάθνξα κπινγθο φπνπ δηαθνξνπνηνχληαη φρη κφλν ζην πεξηερφκελφ ηνπο 

αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηφ θαηαρσξείηαη θαη εθθξάδεηαη 
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2.3 Καηηγοπίερ Ιζηολογίων 

Πέξα φπσο απφ ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηζηνινγίνπ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε 

θαη ηα είδε ηα νπνία ππάξρνπλ. Έηζη έρνπκε: 

Πξνζσπηθά Μπινγθ: είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή ηζηνινγίνπ. Έρεη ηελ κνξθή ελφο 

ζπλερφκελνπ εκεξνινγίνπ θαη πεξηιακβάλεη πξνζσπηθά ζρφιηα ελφο αηφκνπ. Σα 

πξνζσπηθά κπινγθο είλαη εξγαιεία φρη κφλν κηα απιήο επηθνηλσλίαο αιιά κέζα απφ 

απηά εθθξάδνληαη πξνβιεκαηηζκνί, ζπλαηζζήκαηα θαη απνηεινχλε έλα έξγν ηέρλεο. 

Έλαο ηχπνο πξνζσπηθνχ κπινγθ πνπ αλαθέξεηαη σο microblog , φπσο ην Twitter, 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ( bloggers) λα κνηξάδνληαη ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα κε 

θίινπο κε πην γξήγνξν θαη άκεζν ηξφπν απφ φηη ζηέιλνληαο ειεθηξνληθή 

αιιεινγξαθία ή γξάκκα.  

Δπηρεηξεζηαθά θαη εηαηξηθά κπινγθ: έλα κπινγθ κπνξεί λα είλαη ηδησηηθφ ή ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ππάξρεη κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε επηρεηξεζηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

πξνηάζεσλ. Δίλαη γεγνλφο φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί έρνπλ αλαπηχμεη ηα 

δηθά ηνπο εηαηξηθά ηζηνιφγηα κέζα ζηα νπνία νη ππάιιεινη επηθνηλσλνχλ θαη 

αληαιιάζνπλ απφςεηο, πξνβιεκαηηζκνχο θαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο. 

Καηά είδνο Μπινγθ: ππάξρνπλ ηζηνιφγηα πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα 

θαη αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε απηήλ φπσο πνιηηηθή, νηθνλνκία, ηαμίδηα, κφδα, 

κνπζηθή, ηέρλε θαη άιια. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ ζεκαηηθή 

ελφηεηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ. 

Καηά είδνο πνιπκέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί: αλάινγα κε ην κέζν επηθνηλσλίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην θάζε ηζηνιφγην ραξαθηεξίδεηαη φπσο ην βίληεν- ηζηνιφγην, θψην-     

ηζηνιφγην θαη αλάινγα. 

Καηά είδνο ζπζθεπήο: ηα ηζηνιφγηα δηαθξίλνληαη θαη κε βάζε ην είδνο ηεο ζπζθεπήο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπο. Έηζη φηαλ νη θαηαρσξήζεηο ζε έλα 
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ηζηνιφγην γίλνληαη κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ην νλνκάδνπκε ηειεθσλν-ηζηνιφγην 

(moblog).   

 

2.4 Λόγοι Μελέηηρ Ιζηολογίων 

Τπάξρνπλ θπξίσο δχν ιφγνη γηα ηελ ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο κπινγθφζθαηξαο: 

Κνηλσληνινγηθνί ιφγνη: ε κπινγθφζθαηξα δηαθέξεη απφ ηηο παξαδνζηαθέο ηζηνζειίδεο 

δηφηη ηα blogs αληηπξνζσπεχνπλ ηδηαίηεξε ζεηξά κελπκάησλ, ζαλ πίλαθαο 

αλαθνηλψζεσλ, αλάκεζα ζε νκάδεο αιιά αλαξηψληαη απφ έλα άηνκν. Χζηφζν νη πην 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο δελ αθνξνχλ ηελ δνκή : ε θνπιηνχξα ηεο κπινγθφζθαηξαο 

εζηηάδεη θπξίσο ζηηο αιιεινεπηδξάζεηο κηθξψλ νκάδσλ bloggers ( αλάκεζα ζε 3 έσο 20 

αηφκσλ). Ζ δηαδηθηπαθή απηή αληαιιαγή απφςεσλ θαη κελπκάησλ ραξαθηεξίδεηαη 

έληνλε θαηά ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ ζεκάησλ, θηλείηαη ζην παξαζθήλην θαη έπεηηα 

ππαλαρσξεί. Δπνκέλσο κήπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε θαη λα θαηαγξάςνπκε 

απηή ηελ ζηαδηαθά δπλακηθή θαη πξνζσξηλή θνηλνηηθή δνκή; 

Σερληθνί Λφγνη: Παξαδνζηαθέο κειέηεο ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη γξαθήκαηα απηψλ  

ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηζηηθά ζηηγκηφηππα πνπ αληρλεχνληαη, επνκέλσο ε κειέηε ηνπ 

δηαδηθηχνπ βαζίδεηαη ζε εξγαιεία πνπ αλαπηχζζνληαη θαη βαζίδνληαη ζηελ έγθαηξε 

ελεξγνπνηήζεη ηνπο. Αληηζέησο, ε κπινγθφζθαηξα πξνζθέξεη έλα αθφκα ηερληθφ 

πιενλέθηεκα ζε απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο. Δάλ νη πιεξνθνξίεο αληρλεχνληαη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ρξφλνπ πνπ δεκηνπξγείηαη ή ελεκεξψλεηαη κία ηζηνζειίδα ή έλα link. ε αληίζεζε ε 

κπινγθφζθαηξα παξέρεη άκεζε πιεξνθφξεζε εμέιημεο κέζα ζην ρξφλν θαζψο ε 

εηζαγσγή πιεξνθνξηψλ ζην blog ζπλνδεχεηαη απφ ρξνληθή ηαπηφηεηα. Δάλ πάξνπκε ηηο 

ρξνληθέο απηέο ηαπηφηεηεο ηφηε κπνξνχκε λα έρνπκε κηα άπνςε ζρεηηθά κε ην 

ηζηνιφγην θαη ηελ εμέιημή ηνπ απφ ηελ αξρή έσο θαη ην παξφλ. 
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2.5 Ιζηολόγιο: σπήζιμο επγαλείο ή όσι; 

Ζ παληαρνχ παξνπζία ηνπ Γηαδηθηχνπ ζπλεηζθέξεη ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο 

πιεξνθνξίαο. Σν web blog ή φπσο θνηλφο είλαη γλσζηφ «blog» είλαη έλαο απιφο  

κεραληζκφο φπνπ άηνκα κπνξνχλ ζηηγκηαία λα δεκνζηεχζεη απηνχζηα πξνζσπηθέο 

ζθέςεηο ζε κηα παγθφζκηα πιαηθφξκα κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ. Δπνκέλσο ε ιέμε blog 

επέρεη ραξαθηεξηζκφ νπζηαζηηθνχ, θαζψο αλαθέξεηαη πξνζσπηθά ζηνλ θαζέλα, αιιά 

θαη επέρεη ηελ ζέζε ηνπ ξήκαηνο φπνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξάμε- ελέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ελεκέξσζεο κηαο ηζηνζειίδαο.( Laura Bock & Dr. Minjuan Wang,  

2004).  

Ηζηνιφγηα σο εξγαιείν κάζεζεο 

Σα blogs, σο κηα λέα κφδα άκεζεο επηθνηλσλίαο φπνπ νη ρξήζηεο ζπρλά αλαξηήζνπλ 

ζθέςεηο θαη ζρφιηα θαη ζπλδηαιέγνληαη κεηαμχ ηνπο, έρνπλ πξνθαιέζεη ζεκαληηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θχθινπο. Δάλ ιάβνπκε ππφςε ην εθπαηδεπηηθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ, ηα blogs εγείξνπλ ηελ ζθέςε θαζψο θαη βνεζάλε ζηελ θαηαζθεπή 

δεκηνπξγία ηεο γλψζεο. Έρνληαο σο πιενλέθηεκα ηελ εχθνιε θαη νηθνλνκηθή ηνπ 

ρξήζε, ηα blogs έρνπλ κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή ζην λα απνηειέζνπλ έλα ςεθηαθφ 

ρξήζηκν εξγαιείν ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. Χζηφζν ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν 

πεξηεθηηθέο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο φζν αθνξά ηελ ρξήζε ησλ blogs ζηελ 

δηδαζθαιία θαη ζηελ κάζεζε. Ζ ζεσξία ηεο εμ‟ απνζηάζεσο ζπλαιιαγήο , πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Gordon Moore ην 1993 θαη επεθηάζεθε απφ ηελ εηαηξία 

ινγηζκηθνχ Saba ηo 1994, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα  πξνζέγγηζε γηα ηελ παηδαγσγηθή 

ρξήζε ησλ ηζηνινγίσλ. χκθσλα κε ηελ ζεσξία ππάξρνπλ ηξεηο κεηαβιεηέο θιεηδηά 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε: 

Α) Ζ  δνκή ηνπ καζήκαηνο, β) ν βαζκφο ζπδήηεζεο κεηαμχ ηνπ δηδάζθνληνο θαη ηνπ 

δηδαζθφκελνπ θαη γ) εθπαηδεπφκελνο απηφ θαηεχζπλζεο. Με άιια ιφγηα, φζν ιηγφηεξε 
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δνκή καζήκαηνο θαη ιηγφηεξν δηάινγν ππάξρεη πεξηζζφηεξε ζπλαιιαγή εμ΄ 

απνζηάζεσο απαηηείηαη αιιά ην επίπεδν απηφ-θαηεχζπλζεο είλαη κηα κεηξηνπαζή 

κεηαβιεηή. Έηζη ηα blogs κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κεραληζκφο φπνπ θάζε 

δηδαζθφκελνο κπνξεί λα αξρίζεη έλαλ αζπγρξφληζην δηάινγν κε ηνλ θαζεγεηή ή κε ηνπο 

ινηπνχο καζεηέο θαη απνηεινχλ έλα φρεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ νη δηδαζθφκελνη κπνξνχλ 

λα εθθξάζνπλ ηελ απηφ-θαηεχζπλζή ηνπο.        

Γχν κεγάιεο εηαηξίεο αλάπηπμεο θαη επεμεξγαζίαο ινγηζκηθνχ, ε Oravec θαη ε Carlson 

παξαηήξεζαλ φηη ηα ηζηνιφγηα είραλ ελζσκαησζεί ζην παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ. Με αδηάζεηζηεο απνδείμεηο ππνζηήξημαλ φηη ζεκεηψλεηαη βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ φηαλ πξνβαίλνπλ ζε θαηαρσξήζεηο ζε ηζηνιφγηα. 

Παξφιν, πνπ απηφ κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ ηελ ηάζε ησλ καζεηψλ λα εθθξάδνληαη πην 

ζπγθξνηεκέλα φηαλ απεπζχλνληαη ζε θνηλφ, απνηειεί αδηάζεηζηνη απφδεημε ηεο ζεηηθήο 

επίπησζεο ησλ ηζηνινγίσλ φζν αθνξά ηελ βειηίσζε έθθξαζεο ησλ καζεηψλ. Ζ Oravec 

ππνζηήξημε αθφκα, φηη κε νδεγφ κηα ζηνρεπφκελε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή, φζν 

πεξηζζφηεξν ελζαξξχλνληαλ νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηζηνιφγηα  ηφζν 

θαιχηεξε θξηηηθή θαη ζηνραζηηθή ζηάζε απνθηνχζαλ απέλαληη ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ζηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο.   

Ηζηνιφγηα σο εξγαιείν δεκηνπξγία γλψζεο 

χκθσλα κε ηελ ζεσξία ε κάζεζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

εζσηεξηθψλ γλψζεσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζσ κηαο δξαζηεξηφηεηαο. 

Δπνκέλσο ην ηζηνιφγην ζπληειεί ζηελ δεκηνπξγία γλψζεηο αθνχ θαζεκεξηλά θαηά ηελ 

ρξήζε ηνπ ηα άηνκα πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ ζπλεξγάδνληαη, ζπδεηάλε θαη αληαιιάζνπλ 

επηρεηξήκαηα. Δπηπιένλ, νη ππάξρνπζεο ζπλδέζεηο (links) κέζα ζε έλα ηζηνιφγην 

επηηξέπνπλ ηελ ζπζηεκαηηθή εμεξεχλεζε, ησλ ρξεζηψλ ηνπ, δηάθνξσλ ζεκάησλ. Οη 
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ρξήζηεο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ θαη λα θηιηξάξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνπλ θαη 

λα ηηο επεμεξγάδνληαη ψζηε λα κπνξνχλ λα ηηο απνδψζνπλ.  

Ηζηνιφγηα σο εξγαιείν δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο 

Blogging ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

γλψζεο. Ζ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, ή KM, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα δηαδηθαζία γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο έγθαηξεο αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ (Stewart, 1997). Όπσο Oravec 

(2004) απνθάλζεθε, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ blogs σο θφξνπκ γηα ηελ παξνπζίαζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ θαη ζπλδέζεηο κε ζρεηηθνχο πφξνπο, ην blog αλαγλψζηεο 

κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ γξήγνξα θηιηξάξεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ Internet. εκείσζε 

φηη ηα ζέκαηα ηεο αμηνπηζηίαο blogger κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αληίιεςε 

εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά απηφ αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ εγγελή αμία ηεο 

θεληξηθήο πξφζβαζεο ζε ζεκαηηθά ζρεηίδνληαη κε ηνπο πφξνπο. 

Χζηφζν, Godwin-Jones (2003) θαη Powell (2002) πξνεηδνπνηνχλ φηη bloggers ζπλήζσο 

παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο σο «ξεχκα ηεο ζπλείδεζεο», κία, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνζσπηθή ιεηηνπξγία πεξηνδηθφ ηνπ blog, αληί λα ηε δηακνξθψζεη θαηάιιεια γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ε δπλεηηθή αθξνακαηηθφηεηα. Δπηπιένλ, 

ζεκεηψλνπλ φηη ππάξρνπλ ιίγνη δείθηεο ή νη κεραληζκνί αλαδήηεζεο γηα ην blog 

πεξηερφκελν, ππνλνκεχνληαο έηζη ηελ επηθαηξφηεηα ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ. 

Φαίλεηαη φηη ε ρξήζε ησλ blogs γηα ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο εμαθνινπζεί λα είλαη 

ππναλάπηπθηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: 

3.1 Η δημιοςπγία ενόρ ποιοηικού Ιζηολογίος 

Ζ επηηπρία ελφο ηζηνινγίνπ θαη ε αλάπηπμε πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, είλαη άκεζα 

ζπλπθαζκέλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη θαη ηελ πνηφηεηα απηψλ.  

Ο νξηζκφο ηεο επηηπρίαο κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη απφ άηνκν ζε άηνκν αιιά ε γεληθή 

παξαδνρή ηνπ ζπλδέεηαη κε ηελ δεκηνπξγία απνηειέζκαηνο απφ ηελ δηαηήξεζε ελφο 

ηζηνινγίνπ. Ζ δεκηνπξγία απνηειέζκαηνο δελ εξκελεχεηαη σο δεκηνπξγία εηζνδήκαηνο 

αιιά σο επίηεπμε ελφο απνηειέζκαηνο, ελφο ζθνπνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ελφο ηζηνινγίνπ. Σν απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα παξαρζεί κφλν εάλ ππάξμεη 

ε «παξαγσγή» θαη ε δηαηήξεζε ελφο πνηνηηθνχ ηζηνινγίνπ.  

Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ έλα επηηπρεκέλν ηζηνιφγην αιιά θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηαρεηξηζηή απηνχ είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε αλάξηεζε 

ελφο ηζηνινγίνπ απνηειεί επάγγεικα. Ζ απφθαζε δεκηνπξγίαο ελφο ηζηνινγίνπ πξέπεη 

λα ζπλνδεχεηαη παξάιιεια κε ηνλ θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθήο βξαρππξφζεζκεο θαη 

καθξνπξφζεζκεο. Πξέπεη λα θαζνξηζηεί ε ζηξαηεγηθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

ηζηνινγίνπ θαζψο θαη ε ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο ηνπ. Κάζε επαγγεικαηηθή πξνζπάζεηα 

ζπλνδεχεηαη κε ηελ αλάινγε ζηξαηεγηθή επνκέλσο παξφιν πνπ ε έλαξμε ελφο 

ηζηνινγίνπ είλαη απιή, πξέπεη λα γίλεηαη εμαξρήο θαζνξηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί ν ζηφρνο ηνπ ηζηνινγίνπ πνπ δελ κπνξεί λα είλαη άιινο απφ 

ηελ επηηπρία ηνπ. ( Nancy Van House, 2004). 

Δπνκέλσο, φζν αθνξά ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζε έλα απνηειεζκαηηθφ πνηνηηθά πεξηερφκελν είλαη:  

α) Καζνξηζκφο θαη εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο: φπσο κηα θαλνληθή εξγαζία έηζη θαη 

ε δηαρείξηζε ελφο ηζηνινγίνπ ρξεηάδεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Δάλ δελ 



` 

25 

 

ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη πνιχ δχζθνιν ζε 

βάζνο ρξφλνπ λα κπνξέζεη λα «επηβηψζεη» θαη λα απνθέξεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. 

β) Καηαγξαθή κειινληηθψλ ζεκάησλ: Ζ δπζθνιία «παξαγσγήο» λέσλ ζεκάησλ 

ζρνιηαζκνχ θαη ζπλδηαιιαγήο κε ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ηζηνινγίνπ κπνξεί λα 

μεπεξαζηεί εάλ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ηζηνινγίνπ αθνινπζήζεη ηελ ηαθηηθή ησλ 

ζεκεηψζεσλ θαη ηελ θαηαγξαθεί γεγνλφησλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ εξγαζία ηνπ, 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, ζηηο εηδήζεηο, ζηα πεξηνδηθά πξνθεηκέλνπ λα ηα 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα «παξάγεη» λέα ζέκαηα ζπδήηεζεο θαη ζρνιηαζκνχ 

γ) Γηάζεζε ρξφλνπ γηα ηελ «εμεξεχλεζε» άιισλ ηζηνινγίσλ: ε κειέηε άιισλ 

ηζηνινγίσλ αιιά θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ζε απηά επηηξέπεη ηελ επέθηαζε ηεο ζθέςεηο 

αιιά θαη ηελ εμεχξεζε λέσλ επηρεηξεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζην 

ηζηνιφγην ηνπ δηαρεηξηζηή. 

δ) Γηάζεζε ρξφλνπ γηα ηελ «εμεξεχλεζε» κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ινηπέο 

ηζηνζειίδεο: κέζα απφ απηή ηελ αλαδήηεζε κπνξεί λα δηαπηζησζεί ηη απαζρνιεί ηνπο 

αλζξψπνπο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ αλζξψπσλ θαη ηα ζρφιηά ηνπο γηα δηάθνξα 

ζέκαηα 

ε) Απνδέμνπ βνήζεηα απφ ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ηζηνινγίνπ ζνπ: Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

αλαγλσζηψλ επηηξέπεη ηελ ζθπγκνκέηξεζε ησλ ζεκάησλ πνπ κπνξεί λα απαζρνιεί ηνλ 

θφζκν 

δ) Δπαλέιεγρνο ησλ ζρνιίσλ ησλ αλαγλσζηψλ: Οξηζκέλεο θνξέο αξθεηά είλαη ηα 

ζέκαηα ηα νπνία δελ ζρνιηάδνληαη θαηά ηελ αλάξηεζε απφςεσλ. ¨Έλαο επαλέιεγρνο 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα βξεηο αλαθνξέο ζε ζέκαηα πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ 

ελαξθηήξην ζέκα γηα κηα λέα ζπδήηεζε. 
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ε) Αλαγξαθή παιηψλ αλαξηήζεσλ ζρνιίσλ απφ λέα «κεξηά»: πλερψο καζαίλνπκε θαη 

αιιάδνπκε άπνςε γηα νξηζκέλα ζέκαηα. Δπνκέλσο, εχινγν είλαη λα δεκηνπξγνχκε λέα 

άπνςε γηα έλα παιηφηεξν ζέκα θαη ηελ νπνία κπνξνχκε λα αλακνριεχζνπκε. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν απνδεηθλχεηο θαη ζηνπο αλαγλψζηεο ζνπ φηη εμειίζζεζαη  θαη δελ κέλεηο 

ζηάζηκνο ζηηο απφςεηο ζνπ. 

ζ) Δπαλαθαζνξηζκφο ηεο κνξθήο ηνπ ηζηνινγίνπ : ε απηφ ην ζεκείν δελ επηζπκνχκε 

ηελ αιιαγή ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ηζηνινγίνπ φζν αθνξά ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη 

αιιά πάληα είλαη θαιά λα είκαζηε αλνηρηεί ζε λέεο πξνθιήζεηο θαζψο ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ θνηλνχ ζπρλά αιιάδεη θαη επνκέλσο επηζπκνχκαη λα κπνξνχκε λα αθνινπζήζνπκε 

ηελ αιιαγή ελδηαθέξνληνο ησλ ζεκάησλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ην 

επξχ θνηλφ. 

Πέξα φκσο απφ ηελ πνηφηεηα πνπ πξέπεη λα έρεη ην πεξηερφκελν ελφο ηζηνινγίνπ ζα 

πξέπεη λα είκαζηε θαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζρεηηθά κε ηελ δνκή  θαη ηελ κνξθή πνπ 

παξνπζηάδνπκε ηα δηάθνξα ζέκαηα. Σα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε είλαη 

απιά σζηφζν απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε κηα δνκή-κνξθή πνπ ζα 

πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξσλ ηνπ θνηλνχ. 

Αξρηθά, ζεκαληηθφ βήκα απνηειεί ε δεκηνπξγία κηαο «δπλαηήο» εηζαγσγήο. Ζ 

εηζαγσγή πξέπεη λα έρεη πιάηνο έσο θαη πέληε πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα αλαδεηθλχνπλ ην 

ζέκα θαη ζα εζηηάδνπλ ζηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία πξνθεηκέλνπ λα «θξαηήζνπλ» ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε θαη λα ηνλ πξνηξέςνπλ λα δηαβάζεη ην θχξην άξζξν.   

Οη ζέζεηο θαη νη απφςεηο πνπ πξαγκαηεχνληαη κέζα ζην θχξην άξζξν ζα πξέπεη λα 

έρνπλ πάληνηε νξζέο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο. Δπηπιένλ, δηάθνξεο ζπλδέζεηο (links) 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φπνπ ζα παξαπέκπνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζε πεξηζζφηεξεο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο φπνπ ζα ελδπλακψλνπλ ηα επηρεηξήκαηά ζνπ.  
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Ζ αλάξηεζε πξνζσπηθψλ απφςεσλ είλαη απαξαίηεηε θαζψο ν ηξφπνο έθθξαζεο, 

γξαθήο αιιά θαη παξάζεζεο ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ δηαρεηξηζηή ελφο ηζηνινγίνπ είλαη 

έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαρσξίδεη ηα ηζηνινγηα κε νπνηαδήπνηε άιιν 

ζπλεζηζκέλν άξζξν.  

Θα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε επθνιία κε ηελ νπνία κπνξεί ην ηζηνιφγην λα 

δηαβαζηεί. Πνιινί αλαγλψζηεο ξίρλνπλ κηα γξήγνξε καηηά ζηα άξζξα πξνθεηκέλνπ λα 

δνπλ εάλ είλαη ελδηαθέξνλ επνκέλσο θαηαλνεηφ είλαη φηη ζίγνπξα ηνπιάρηζηνλ ην 

ηζηνιφγην ζα έρεη εχθνιε κνξθή αλάγλσζεο φπσο ην παξάδεηγκα πνπ θαίλεηαη: 

 

 σήμα 3: Μοπθή Ιζηολογίος για εύκολη Ανάγνωζη 

Δπίζεο νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ είλαη λα δηαηεξείηαη κηθξή ζε 

κήθνο ε παξάγξαθνο, λα ππάξρεη κηα ηδέα ζε θάζε παξάγξαθν, λα δηαηεξείηαη ε 

έθθξαζε απιή θαη ιηηή. 

Ζ ρξήζε νπηηθψλ βνεζεκάησλ βνεζάεη πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεηο ηελ άπνςε ζηνλ 

αλαγλψζηε, φπσο ηα δηαγξάκκαηα, νη πίλαθεο, νη θσηνγξαθίεο.  

Όζν αθνξά ηελ ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο ηνπ ηζηνινγίνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά 

ππφςε ην γεγνλφο φηη φζν πεξηζζφηεξνο θφζκνο ζπκκεηέρεη ζε έλα ηζηνιφγην ηφζν 
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θαιχηεξν είλαη ην απνηέιεζκα. Ζ χπαξμε κφλν πνηνηηθνχ πεξηερνκέλνπ δελ απνηειεί 

κνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ αιιά ν ζπλδπαζκφο  κε βάζε ηελ 

ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο, ζα πξέπεη αλ: (Smita Awasthi,) 

α) Τπέβαιε ην ηζηνιφγηφ ζνπ ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο δηαδηθηπαθέο κεραλέο 

αλαδήηεζεο: Ζ δηαδηθηπαθή κεραλή ηνπ Google θαη ηνπ Yahoo είλαη νη βαζηθφηεξεο κε 

ηελ κεγαιχηεξε ρξήζε, σζηφζν ππάξρνπλ θαη άιιεο πνπ ζεκεηψλνπλ αξθεηά θαιά 

πνζνζηά ρξήζεο. Άξα, δελ πξέπεη λα ζεσξήζεηο ηθαλνπνηεηηθέο κφλν ην Google θαη ην 

Yahoo αιιά λα ππνβάιεηο ην ηζηνιφγηφ ζνπ ζε φζεο πεξηζζφηεξεο δηαδηθηπαθέο 

κεραλέο αλαδήηεζεο κπνξείο. 

β) πλερήο ελεκέξσζε ηνπ ηζηνινγίνπ: νη κεραλέο αλαδήηεζεο πξνηηκάλε ηα ηζηνιφγηα 

πνπ ελεκεξψλνληαη ζπρλά θαη αθνινπζνχλ ηελ ηάζε πξνηηκήζεσλ ηνπ θνηλνχ. Άξα, 

πξέπεη λα γίλεη ζπλήζεηα ε θαζεκεξηλή ελεκέξσζε ηνπ ηζηνινγίνπ θαζψο θαη ε ρξήζε 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ιέμεσλ- θιεηδηά, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνληαη απφ ηηο 

κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ ηηο πξνηηκάλε. 

γ) Υξεζηκνπνίεζε Ηζηφηνπνπο κε απμεκέλε θνηλσληθή ζπκκεηνρή: Οη ηζηφηνπνη 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ην θαιχηεξν κέξνο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί έλα 

ηζηνιφγην. Δπνκέλσο, ε ζπκκεηνρή ζην Myspace, Facebook, Orkut ζεσξείηαη αλαγθαία. 

δ) Υξήζε δσξεάλ αγγειηψλ: Ζ ρξήζε δσξεάλ αγγειηψλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηξφπν 

πξνζέιθπζεο ηνπ θνηλνχ. 

ε) Αλάξηεζε ζρφιηα γηα άιια πςειήο επηζθεςηκφηεηαο ηζηνιφγηα: Απνηειεί κηα 

ζεκαληηθή κέζνδνο πξνζέιθπζεο αλαγλσζηψλ. Δάλ επηζθεθηείο ηζηνιφγηα πνπ 

ζεκεηψλνπλ κεγάιε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ, θαη αλαξηήζεηο ζρφιηα ζην ηζηνιφγηφ ζνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο θνηλέο ιέμεηο κε ηα πξνεγνχκελα ηζηνιφγηα, ηφηε ην δηθφ ζνπ 

ηζηνιφγην ζα απνηειέζεη κηα ζχλδεζε ( link) γηα ηνπο αλαγλψζηεο πνπ επηζπκνχλ λα 

επεθηείλνπλ ηελ έξεπλά ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 
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Παξφιν πνπ ε δεκηνπξγία ελφο ηζηνινγίνπ απνηειεί κηα απιή δηαδηθαζία ε δηαηήξεζε 

ηνπ αιιά θαη ε επηδίσμε λα πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνηηκήζηο ηνπ θνηλνχ πξνυπνζέηεη 

ζπλερή πξνζπάζεηα, άιισζηε νηηδήπνηε πνπ έρεη αμία ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα 

δεκηνπξγεζεί. 

 

3.2 Ένα ζύζηημα για ηην δημιοςπγία Ποιοηικών Ιζηολογίων 

Ζ ξαγδαία θαη άλαξρε εμάπισζε ησλ ηζηνινγίσλ έθαλε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο κε θαλφλεο θαη ζπγθεθξηκέλε δνκή πνπ ζα ζπλέβαιε ζηελ 

ελίζρπζε απηψλ αιιά θαη ηαπηφρξνλα ζηελ δεκηνπξγία πνηνηηθφηεξσλ ηζηνινγίσλ. 

Παξαθάησ αλαθεξφκαζηε ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα πνπ ζθνπφ είρε θαη ηελ θαηάηαμε 

απηψλ κε βάζε ηηο θξηηηθέο ( βαζκνινγία) πνπ έδηλαλ νη αλαγλψζηεο.  

Ζ πξψηε θάζε αθνξνχζε ηελ αλαγλψξηζε θξηηεξίσλ πνηφηεηαο γηα ηα ηζηνιφγηα. Ζ 

επηινγή απηψλ ησλ θξηηεξίσλ απνηειεί κηα δχζθνιε δηαδηθαζία θαη είλαη ε πην 

ζεκαληηθή φηαλ επηδηψθεηο αμηνιφγεζε πνηφηεηαο. Ζ δεχηεξε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ 

αλάπηπμε ελφο παξφρνπ ηζηνινγίνπ θαη ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. Σν ζχζηεκα απηφ 

απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ πιαηζίνπ καο θαζψο πεξηιακβάλεη φια ηα κνληέια θαη ηα 

ζηνηρεία εθείλα πνπ εθαξκφδνληαη βάζε ηνπ πιαηζίνπ αλάπηπμεο πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεχηεξεο θάζεο αθνινπζεί ε εθαξκνγή πνηνηηθψλ 

κνληέισλ πιεξνθνξηψλ θαη έπεηηα ην ζχζηεκα είλαη έηνηκν πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχκε 

ζηελ δεκηνπξγία θαη εηζαγσγή δεδνκέλσλ. Ζ πεξίνδνο εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ε 

ζπκκεηνρή ζην ηζηνιφγην δηήξθεζε δχν κήλεο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, παξάιιεια 

γηλφηαλ ε θαηαγξαθεί ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

κεηαβνιψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην ηζηνιφγην απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο αιιά θαη ηνπο 

αλαγλψζηεο. 
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Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο πνπ είραλ θαζνξηζηεί,  

αμηνινγνχζε θαη θαηάηαζζε ηα ηζηνιφγηα κε βάζε ηελ βαζκνινγία πνπ έπαηξλαλ.           

(Mohammad Java Kargar, 2011). 

χζηεκα δηαρείξηζεο ησλ Ηζηνινγίσλ:   

Απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ πιαηζίνπ. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ απνηειεί έλα 

ινγηζκηθφ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαηηθήο δεκηνπξγίαο 

εγγξάθσλ θαη άιινπ πεξηερνκέλνπ. Ζ δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 4: 

  

  

 σήμα 4: Γιάγπαμμα ςζηήμαηορ διασείπιζηρ Γεδομένων ( CMS) 

Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ δχν ζηνηρεία: ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

(CMA- Content System Application) θαη ηελ παξάδνζε εθαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ ( 

CDA- Content Delivery Application). Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ( 

CMA), επηηξέπεη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ηζηνινγίνπ πνπ κπνξεί λα κελ έρεη ηδηαίηεξεο 

γλψζεηο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ ( HTML- HyperText Markup Language), λα 

δηαρεηξίδεηαη ηελ δεκηνπξγία, ηελ κεηαβνιή θαη ηελ απνκάθξπλζε πιεξνθνξηψλ απφ 

έλα ηζηνιφγην. Ζ παξάδνζε εθαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ (CDA), ρξεζηκνπνηεί θαη 

ζηνηβάδεη ηα δεδνκέλα ζηελ ηζηνζειίδα. 
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Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ ηξία θπξίσο ζηνηρεία, ζηελ πην 

απιή κνξθή ηνπ. Απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή(Host Computer); κηα «γιψζζα» 

ελεξγεηψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί έλαο θνηλφο ζπλδεηηθφο θξίθνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ; θαη ηνλ πάξνρν πνπ παξνπζηάδεη ηα δεδνκέλα ζε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ(HTML). ην ρήκα 5 παξνπζηάδεηαη ε δνκή ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

   

 σήμα 5: Παποςζίαζη δομήρ ςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ δεδομένων  

               Αποηελούμενο από Σπία ηοισεία 

      

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηζηνινγίνπ πεξηιακβάλεη 4 βαζηθά ζηνηρεία: 

α) Σνλ δηαρεηξηζηή ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ ( Administrator Control Panel): απηφο 

επηθνξηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο  θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

β) Υξήζηεο ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ( User Control Panel): απηφ ην ζηνηρείν παξέρεη 

εθαξκνγέο απαξαίηεηεο ζηνλ ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη έλα ηζηνιφγην. 

γ) Πνηνηηθά Μνληέια δηαρείξηζεο ( Information Quality-IQ- modules): απηά κεηξάλε ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηζηνινγίνπ βάζε νξηζκέλσλ πνηεηηθψλ θξηηεξίσλ. 
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δ) Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ πζηήκαηνο ( System Data Base) : απηφ θαηαγξάθεη ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ηζηνινγίνπ. 

Καζνξηζκφο ησλ Κξηηεξίσλ Πνηφηεηαο:      

Ο θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ απνηειεί ην αξρηθφ βήκα ζε κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ πνηνηηθά ηα δεδνκέλα ηνπ Γηαδηθηχνπ, θαη ηδηαίηεξα ελφο 

ηζηνινγίνπ, απαηηνχληαη ηα ζσζηά θξηηήξηα. Σα θξηηήξηα απηά, πξέπεη λα είλαη 

νινθιεξσκέλα πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Χζηφζν, ν πιενλαζκφο θαη ε πνιππινθφηεηα πξέπεη λα απνθεχγνληαη.  

ε απηή ηελ έξεπλα επηιέρηεθαλ 18 θξηηήξηα πνπ πεξηείραλ θάπνηα ππφ-θξηηήξηα.      

 

Πίνακαρ 1: Παποςζίαζη κπιηηπίων και ςπο-κπιηηπίων για διαδικαζία 

αξιολόγηζηρ     

 

             ΚΡΙΣΗΡΙΑ   ΤΠΟ- ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

Καηαλφεζε  

Δλεκεξσηηθφηεηα  

Παξνπζίαζε  

Αθξίβεηα  

Πιεξφηεηα  

Δπηθαηξφηεηα - ηειεπηαία ελεκέξσζε 

- Σειεπηαία είζνδν 

Πεηζηηθφηεηα  

πλνπηηθή  

πλεθηηθφηεηα  

πληεξηζεκφηεηα             - κεηά ηνλ έιεγρν πιεξνθνξίεο 

Γηαζεζηκφηεηα - Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ επηηπρεκέλσλ 

ζπλδέζεσλ θαη ησλ απνηπρηψλ 
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Δμνπζηνδφηεζε - Αξηζκφο γξαπηψλ παξαηεξήζεσλ  

- Ζιηθία Ηζηνινγίνπ 

- Αξηζκφο ησλ αλαξηεκέλσλ άξζξσλ 

- Αξηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ 

- Αξηζκφο εζσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ 

Σαρχηεηα            - Απαηηνχκελνο ρξφλνο ζχλδεζεο 

        - πλνιηθφο ρξφλνο 

Γεκνηηθφηεηα - Αξηζκφο ζρνιίσλ πνπ απνδέρεηαη 

- Μέζνο φξνο δερφκελσλ ζρνιίσλ 

- Αξηζκφο επηζθεπηψλ 

- Αξηζκφο ζπλδέζεσλ  

Τπνζηήξημε Πειαηψλ  

Όγθνο Πιεξνθνξηψλ   - Σν κέγεζνο ηνπ ηζηνινγίνπ 

Αληηθεηκεληθφηεηα  

Πιενλαζκφο Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ πνιπκέζσλ πνπ 

δηαζέηεη θαη ηνπ ζχλνιν ησλ 

πιεξνθνξηψλ 

 

Δηζαγσγή Πιεξνθνξηψλ θαη θαηαζθεπή ηνπ Ηζηνινγίνπ: 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ έρνπκε ηελ νινθιήξσζε ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

αιιά θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνηεηηθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, αθνινπζεί ε εηζαγσγή 

ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηζηνινγίνπ. Ζ έξεπλα απαηηνχζε ηελ ζπκκεηνρή 

πνιιψλ αηφκσλ έηζη δεηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ AZAD , ζηνλ 

Ηξάλ, λα δεκηνπξγήζεη ν θαζέλαο ην δηθφ ηνπ ηζηνιφγην. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην 

ζχζηεκα νινθιεξψζεθε, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν θαη πεξίκελε ηελ ελεξγή 
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ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ήηαλ , φηη παξφιν πνπ ην ζχλνιν ησλ 

θνηηεηψλ ήηαλ 294, ν αξηζκφο ησλ ηζηνινγίσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ήηαλ 473 θαζψο 

πνιινί θνηηεηέο πξνέβεζαλ ζηελ δηαηήξεζε θαη δεχηεξνπ ηζηνινγίνπ πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπλ πεξηζζφηεξα ηζηνιφγηα γηα ηελ βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμή ηνπο. 

Απνηειέζκαηα: 

ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε βαζκνιφγεζε ησλ ηζηνινγίσλ κε βάζε νξηζκέλα πνηνηηθά 

θξηηήξηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγνχζε θαη 

ππήξρε real-time βαζκνιφγεζε ησλ ηζηνινγίσλ θαη θαηάηαμε απηψλ. Κάζε δηαρεηξηζηήο 

ηζηνινγίνπ κπνξνχζε λα βιέπεη ηελ βαζκνινγία πνπ ζπγθέληξσλε ην ηζηνιφγηφ ηνπ αλά 

πάζα ζηηγκή.   

 

3.3 Σπόποι Βεληίωζηρ ενόρ Ιζηολογίος 

ηνλ θχθιν PDSA ( plan, do, study, act) πνπ θαζηέξσζε ν Deming ζηελ δεθαεηία ηνπ 

‟50 έρνπκε : ( ζχκθσλα κε ηνπο « Σξφπνη ζπλερνχο βειηίσζεο ελφο blog», 4/2/2009)  

         

 σήμα 6: Ο κύκλορ ηος Deming PDSA  

1)Plan: ρεδηαζκφο γηα ηελ αιιαγή θαη παξάιιεια αλάιπζε θαη πξφβιεςε ηνπ 

απνηειέζκαηνο 

2) Do: εθάξκνζε ηελ αιιαγή βάζε ηνπ ζρεδίνπ 

3) Study: Αμηνιφγεζε θαη κειέηεζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ζνπ 
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4) Act: Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα θαζφξηζε ηελ ηειηθή ζνπ δξάζε πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί ην ζχζηεκα 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ θχθιν βειηίσζεο νξηζκέλεο κεηαηξνπέο ρξεηάδνληαλ 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζπκβαηφο θαη λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί φζν αθνξά ηελ βειηίσζε 

ησλ ηζηνινγίσλ. Έηη δεκηνπξγήζεθαλ δχν πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

γηα ηελ βειηίσζε ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ησλ ηζηνινγίσλ: 

1
ε
 Πεξίπησζε: Σα 4

 
Α 

Aspire (ηνρεχσ): ηνρεχνπκε λέεο θφξκεο επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπκε 

ηελ αηνκηθφηεηα  

Ask (Ρσηψ): κέζα απφ ηα ηζηνιφγηα κπνξνχκε λα αληιήζνπκε κεγάιν αξηζκφ γλψζεσλ 

θαη λα κάζνπκε πξάγκαηα  

Attract (Δθιχσ): ηα ηζηνιφγηα είλαη ρψξνη πνπ αληαιιάζζνληαη απφςεηο θαη γίλνληαη 

ζπδεηήζεηο. Με βάζε απηή ηελ ιεηηνπξγία κπνξνχκε λα δψζνπκε ην έλαπζκα γηα 

θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα 

Act (Γξσ): ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ελεξγήζνπκε θαη λα δνπιέςνπκε κε ζθνπφ ηελ 

δεκηνπξγία ελφο ηζηνινγίνπ πνπ ζα απνηειεί πφιν έιμεο γηα ηνπο ππφινηπνπο. 

2
ε
 Πεξίπησζε: Σα 4 P 

1) Participate ( πκκεηνρή): έλαο δηαρεηξηζηήο ηζηνινγίνπ ζα πξέπεη λα αθηεξψλεη 

αξθεηφ ρξφλν ζην λα επηζθέπηεηαη άιιεο ηζηνζειίδεο, λα δηαβάδεη, λα ζρνιηάδεη 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηελ θνπιηνχξα ηνπ blogging.   

2) Plan (ρεδηάδσ): ζε απηφ ην ζεκείν ήξζε ε ψξα λα ζρεδηαζηεί ην ηζηνιφγην. Ζ 

κνξθή ηνπ, ε θαηεγνξία ηνπ, ε ζεκαηνινγία ηνπ, ε νλνκαζία ηνπ ζα νινθιεξσζνχλ ζε 

απηφ ην ζηάδην. 

3) Practice (Δμαζθνχκαη): ε απηφ ην ζηάδην ζεκεηψλεηαη ε ελαζρφιεζε κε ηελ 

ιεηηνπξγία ελφο ηζηνινγίνπ 
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4) Post ( Αλαξηψ): Αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηεο αλάξηεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ηζηνινγίνπ.  

 

3.4 Η εξέλιξη ηων Ιζηολογίων : Σα Vblogs 

To 2005 δεκηνπξγήζεθε ην web 2.0 ή ζπλεξγαηηθφ δηαδίθηπν, πνπ ζε αληίζεζε κε ην 

έσο ηφηε web 1.0 , επέηξεπε ηελ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ ρξεζηψλ ζπληειψληαο ζηελ 

δεκηνπξγία απεξηφξηζησλ δηαδξαζηηθψλ θνηλνηήησλ. 

Σν web 1.0 ππήξμε έλα ζχζηεκα φπνπ ην κεγαιχηεξν πεξηερφκελφ ηνπ είρε 

θαηαζθεπαζηεί απφ επαγγεικαηίεο θαη δηαρεηξηζηέο ηνπ δηαδηθηχνπ. ε αληίζεζε ην web 

2.0 ραξαθηεξίδεηαη σο κηα ππεξεζία πνπ πεξηέρεη αξθεηά εξγαιεία πνπ βνεζάλε ζηελ 

παξαγσγή, ζηελ επηθνηλσλία, ζην κνίξαζκα θαη ζηελ δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ζπληειεί ζηελ δεκηνπξγία θνηλσληθψλ θνηλνηήησλ.(Boubker Sbihi, Kamal Eddine El 

Kadiri and Noura Aknin,) 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη νξηζκέλα εξγαιεία ηνπ web 2.0  

Πίνακαρ 2: Δπγαλεία ηος web 2.0 

Δπγαλεία Υπήζη 

Blog πκβάιεη ζηελ αλάξηεζε πιεξνθνξηψλ 

Wiki πκβάιεη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ 

παξέρεη ζπιινγηθή λνεκνζχλε 

Social 

Network 

Γεκηνπξγεί ηεο θνηλφηεηεο επηθνηλσλίαο 

Μνίξαζκα αξρείσλ θαη απφςεσλ 

RSS feeds Βνεζάεη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 
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Tag Βειηηψλεη θαη πξνζσπνπνηεί ηελ αλαδήηεζε 

Podcast πκβάιεη ζην κνίξαζκα αθνπζηηθνχ πιηθνχ 

Videocast πκβάιεη ζην κνίξαζκα νπηηθνχ πιηθνχ 

Blog πκβάιεη ζηελ αλάξηεζε πιεξνθνξηψλ 

Σν web 2.0 απνηειείηαη απφ δχν εξγαιεία αλάξηεζεο πιεξνθνξηψλ, ην blog θαη ην 

wiki. Σν blog πξνηηκάηαη, θαζψο φρη κφλν είλαη δσξεάλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, αιιά 

παξέρεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία θαη φγθν δεδνκέλσλ θαηά ηελ ρξήζε ηνπ θαη ζπρλά 

ζεσξείηαη σο έλα ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο. 

Κάζε blog, φπσο έλα βηβιίν, ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ISBN ( Internet 

Blog Serial Number) αξηζκφ- ηαπηφηεηα, πνπ ην μερσξίδεη απφ ηα ρηιηάδεο άιια.  

Ζ δεκηνπξγία θαη ε χπαξμε ελφο ηζηνινγίνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επηκνλή ηνπ δηαρεηξηζηή 

αιιά θαη ηελ ζπκκεηνρή ησλ αλαγλσζηψλ. Χζηφζν ε πνηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ είλαη απνχζα ζε απηφ ην εξγαιείν θαζψο νη πιεξνθνξίεο αλαξηνχληαη 

απφ δηάθνξεο ρξήζηεο θαη αλαγλψζηεο ρσξίο λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο ηνπ επηπέδνπ ησλ 

γλψζεψλ ηνπο, ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ηνπ κνξθσηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. Με άιια ιφγηα 

κηιάκε γηα κηα πιήξεο απνπζία ζηξαηεγηθήο ειέγρνπ ή αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ ηνπ ηζηνινγίνπ. 

 

3.4.1. Αδςναμίερ ηων blog: 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδεη έλα ηζηνιφγην 

πξέπεη θαηαξράο λα ην δηαθξίλνπκε ζε δχν κέξε. ηηο αδπλακίεο πνπ νθείινληαη ζηνπο 

ρξήζηεο θαη ζηηο αδπλακίεο πνπ νθείινληαη ζηηο πιεξνθνξίεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

θάησζη ζρήκα: 
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 σήμα 7: Αδςναμίερ ενόρ Ιζηολογίος 

Αδπλακίεο ζρεηηθά κε ηνπο ρξήζηεο: 

1) Τςειφ πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο: ηα ηζηνιφγηα «εθθπιίδνληαη» γξήγνξα θαζψο ε ξνή 

ησλ πιεξνθνξηψλ δελ κπνξεί λα παξαθνινπζεζεί απφ ηνπο αλαγλψζηεο θαζψο δελ 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ζπλέρεηα ην ηζηνιφγην 24 ψξεο ην 24σξν.    

2) Μηθξφο αξηζκφο αλαγλσζηψλ: ιίγνη είλαη απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε έλα 

ηζηνιφγην θαζψο νη πεξηζζφηεξνη ηθαλνπνηνχληαη κε κηα γξήγνξε αλάγλσζή ηνπ  

3) Μηθξφο ξπζκφο ζπκκεηνρήο: ν κηθξφο αξηζκφο ησλ ελεξγψλ αλαγλσζηψλ, δειαδή 

απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ κε «παξαγσγή» πιεξνθνξηψλ, είλαη πνιχ κηθξφο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ δχν είδε «ελεξγψλ αλαγλσζηψλ», ησλ κφληκσλ θαη ησλ 

πεξηζηαζηαθψλ 

4) Δηεξνγελήο ζπκκεηνρή: ν κηθξφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ δελ ζπκκεηέρνπλ κε ηνλ 

ίδην βαζκφ θαη κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα. Δίλαη αξθεηνί, φηαλ νη ελέξγεηεο είλαη απιέο, 

φπσο απιή αλάγλσζε, απιή αλάξηεζε δεδνκέλσλ, αιιά ιίγνη φηαλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη 

πην πνιχπινθε, φπσο αλάπηπμε ζπδεηήζεσλ, ζπλεξγαζία. 

5) Ζ έιιεηςε θηλήηξνπ γηα ζπκκεηνρή: ηα ηζηνιφγηα δελ παξαθηλνχλ ηνπο αλαγλψζηεο 

ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά γηα απηφ άιισζηε θαη ε ζπκκεηνρή είλαη κηθξή. 
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6) Αλψλπκε πκκεηνρή: νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζηα ηζηνιφγηα είλαη αλψλπκεο αθνχ νη 

νηηδήπνηε κπνξεί λα αλαξηεζεί ρσξίο ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε αλαθνξάο ηνπ 

νλφκαηνο ηνπ ρεηξηζηή.  

Αδπλακίεο ρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο: 

1) Φησρή Πνηφηεηα Πιεξνθνξηψλ: ζηα ηζηνιφγηα ν θαζέλαο κπνξεί λα αλαξηήζεη, λα 

εθδψζεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, λα επεξεάζεη, λα ζπλεξγαζηεί. Χζηφζν, πηα είλαη ε 

πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίδνληαη θαη πφζν ζρεηηθέο είλαη κε έλα ζέκα? 

2) Θέκα πιεξνθνξηψλ: ηα ζέκαηα ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη πνιιά, δηάθνξα θαη κπνξεί 

λα κελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Δίλαη έλα κείγκα πεξηερνκέλσλ απφ δηάθνξνπο 

ρξήζηεο ρσξίο θάπνηνλ δηαρσξηζκφ 

3) Πεξηηηέο Πιεξνθνξίεο: είλαη γεγνλφο φηη ζην ηζηνιφγην κπνξεί λα ππάξρνπλ 

πξάγκαηα πνπ είλαη πεξηηηά θαη λα πξνθαινχλ ηελ ζχγρπζε ησλ αλαγλσζηψλ  

4) Γηαζπνξά θαη θαθή ηαμηλφκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ: νη πιεξνθνξίεο θαίλνληαη κε 

αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Δπνκέλσο θάπνηνο κπνξεί λα βξεη ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο αλάκεζα ζε «άζρεηα» ζρφιηα. Γελ ππάξρεη θακηά θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ αλάινγα κε ηελ ζεκαληηθφηεηά ηνπο ή ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

5) Απνπζία «δηθαησκάησλ» ζρεηηθά κε ηνλ εθδφηε ηεο πιεξνθνξίαο 

6) Έιιεηςε αζθάιεηαο 

 

3.4.2 Η δημιοςπγία ηον VBlogs 

Απηή ε κνξθή ησλ ηζηνινγίσλ, δεκηνπξγήζεθε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε 

αδπλακία ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη θαη ε εθαξκνγή ελφο πιαηζίνπ 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηφζν ησλ πιεξνθνξηψλ φζν θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ ηζηνινγίσλ. 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα ηζηνιφγηα άξρηζαλ λα γίλνληαη επξέσο γλσζηά βαζίδνληαλ 

ζηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ζηελ ηάζε απηψλ λα ηα δεκηνπξγνχλ θαη λα ηα «ηξέθνπλ». 
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Χζηφζν ζηφρνο ησλ  δελ είλαη ε επηθνηλσλία, ε αλάξηεζε θαη ε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ 

αιιά ε παξαγσγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ.(Boubker Sbihi, Kamal Eddine El Kadiri and 

Noura Aknin,). 

Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Vblog είλαη φηη ν θάζε ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη αλαγλσξίδεηαη κε βάζε ηα δαρηπιηθά ηνπ απνηππψκαηα θαζψο θαη απφ 

ηελ ιεηηνπξγία κηαο θάκεξαο πνπ απνηειεί απαξαίηεηε χπαξμε γηα θάζε ρξήζηε. 

Δπηπιένλ, ηα vblogs πξνρσξνχλ ζηελ θαηάηαμε ησλ πιεξνθνξηψλ κε βάζε ηνλ ηχπν 

ηεο πιεξνθνξίαο , εάλ δειαδή ζεσξείηαη θαιή, κέηξηα ή θαθή θαζψο θαη κε βάζε ηελ 

πνιπηηκφηαηα ηεο πιεξνθνξίαο φπσο θαίλεηαη ζηνλ θάησ πίλαθα: 

Πίνακαρ 3: Σπόπορ Καηάηαξηρ ηων Πληποθοπιών 

ύμβολο Σύπορ Πληποθοπίαρ ποςδαιόηηηα 

   G (Good) Καιή  Δπηθπξσκέλε θαη κε ζπλάθεηα 

   M (Medium) Μέηξηα Μέηξηα επηθχξσζε 

   L (Low) Υακειή Τπνβάιιεηαη ζε δηνξζψζεηο 

   E (Erroneous) Δζθαικέλε Όρη επηθπξσκέλε 

   C                    (Opinion or comment) Γλψκε ή ρφιηα 

Πέξα φκσο απφ ηελ θαηάηαμε ησλ πιεξνθνξηψλ ππάξρεη θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ 

ρξεζηψλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: 

Πίνακαρ 4: Γιασωπιζμόρ σπηζηών ζε ηπειρ καηηγοπίερ 

Υπήζηηρ Ρόλορ 

Υξήζηεο Γηαβάδεη θαη παξάγεη ην πεξηερφκελν 

Δπηθπξσηήο Δπηθπξψλεη φηη παξάγεηαη 

Δηδηθφο Διέγρεη ηηο εθδνζείζεο πιεξνθνξίεο 
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Σα vblogs δελ δηαθηλνχλ νπνηαδήπνηε αλψλπκε πιεξνθνξία, ρακειήο πνηφηεηαο φπσο 

έλα απιφ ηζηνιφγην, αιιά πξνζθέξνπλ ηέζζεξα επίπεδα δηαρσξηζκνχ ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πιεξνθνξηψλ. Γηαλ λα κπνξέζεη κηα πιεξνθνξία λα αλαξηεζεί ππάξρεη κηα 

δηαδηθαζία επηθχξσζεο. Έλαο εηδηθφο πνπ ειέγρεη ηηο πιεξνθνξίεο, νξίδεη δχν 

επηθπξσηέο πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ θαη λα επηθπξψζνπλ θαη νη δχν ηελ πιεξνθνξία 

θαη λα επηηξέςνπλ ηελ αλάξηεζή ηεο. 

Δπηπιένλ ε δηαδηθαζία επηθχξσζεο γηα ηελ αλάξηεζε πιεξνθνξηψλ απφ έλα εηδηθφ 

δηαρεηξηζηή ηνπ vblog γίλεηαη αθνχ έρνπλ πξψηα θαζνξηζηεί δχν επηθπξσηέο θαη κφλν 

φηαλ θαη νη δχν επηθπξσηέο ζπκθσλνχλ γηα ηελ αλάξηεζε ηεο πιεξνθνξίαο απηήο. 

Ζ θηινζνθία πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ελφο vblog θαζνξίδεηαη απφ πεξηνξηζκέλε 

δπλαηφηεηα ζηνπο απινχο αλαγλψζηεο ελψ παξέρεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο θαη ηνπο επηθπξσηέο. ε ζηηγκηαίνπο ρξήζηεο, πνπ δελ κπνξνχλ λα 

παξάγνπλ ηελ πνηεηηθή πιεξνθνξία ε πξφζβαζε είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Οη 

επηθπξσηέο, πνπ παξάγνπλ ζπλήζσο ηηο πιεξνθνξίεο ζηα vblog, παξέρεηαη κεγαιχηεξε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα. Σέινο ζηνπο εηδηθνχο, παξέρεηαη ε κέγηζηε 

ειεπζεξία πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα θαζψο θαη επηπιένλ δπλαηφηαηε ζηελ δηαρείξηζε 

ησλ δεδνκέλσλ αζθαιείαο ηνπ vblog.     

Σν web 2.0 απνηειεί ηελ λέα γεληά δηαδηθηχνπ φπνπ ν ρξήζηεο γίλεηαη ελεξγφο θαη 

ζπλεξγαηηθφο ζε αληίζεζε κε ην web 1.0. Σν θπξίσο πξφβιεκα ζε απηή ηελ λέα γεληά 

δηαδηθηχνπ είλαη ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ πνηφηεηα πιεξνθνξηψλ πνπ απνηειεί 

ηελ βαζηθή καο αλεζπρία δεζκεχεηαη κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ησλ δηαρσξηζκφ ησλ 

ρξεζηψλ θαη ησλ παξαγφκελσλ πιεξνθνξηψλ. Έηζη επηηπγράλεηαη ε πιήξεο 

αλαγλψξηζε ηεο πιεξνθνξίαο, ε θαιή δνκή ηεο, ρσξίο πιενλαζκνχο θαη κε ηελ 

δπλαηφηεηα λα δηαγξάθεηαη φηαλ δελ είλαη πιένλ ρξήζηκε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: 

4.1 Δίδη Καηάηαξηρ Ιζηολογίων 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε θαηάηαμεο ησλ ηζηνινγίσλ κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη: 

Καηάηαμε βάζε ζέκαηνο 

  (α) θαηαρσξήζεηο  

  (β) δηαρεηξηζηέο 

  (γ) άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζε ηζηνιφγηα 

  (δ) πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηζηνιφγηα 

Καηάηαμε βάζε Υψξνπ 

    (α) Σν ζχλνιν ησλ ηζηνινγίσλ 

    (β) ηζηνιφγηα πνπ ζηέιλνπλ εηδνπνίεζε αλαβάζκηζεο ζε ζπγθεθξηκέλν server 

    (γ) Ηζηνιφγηα ζε ζπγθεθξηκέλν πάξνρν 

Καηάηαμε βάζε ρξφλνπ 

    (α) Σν ζχλνιν ησλ ηζηνινγίσλ 

    (β) Ηζηνιφγηα κε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα 

    (γ) Απνζβεζβέλν Ηζηνιφγην  

Καηάηαμε βάζε ζεκαζηνινγίαο 

     (α) ηήξημε απφ ηελ θνηλφηεηα 

     (β) Αμηνπηζηία 

     (γ) πξφζθαην / αλαλέσζε 

     (δ) ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν 

Καηάηαμε βάζε αμηνιφγεζεο 

      (α) είδε ζπλδέζεσλ 

      (β) επθνιία πξφζβαζεο 

      (γ)  πιινγή ζεηηθψλ ςήθσλ 
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      (δ) γιψζζα αλάιπζεο  

 

4.2  Καηάηαξη με ηον Αλγόπιθμο “EigenRumor”      

Έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηάηαμεο ησλ ηζηνζειίδσλ. Σν 

PageRank θαη ην HITS είλαη δχν αιγφξηζκνη απφ ηνπο πην δεκνθηιήο. Χζηφζν 

παξνπζηάδνπλ δχν βαζηθά κεηνλεθηήκαηα θαηά ηελ ρξήζε ηνπο ζηελ θαηάηαμε 

ηζηνινγίσλ (Ko Fujimura, Takafumi Inoue and Masayuki Sugisaki,2005) : 

1)ν αξηζκφο ησλ ζπλδέζεσλ ζε έλα ηζηνιφγην είλαη γεληθά πεξηνξηζκέλν κε απνηέιεζκα 

ην ζθνξ ησλ ηζηνινγίσλ πνπ ππνινγίδεηαη απφ ην PageRank είλαη πνιχ κηθξφ γηα λα 

επηηξέςεη ηελ θαηάηαμε ησλ ηζηνινγίσλ αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. 

2) Οξηζκέλεο θνξέο ρξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία εζσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ επνκέλσο ην ζθνξ 

ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη κεγαιχηεξν. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα ηζηνιφγηα απνηεινχλ  

δηθηπαθή ρψξνη ζπδήηεζεο λέσλ ζεκάησλ, είλαη ζθφπηκν λα δνζεί κεγαιχηεξν ζθνξ ζε 

κηα θαηαρψξεζε παξφιν πνπ ε θαηαρψξεζε δελ έρεη ζεκαληηθά ζηνηρεία. 

Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνπκε έλα λέν αιγφξηζκν, 

ηνλ ιεγφκελν “EigenRumor”. Απηφο ν αιγφξηζκνο έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα θαηαηάζζεη 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαρσξνχληαη εθφζνλ είλαη γλσζηέο νη ηαπηφηεηεο ησλ αηφκσλ 

πνπ παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο. 

Ο αιγφξηζκνο απηφο παξνπζηάδεη θνηλά ζηνηρεία κε ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο θαζψο 

φινη βαζίδνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαλχζκαηνο ηεο γεηηνληθήο κήηξαο ησλ 

ζπλδέζεσλ. Χζηφζν ζηνλ αιγφξηζκν  “EigenRumor” ε γεηηνληθή κήηξα ζπλδέζεσλ 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ζπλδέζεηο παξάγνληα θαη αληηθεηκέλνπ θαη φρη απφ ζπλδέζεηο 

αληηθεηκέλνπ κε αληηθεηκέλνπ. Χο αληηθείκελν ραξαθηεξίδεηαη θάζε ηπρφλ είδνο 

θαηαρψξεζεο ζε έλα ηζηνιφγην ελψ σο παξάγνληαο ραξαθηεξίδεηαη πηπρή αλζξψπηλνπ 

φληνο, δειαδή έλαο δηαρεηξηζηήο ηζηνινγίνπ. 
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Με ηνλ ελ ιφγν αιγφξηζκν ν ππνινγηζκφο ησλ θφκβσλ θαη ησλ αξρψλ γίλεηαη σο 

γλψξηζκα ησλ παξαγφλησλ δπγίδνληαο παξάιιεια ηηο θαηαρσξήζεηο ζην ηζηνιφγην.  

Ο αιγφξηζκνο βαζκνινγεί ζε δχν δηαζηάζεηο: 

Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ ( κέζνο θφκβνο) θαη ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ( 

κέζνο αξρή). Απηέο νη δχν βαζκνινγίεο καο επηηξέπνπλ λα θαζνξίζνπκε ην «βάξνο» 

ελφο αληηθεηκέλνπ. Γηα λα εθαξκφζνπκε απηή ηελ ηδέα , δχν βαζκνινγίεο γηα θάζε 

παξάγνληα θαη κηα βαζκνινγία γηα θάζε αληηθείκελν παξνπζηάδνληαη ζηνλ αιγφξηζκν. 

Μέζνο Αξρή ( γηα ηνλ παξάγνληα): απηφ θαζνξίδεη ην επίπεδν πνπ ν παξάγνληαο i 

παξέρεη ηα αληηθείκελα (ηηο θαηαρσξήζεηο). Θεσξείηαη φηη φζν πςειφηεξε ε 

βαζκνινγία ηφζν θαιχηεξε είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ παξάγνληα λα παξέρεη ηα 

αληηθείκελα ( ηηο θαηαρσξήζεηο) 

Μέζνο Κφκβνο ( γηα ηνλ παξάγνληα): απηφ θαζνξίδεη ην επίπεδν πνπ ν παξάγνληαο i 

θαηαρψξεζε ζρφιηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο θαηαρσξήζεηο ηνπ παξειζφληνο. Θεσξείηαη 

φηη φζν πςειφηεξε είλαη ε βαζκνινγία ηφζν θαιχηεξε είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ 

παξάγνληα λα ζπκβάιεη κε αμηνινγήζεηο πξνο ηελ θνηλφηεηα.    

Μέζνο Φήκε ( γηα ην αληηθείκελν): απηφ θαζνξίδεη ην επίπεδν ζηήξημεο πνπ δέρεηαη ην 

αληηθεηκέλνπ j απφ ηνπο παξάγνληεο. Θεσξείηαη φηη φζν πςειφηεξε ε βαζκνινγία ηφζν 

θαιχηεξα ην αληηθείκελν αληαπνθξίλεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηλφηεηαο. 

Ζ θαηάηαμε ησλ ηζηνινγίσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα αιιά αθφκα έρεη πνιιέο 

δηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα κειεηεζνχλ. θνπφο ηνπ ελ ιφγνπ αιγνξίζκνπ είλαη λα 

δηεπξχλεη ηελ θάιπςε ησλ θαηαρσξήζεσλ πνπ βαζκνινγνχληαη κφλν απφ ζηαηηθή 

αλάιπζε ησλ ζπλδέζεσλ. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ γηα ηελ 

θαηάηαμε ησλ ηζηνινγίσλ θαζψο ε δνκή ησλ ζπλδέζεσλ ζηα ηζηνιφγηα είλαη αξαηφηεξε 

ζε ζρέζε κε ηελ δνκή ησλ ηζηνζειίδσλ.    
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4.3 Καηάηαξη Ιζηολογίος: Η διάζηαζη Ποζοηικήρ δομήρ 

Ζ ρξήζε ησλ ηζηνινγίσλ γίλεηαη θπξίσο γηα ηελ παξνπζίαζε ηδεψλ θαη απφςεσλ αιιά 

θαη γηα ην κνίξαζκα γλψζεσλ. Χζηφζν, νξηζκέλεο θνξέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

κέζν επεξεαζκνχ θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ. 

Λφγν ηεο αλππαξμίαο κεραληζκψλ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ζην δηαδίθηπν, πνιιέο 

πιεξνθνξίεο είλαη ζπλήζσο ιαλζαζκέλεο θαη παξαπιαλεηηθέο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη 

απφ ηελ δήισζε ηνπ Jimmy Wales, ηδξπηή ηνπ Wikipedia, φπνπ δεηάεη απφ ηνπο 

εθδφηεο λα ειέγρνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ηα άξζξα πνπ αλαξηψληαη 

ζην δηαδίθηπν. 

Δπνκέλσο, επηηαθηηθή γίλεηαη ε αλάγθε λα δηαθπιάζζεηαη ην πεξηερφκελν θαη ε 

αμηνπηζηία ηνπ ηζηνινγίνπ. Ζ αμηνπηζηία θαζνξίδεηαη απφ ην πεξηερφκελν ην ίδην αιιά 

θαη απφ ηελ αμηνπηζηία ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ. ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε 

κηα επηπιένλ δηάζηαζε πνπ ζπκβάιεη ζηελ θαηάηαμε ησλ ηζηνινγίσλ ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνπηζηία ηνπο, ηελ δηάζηαζε ηεο πνζνηηθήο δνκήο. (ζχκθσλα κε ηνπο Andreas 

Juffinger, Michael Granitzer and Elisabeth Lex, 2009 « Blog Credibility Ranking by 

Exploiting Verified Conten»). 

Ζ αμηνπηζηία νξίδεηαη σο ε δπλαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ λα εκπλένπλ πίζηε, 

εηιηθξίλεηα θαη αθξίβεηα. Έξεπλεο έδεημαλ φηη νη αλαγλψζηεο θξίλνπλ έλα ηζηνιφγην 

βαζηζκέλν ζηελ δνκή ηνπ αιιά θαη ζηα ζηνηρεία ηνπ εθδφηε ηεο πιεξνθνξίαο.  

ηελ αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα εζηηάζνπκε ζηελ πνζνηηθή δνκή ησλ 

αλαξηήζεσλ ζην δηαδίθηπν θαη δεχηεξνλ ζην πεξηερφκελν απηψλ. 

Σν ζχζηεκα αλάιπζεο ησλ ηζηνινγίσλ πνπ δηακνξθψζεθε απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: 

κηα κνλάδα αλαδήηεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, κηα κνλάδα νπηηθνπνίεζεο ηεο ηάζεο θαη κηα 

κνλάδα πνπ νξίδεη κηα αμηφπηζηε δηαδηθαζία θαηάηαμεο. Με απηφ ην ζχζηεκα αλάιπζεο 

είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζεηξέο αλαδήηεζεο θαη νπηηθήο αλάιπζεο ησλ 
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απνηειεζκάησλ απφ ηηο αλαξηήζεηο ζηα ηζηνιφγηα θαη απφ ηα λέα άξζξα. Με απηήλ ηελ 

αμηφπηζηε δηαδηθαζία θαηάηαμεο παξέρεηαη επηπιένλ πιεξνθφξεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ επηπέδνπ αμηνπηζηίαο.            

Ζ κνλάδα αλαδήηεζεο : βαζίδεηαη ζε κηα κεραλή πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη απφδνζεο. 

Ζ κεραλή αξρηθά εμάγεη ην ηκήκα ησλ αλαξηήζεσλ ησλ ηζηνινγίσλ ελψ ην ηκήκα ησλ 

άρξεζησλ πιεξνθνξηψλ «θφβεηαη». ηελ ζπλέρεηα νη αλαξηήζεηο εμάγνληαη ηκεκαηηθά 

απφ ην ζχλνιν ηνπο. Σέινο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηεο θάζε ππνιεηπφκελεο αλάξηεζεο 

εμάγνληαη . Με απηφ ηνλ ηξφπν κεηαβάιιεηαη έλα άλαξρν πεξηερφκελν ζε κηα δνκεκέλε 

θαηαρψξεζε θαη πξνεηνηκάδεη ην πεξηερφκελν γηα ηελ κεραλή εμφξπμεο. Σα ζηνηρεία 

πνπ εμάγνληαη είλαη ν ηίηινο, ε εκεξνκελία, ην πεξηερφκελν, ε γιψζζα θαη νη κφληκεο 

ζπλδέζεηο.  

Μνλάδα Οπηηθνπνίεζεο: ε κεραλή απηή είλαη ηθαλή λα ςάμεη ηα απνζέκαηα ησλ λέσλ 

άξζξσλ , λα πεξηεγεζεί κέζα ζηηο ιίζηεο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο θαη λα αλαιχζεη 

νπηηθά ηεο ζεηξέο αλαδήηεζεο θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ άξζξσλ. Σν ηζηνιφγην 

αλαιχεη νπηηθά λέα άξζξα θαη λέεο αλαξηήζεηο πάλσ ζε κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά. 

Παηψληαο πάλσ ζε κηα νπηηθή αλάιπζε είηε αλνίγεη ην ζπγθεθξηκέλν ηζηνιφγην ζε  έλα 

μερσξηζηφ παξάζπξν ή θέξλεη ηα άξζξα απφ ην απνζεκαηηθφ αξρείν ησλ άξζξσλ. 

θνπφο ηεο νπηηθήο κεραλήο είλαη λα απεηθνλίζεη ηελ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 

ζέκαηα πνπ ζπδεηηνχληαη ζηα ηζηνιφγηα δηαρξνληθά. Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη κηα 

νπηηθή αλάιπζε ελφο ηζηνινγίνπ ελψ ακέζσο κεηά θαίλεηαη ε αληίζηνηρε νπηηθή 

αλάιπζε βάζε επηπέδνπ αμηνπηζηίαο  
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          σήμα 8: Οπηική Ανάλςζη ιζηολογίος 

 

      σήμα 9: Οπηική Ανάλςζη Βάζη επιπέδος αξιοπιζηία 

Σν «1» απεηθνλίδεη πςειή αμηνπηζηία. Σν «2» απεηθνλίδεη ηελ κέζε αμηνπηζηία θαη ην 

«3» απεηθνλίδεη ειάρηζηε αμηνπηζηία. 

Αμηφπηζηε δηαδηθαζία θαηάηαμεο: ε δηαδηθαζία μεθηλάεη κε κηα ζεηξά αλαδήηεζεο ζηα 

απνζέκαηα ησλ άξζξσλ θαη ησλ ηζηνινγίσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζεηξψλ αλαδήηεζεο σο κηα βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ επζπγξάκκηζε ησλ 

αλαξηήζεσλ ζε ηζηνιφγηα γηα αμηφπηζηε θαηάηαμε. Ζ δηαδηθαζία αμηφπηζηεο θαηάηαμεο 

ηζηνινγίσλ θαίλεηαη ζην θάησζη δηάγξακκα: 
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        σήμα 10: Γιαδικαζία Αξιόπιζηηρ καηάηαξηρ Ιζηολογίων 

Σν ζχζηεκα απηφ επηηξέπεη ηελ απηφκαηε θαηάηαμε ησλ ηζηνινγίσλ κε ηξία επίπεδα 

αμηνπηζηίαο. Πξνζζέηνληαο ηηο αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ζην ππάξρσλ απηφ ζχζηεκα 

αλάιπζεο ησλ ηζηνινγίσλ, ζα βνεζήζεη ηνπο αλαιπηέο αιιά θαη ηνπο ρξήζηεο λα 

εζηηάδνπλ ζε ηζηνιφγηα κε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα αμηνπηζηίαο. 

 

4.4 Καηάηαξη με ηον Αλγόπιθμο «BlogRank» 

Οη πεξηζζφηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ παξνπζηάδνπλ βαζηθά 

κεηνλεθηήκαηα φζν αθνξά ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ θαηάηαμε ησλ ηζηνινγίσλ θαζψο ηα 

ηζηνιφγηα ηείλνπλ λα δηαθέξνπλ απφ ηα θαζνξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ηζηνζειίδαο. 

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ηζηνινγίσλ αλαθέξεηαη θπξίσο ζην ζχλνιν ησλ δηάθνξσλ 

εθδνηψλ ηζηνινγίσλ, ηελ πνηθηινκνξθία ησλ ζεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ, ηνλ ηξφπν 

ζχλδεζεο ησλ ηζηνινγίσλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο, θαη ηνλ ρξφλν αλαλέσζεο ησλ 

ηζηνινγίσλ.  Πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί απηφ ην πξφβιεκα, δεκηνπξγήζεθε ν αιγφξηζκνο 

«BlogRank».(Apostolos Kritikopoulos, Martha Sideri and Iraklis Varlamis, 2005). 
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Ο ελ ιφγν αιγφξηζκνο απνηειεί κηα επέθηαζε ηνπ PageRank, ελφο αιγφξηζκνπ 

αλάιπζεο ζπλδέζεσλ βάζε δηαγξακκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ε κεραλή αλαδήηεζεο ηνπ 

Google. Σν «BlogRank» κνληεινπνηεί ηηο νκνηφηεηεο ησλ ηζηνινγίσλ ελζσκαηψλνληαο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πην θνηλνχο ρξήζηεο, ζπλδέζεηο, ζέκαηα θαη δεκηνπξγεί 

κηα παγθφζκηα βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ ηζηνινγίσλ. 

Ζ βειηίσζε πνπ πξνζθέξεη ν αιγφξηζκνο «BlogRank» ζηελ θαηάηαμε ησλ ηζηνινγίσλ 

εζηηάδεη ζε δχν θαηεπζχλζεηο: 

1
ε
 θαηεχζπλζε: πξψηα γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπ δηαγξάκκαηνο ηνπ δηαδηθηχνπ 

πξνθεηκέλνπ λα πάξνπκε κηα ππθλφηεξε γξαθηθή παξάζηαζε. Απηφ γίλεηαη ζπλδένληαο 

επηπιένλ ακθίδξνκεο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ηζηνινγίσλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα θαηεγνξία 

ρξεζηψλ θαη ζεκάησλ.  

2
ε
 θαηεχζπλζε: Καζνξίδεη ηελ βαξχηεηα ζηνπο λένπο θφκβνπο ηνπ δηαγξάκκαηνο 

ιακβάλνληαο ππφςε δηάθνξα θξηηήξηα φπσο ηηο νκνηφηεηεο ζηα ζέκαηα,  

ζπλεηζθέξνληεο κεηαμχ ησλ πεγψλ θαη ησλ θφκβσλ ζηφρνπ, ηνλ αξηζκφ 

ησλ ππεξζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ θφκβσλ, ηελ δηαθνξά ζηνλ ρξφλν δεκηνπξγίαο κεηαμχ 

ησλ πεγψλ θαη ησλ θφκβσλ ζηφρσλ. ηελ ζπλέρεηα ν αιγφξηζκνο εθαξκφδεη βαξχηεηα 

ζε θάζε ζχλδεζε θαη παξάγεη ηελ θαηάηαμε βάζε απηήο. 

ηφρνο ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη λα εθκεηαιιεπηεί ηα εγγελείο ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ηζηνινγίσλ απνθαιχπηνληαο έλαλ λέν ηξφπν θαηάηαμεο ησλ ηζηνινγίσλ, λα 

δεκηνπξγήζεη κηα κεραλή αλαδήηεζεο πνπ επεθηείλεηαη ζε κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο 

κπινγθφζθαηξαο, λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ηξφπν κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ρξεζηψλ. 
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4.5 Ανάλςζη Ιζηολογίων ανάλογα με ηην Ομοιόηηηα και ηην Δπιπποή 

ηελ παξαθάησ αλάιπζε ζα κειεηήζνπκε έλα ζχλνιν ηερληθψλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ 

δεκηνπξγία ελφο δπλαηνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ απνθηά, αλαιχεη, θαη 

βειηηζηνπνηεί ηα δεδνκέλα απφ ηα ηζηνιφγηα. Καηφπηλ ρξεζηκνπνηψληαο δχν λένπο 

αιγφξηζκνπο πξνρσξάκε ζηελ θαηάηαμε ησλ ηζηνινγίσλ αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ. 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε καδηθή ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο ζπληεινχλ ζηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηζηνινγίσλ. Λέγεηαη 

φηη πάλσ απφ 50 εθαηνκκχξηα ηζηνιφγηα ππάξρνπλ θαη θαζεκεξηλά δεκηνπξγνχληαη 

γχξσ ζηα 100 ρηιηάδεο, επνκέλσο ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

δηαθηλείηαη θαζεκεξηλά είλαη ηεξάζηηνο. Σα ηζηνιφγηα πεξηέρνπλ ακέηξεηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο, πνιηηηθέο απφςεηο, 

ηερλνινγηθέο ηάζεο, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο αιιά θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

βηνκεραλία ηεο δηαζθέδαζεο θαη είλαη ινγηθφ ε δηαρείξηζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ λα 

είλαη αδχλαηε. Άξα έλα άκεζν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη είλαη πσο κπνξεί λα γίλεη 

ν δηαρσξηζκφο ησλ ηζηνινγίσλ κε βάζε ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη νξηζκέλα πνηνηηθά 

θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα εζηηάδνπκε ζηα πην ζεκαληηθά ή ζηα πην επίζεκα. 

Δπνκέλσο ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ αλαιχεη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ηζηνινγίσλ 

θαη βνεζάεη ζηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο είλαη απαξαίηεην. (Xiaorui Chen San Francisco,)  

 Πξηλ αλαθέξνπκε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην πψο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα, ζα πξέπεη 

λα αλαθέξνπκε νξηζκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Ζ κειέηε έγηλε κεη ελ ρξήζε ηνλ Windows XP ζε έλαλ IBM 

θνξεηφ ππνινγηζηή, κε επεμεξγαζηή ηεο Intel T7100 & 1.80 GHZ, 2G κλήκε 

ρξεζηκνπνηψληαο ην MyEclipse 6.0.1 σο ινγηζκηθφ ζχζηεκα θαη ην Navicat 8 σο ζεηξά 

γξαθηθψλ δηαρείξηζε βάζε δεδνκέλσλ  
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1
ο
 Βήμα: Αθνχ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηεο ζεηξάο γξαθηθψλ 

δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ πξνρσξάκε ζηελ δεκηνπξγία έλσζεο κεηαμχ ηνπο ( ηνπ 

Navicat θαη ηνπ MySQL) 

2
ο
 Βήμα: Αθνινπζεί ε δεκηνπξγία κνληέισλ κε δεδνκέλα θαη πίλαθεο ζην MySQL, 

φπσο θαίλεηαη ζηελ θάησ εηθφλα.  

                  

   σήμα 11: Γημιοςπγία Ένωζηρ                   σήμα 12: Γημιοςπγία Μονηέλων                                                                                      

Σν „ID‟ αλαθέξεηαη ζηελ ηαπηφηεηα ελφο ηζηνινγίνπ πνπ είλαη κνλαδηθή. Σν 

„FeedURL‟ είλαη ε δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε ην ελ ιφγν ηζηνινγίνπ. Σν „Website‟ 

αλαθέξεηαη ζε έλα  πεξηνξηζκφ εμσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ δειαδή, εάλ εκθαληζηνχλ λέεο 

ζπλδέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο πνπ έρνπλ ήδε πεξηνξηζηεί ηφηε δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε. Σν „IsChinese‟ πεδίν είλαη ίζν κε ην έλα (1) εάλ ην URL πεξηέρεη 

θηλέδηθνπο ραξαθηήξεο. Σν „IsDeleted‟ ζεκαίλεη αλαλεψζεη δεδνκέλσλ, άξα εάλ είλαη 

ίζν κε έλα (1), ην πξφγξακκα δελ παίξλεη λέα δεδνκέλα. 

Έπεηηα γίλεηαη ε θαηάηαμε ζχκθσλα κε ηελ βαζκνινγία αθνχ ζπγθξίλνπκε ηα 

δεδνκέλα απφ 10 δηαθνξεηηθέο δηαδηθηπαθέο δηεπζχλζεηο ζε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή, 

βιέπε ηα ζρήκαηα 13, 14. 
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                       σήμαηα 13, 14: Κωδικοποιημένη μοπθή δεδομένων 

Ο πίλαθαο „Item‟ ζρεδηάδεηαη γηα λα θαηαρσξήζνκε ηα αξρηθά δεδνκέλα απφ ην 

„FeedURL‟ θαη  ε κνξθή ηνπ ζχκθσλα κε ηε ζεηξά γξαθηθψλ δηαρείξηζε βάζε 

δεδνκέλσλ είλαη ε αθφινπζε: 

Σν „Put Data‟ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εθδφζεθαλ 

θαη απνηειείην θχξην επηρείξεκα θαηά ηνπ βαζκνχ επηξξνήο. 

Σν „Description‟ παξέρεη θάπνηεο πεξηιήςεηο θάζε πιεξνθνξίεο πνπ αλαξηάηαη, 

ζπλήζσο ηελ πξψηε παξάγξαθν. Σν „Insertdata‟ θαηαγξάθεη ηνλ ρξφλν πνπ έρεη 

θαηαρσξεζεί θάζε δεδνκέλν. 

3
ο
 Βήμα: Πέξα απφ ηελ εζσηεξηθή θαηαζθεπή ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα 

θαηαζθεπάζνπκε θαη έλα ζπκβαηφ πξφγξακκα πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ 

πξναλαθεξζείζα βάζε δεδνκέλσλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε βαζκνινγία ησλ 

ηζηνινγίσλ. 

Αθνχ νινθιεξσζεί θαη απηή ε ελέξγεηα ζα πξέπεη λα θάλνπκε ρξήζε ησλ δχν λέσλ 

αιγνξίζκσλ. Πξηλ φκσο πξνζρσξήζνπκε πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ιφγν ρξνληθνχ 
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πεξηνξηζκνχ αιιά θαη πεξηνξηζκνχ ρψξνπ, επηιέμακε 1000κφλν φξνπο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε απηή ηελ εθαξκνγή.  

1) Αλάιπζε Οκνηφηεηαο: 

Ζ αλάιπζε νκνηφηεηαο είλαη κηα κειέηε ζρεηηθά κε ηα «ζπλδεδεκέλα ηζηνιφγηα»- 

νκνηφηεηα ζην ζέκα θαη νκνηφηεηα ζηηο ζπλδέζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ειέγρεηαη πφζα 

ηζηνιφγηα είλαη παξφκνηα, πφζα επηθαιχπηνληαη, θαη πφζεο θνξέο ζπγθεθξηκέλνη φξνη 

επαλαιακβάλνληαη θαη πφζεο ζπλδέζεηο είλαη παξφκνηεο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αιγνξίζκνπ γίλεηαη σε εμήο. Πξψηα ππνινγίδνπκε ην δηάλπζκα ηεο 

απφζηαζεο ( Vector Distance-VD). 

  Σχπνο δηαλχζκαηνο 

Έπεηηα θαζνξίδνπκε ην φξν δηάλπζκα απφζηαζεο κε βάζε ηνπο ηίηινπο, ην δηάλπζκα 

απφζηαζεο κε βάζε ην πεξηερφκελν θαη ην δηάλπζκα απφζηαζεο κε βάζε ηηο ζπλδέζεηο. 

Μεηά ππνινγίδνπκε ηνπο βαζκνχο νκνηφηεηαο κε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

Ο βαζκφο νκνηφηεηαο ραξαθηεξίδεη ηελ αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ θαη ηνπ 

δηαλχζκαηνο κε βάζε ηνλ ηίηιν, πνπ ζεκαίλεη φηη φζν πην ηαθηά εκθαλίδνληαη φκνην 

ηίηινη ηφζν κηθξφηεξν είλαη ην δηάλπζκα κε βάζε ηνλ ηίηιν. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα 

ππφινηπα δηαλχζκαηα πεξηερνκέλνπ θαη ζπλδέζεσλ.  

Οξηζκέλα ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5 αιιά θαη ζην ζρήκα 15 

φπνπ γίλεηαη ε ζχγθξηζε ησλ βαζκνινγηψλ νκνηφηεηαο.  
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  Πίνακαρ 5: Αποηελέζμαηα Βαθμολογίαρ  

                   Ιζηολογίων βάζη Ομοιόηηηαρ 

                
            σήμα 15: Γιαγπαμμαηική Απεικόνιζη 

       Βαθμολογίαρ  

            

2) Αλάιπζε Δπηξξνήο: 

Ζ αλάιπζε επηξξνήο βαζίδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ πφηε έλα ηζηνιφγην αλαθέξεη κηα ιέμε 

ή ζχλδεζε θιεηδί λσξίηεξα απφ έλα άιιν πξνζζέηνληαο θαηεπζπληεξία θαη αλαδήηεζε 

ζηελ ζρέζε επηξξνήο κεηαμχ ησλ ηζηνινγίσλ. Πέξα απφ ηα δηαλχζκαηα απφζηαζεο κε 

βάζε ηηο ζπλδέζεηο, ηνπο ηίηινπο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ, ππάξρεη θαη αθφκα έλαο 

παξάγνληαο πνπ ηνλ νλνκάδνπκε PTPE ( ην πνζνζηφ ησλ επηθαιχςεσλ ησλ φξσλ πνπ 

εκθαλίζηεθαλ λσξίηεξα ζε έλα ηζηνιφγην απφ έλα άιιν). Μεηά ππνινγίδνπκε ηνλ 

βαζκφ επηξξνήο κε βάζε ηνλ ηχπν: 

Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6 θαη ζην ρήκα 16 φπνπ γίλεηαη ζχγθξηζε 

κεηαμχ ησλ βαζκψλ επηξξνήο.     
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Πίνακαρ 5: Αποηελέζμαηα Βαθμολογίαρ 

Βάζη ηην Δπιπποή 

          

      σήμα 16: Γιαγπαμμαηική Απεικόνιζη  

            Βαθμολογίαρ 
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Κεθάλαιο 5 

5.1 Ιζηολόγια: κοινωνικοί σώποι εμπιζηοζύνηρ; 

Σα ηζηνιφγηα πέξα απφ κέζνδν επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ απνηεινχλ θαη θνηλσληθά 

δηαδηθηπαθνί ρψξνη, φπσο ην Facebook θαη ην MySpace, πνπ παξέρνπλ δηαρείξηζε ησλ 

θνηλσληθψλ επαθψλ ησλ αλζξψπσλ αιιά θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ αλά ηνλ 

θφζκν. Σν Myspace μεθίλεζε κε 1 εθαηνκκχξην ινγαξηαζκνχο ην 2004 θαη αξηζκνί 

ηνπο 250 εθαηνκκχξηα κέρξη ζήκεξα. Χζηφζν απηή ε αλάπηπμε δελ ήξζε «αλαίκαθηα». 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο δηαζθάιηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

δηαθηλνχληαη κέζσ ησλ ηζηνινγίσλ, ππάξρνπλ αθφκα νξηζκέλεο απεηιέο πνπ θάλνπλ 

αλαγθαία ηελ ιήςε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ πην εμειηγκέλσλ πιαηζίσλ πξνζηαζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα μεπεξληνχληαη νη ηπρφλ «αδπλακίεο» πνπ παξνπζηάδνληαη.(James 

Caverlee, Ling Liu and Steve Webb,2008). 

Έρνληαο ππφςε απηέο ηηο αδπλακίεο αιιά θαη κε ζθνπφ ηελ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ 

ππεξεζηψλ απφ ηα θνηλσληθά δηαδίθηπα ζρεδηάζηεθε ην ιεγφκελν SocialTrust, έλα 

πιαίζην βαζηζκέλν ζηελ αζξνηζηηθή εκπηζηνζχλε πνπ παξάγεη θάζε θνηλσληθφ 

δηαδίθηπν ή ηζηνιφγην γηα θάζε ρξήζηε ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε ρξήζηεο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα βαζκνινγεί ηνπο άιινπο ρξήζηεο , κε ηνπο νπνίνπο επηθνηλσλεί, έηζη 

ψζηε θάζε ρξήζηεο δηαζέηεη έλα άζξνηζκα πφλησλ, πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

θαηά πφζν ν ελ ιφγν ρξήζηεο είλαη απνδεθηφο απφ ην ζχλνιν ησλ επαθψλ ηνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ην πψο ιεηηνπξγεί απηφ παξαζέηνπκε 

έλα παξάδεηγκα: 

Έζησ φηη έλαο ρξήζηεο επηζπκεί λα βξεη έλα θαιφ εζηηαηφξην ζηελ πφιε πνπ κέλεη. Ο 

ρξήζηεο ζηξέθεηαη ζην θνηλσληθφ δηαδίθηπν θαη ζέηεη ηελ εξψηεζε πεξηκέλνληαο 

θάπνηνπο πνπ ζα ηνπ πξνζθέξνπλ απαληήζεηο Αθνχ ιάβεη ηηο απαληήζεηο αξρίδεη θαη 

ειέγρεη ην πξνθίι ηνπο θαη βάζε απηνχ επηιέγεη ηελ ζπκβνπιή θάπνηνπ. Δάλ ζεσξεί φηη 
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ηθαλνπνηήζεθε απφ ηελ απάληεζε ελφο ρξήζηε ,ηφηε ζηέιλεη ζεηηθή θξίζε γηα ηνλ ελ 

ιφγν ρξήζηε ζηνλ δηαρεηξηζηή. Απηή ε θξίζε θαηαγξάθεηαη ζην ζχζηεκα θαη πξνζζέηεη 

βαζκνχο ζρεηηθά κε ηελ θεξεγγπφηεηα θαζελφο.  

Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζπλήζσο έρνπκε δχν εηδψλ ρξεζηψλ: ηνπο 

θαθνπξναίξεηνπο, απηνχο πνπ πάληα παξέρνπλ άζρεηεο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε απηφ 

πνπ εξσηνχληαη θαη ηνπο θαινπξναίξεηνπο, πνπ παξφιν πνπ έρνπλ θαιέο πξνζέζεηο 

παξέρνπλ θαηά ιάζνο άζρεηεο απαληήζεηο. 

Σν SocialTrsut έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηηκσξεί ηνπο θαθνχο ρξήζηεο αθνχ ηνπο 

θαηαηάζζεη ζε κηα «καχξε ιίζηα» πνπ είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε ρξήζηε κε απνηέιεζκα 

ε ιίζηα απηή λα απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ δξάζε ηνπο. 

Πξέπεη λα πνχκε φηη νη δπλαηφηεηεο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ είλαη απεξηφξηζηεο θαζψο 

παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ επαθψλ θάζε ρξήζηε θαη ζπκβάιεη ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο θχζεο ηεο ζρέζεο φζν αθνξά ηνλ ραξαθηήξα, ηελ δηάξθεηα, ηελ αμία 

ηεο. 

 

5.2 Γίκηςο Ποιόηηηαρ Πεπιβάλλονηορ( Quality Social Network- QSN) 

Ζ δεκηνπξγία ησλ ηζηνινγίσλ αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ θνηλσληθψλ δηαδηθηπαθψλ 

ρψξσλ , απνηειεί αλακθηζβήηεηα έλα κεγάιν άικα εμέιημεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη 

ππεξεζίεο θαη νη εθαξκνγέο πνπ παξέρεη ην ιεγφκελν web 2.0, επηηξέπνπλ ζηνλ θάζε 

ρξήζηε αλεμαξηήησλ ησλ ηερληθψλ ηνπο γλψζεσλ λα εμειηρζνχλ ζε παξαγσγνχο 

δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη λα κεηαιιάζνπλ ην δηαδίθηπν απφ έλα πιεξνθνξηαθφ 

ζε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.  Παξφιν ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνληαη έλα ηέηνην 

πεξηβάιινλ εγείξεη θαη πνιιέο απεηιέο γηα ηνπο ρξήζηεο θαζψο πξέπεη λα αμηνινγνχλ 

θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ κνινλφηη δελ δηαζέηνπλ ηέηνηεο δπλαηφηεηεο. Απηφ 

θπξίσο παξαηεξείηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
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επαίζζεηνπο ιφγνπο, φπσο ε αλαδήηεζε πγεηνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ή φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ αθειήο ρξήζηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πνιινί είλαη απηνί πνπ 

ζεσξνχλ ηα ηζηνιφγηα θαη ηνπο θνηλσληθνχο δηαδηθηπαθνχο ρψξνπο αλαμηφπηζηνπο κε 

απνηέιεζκα λα κελ εθκεηαιιεχνληαη φιεο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. (Barbara Carminati, 

Andrea Perego and Elena Ferrari, 2006). 

Λχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα ζέιεη λα δψζεη ην Quatro Plus EU, έλα πξφγξακκα πνπ 

θαζνξίδεη κηα πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ πνπ ειέγρεη ηκεκαηηθά ην web θαη ην web 2.0, 

πξνθεηκέλνπ λα γλσζηνπνηεί ζηνπο ρξήζηεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ. 

Σν Quatro Plus EU έρεη έλα βαζηθφ ζηνηρείν, ην Γίθηπν Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο 

(QSN), έλα δηα δξαζηηθφ ζχζηεκα  πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ γηα λα 

αμηνινγήζεη ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα κέιε ηνπ QSN 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδένπλ κε ηακπέιεο ηα δεδνκέλα ηνπ δηαδηθηχνπ, θαη λα 

βαζκνινγνχλ απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ άιινπο ρξήζηεο ή ηξίηα κέξε. Οη 

βαζκνινγίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη έπεηηα αλαιχνληαη ζηαηηζηηθά κε ζθνπφ λα 

θαζνξίδεηαη ε αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ. Σέινο, ηα ελ ιφγν κειή κπνξνχλ λα 

πξνηείλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο, ππνδεηθλχνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηνλ βαζκφ 

αμηνπηζηίαο ηνπο. 

Ζ δνκή ηνπ QSN νξίδεηαη απφ ηξία ζπζηαηηθά ( βιέπε εηθφλα παξαθάησ): 
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          σήμα 17: Η δομή ηος QSN 

1
ν
 πζηαηηθφ: Μία βάζε δεδνκέλσλ, φπνπ γίλεηαη ε θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εδψ ηα κέιε ηνπ QSN θαηαρσξνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζεκεηψζεηο, 

βαζκνινγίεο, ζρέζεηο αιιά θαη πξνηηκήζεηο. 

2
ν
 πζηαηηθφ: έλα ζχλνιν ελνηήησλ, πνπ απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

πεξηέρνπλ ηνπο θσδηθνχο θαηαρψξεζεο θαη επηβεβαίσζεο, ηηο νλνκαζίεο θαη ηηο 

βαζκνινγίεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ κειψλ. 

3
ν
 πζηαηηθφ ; έλα ζχλνιν επαθψλ πνπ παξέρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηα 

δεδνκέλα ηνπ QSΝ απφ εμσηεξηθέο κνλάδεο. 

To QSN ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αμηνινγεζνχλ πνηνηηθά ηα δεδνκέλα πνπ δηαθηλνχληαη 

απφ ηα ηζηνιφγηα ή ηνπο θνηλσληθνχο δηαδηθηπαθνχο ρψξνπο, κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη 

ηελ αμηνπηζηία απηψλ αιιά θαη λα πξνζηαηέςεη ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο θαηά ηελ 

αλαδήηεζή πιεξνθνξηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

6.1 ςμπεπάζμαηα  

Απφ ηελ παξαπάλσ εξγαζία ζπκπεξάλακε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζεκεησζεί κηα 

ηεξάζηηα αλάπηπμε ηεο κπινγθφζθαηξαο. Σν κέγεζνο ηεο ζπιινγήο ησλ ηζηνινγίσλ ζην 

Παγθφζκην Γηαδηθηπαθφ ηζηφ έρεη εκθαλίζεη εθζεηηθή αχμεζε. Σα ηζηνιφγηα απνηεινχλ 

πιένλ έλα ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ δηάδνζε ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. πδεηάλε δηάθνξεο ηάζεο, ηδέεο, γεγνλφηα, θαη πνιιά άιια. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα λα εληαζεί ε πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηεο κπινγθφζθαηξαο απφ ηελ 

δηαδηθηπαθή Κνηλφηεηα.  

Αλαθεξζήθακε ζηα ηζηνιφγηα πνπ απνηεινχλ κηα ηζηνζειίδα πνπ δηαηεξείηαη απφ έλα 

άηνκν θαη ην ρξεζηκνπνηεί σο κέζν κεηάδνζεο δηάθνξσλ πιεξνθνξηψλ ή πεξηγξάθεη 

δηάθνξα γεγνλφηα. Σα ηζηνιφγηα απνηεινχλ εχθνια εξγαιεία γηα αλάγλσζε, γηα 

αλάξηεζε πιηθνχ, γηα ζρνιηαζκφ θαη δηαθίλεζε ηδεψλ. 

Σν ηζηνιφγην έρεη δηαθνξεηηθφ ζηπι φηαλ ζπγθξίλεηαη κε κία παξαδνζηαθή ηζηνζειίδα. 

Σν ηζηνιφγην ζπλήζσο δηαηεξείηαη απφ έλα άηνκν θαη ρσξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο 

αλαξηήζεηο. Σα ηζηνιφγηα έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη δηα δξαζηηθά κεηαμχ ηνπο. Κάπνηα 

ηζηνιφγηα παξνπζηάδνπλ λέεο πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο πνπ δηαδίδνληαη κέζσ θαη ησλ 

άιισλ ηζηνινγίσλ. 

Αλαιχζακε φηη ε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηνπ ηζηνινγίνπ πξνυπνζέηεη ηνλ 

θαζνξηζκφ κηαο ζηξαηεγηθήο απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ πνπ ζα ην εμνπιίζεη κε ηα ζσζηά 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα ζσζηή δνκή αιιά θαη δηαδηθαζία 

αλάξηεζεο δεδνκέλσλ. Απηέο νη ζπλερφκελεο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο δνκήο θαη 

ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ηνπ ηζηνινγίνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ κεηεμέιημε ηνπο θαη 

ηελ δεκηνπξγία ησλ vblogs. Απηή ε κνξθή ησλ ηζηνινγίσλ, δεκηνπξγήζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε αδπλακία ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
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δηαθηλνχληαη θαη ε εθαξκνγή ελφο πιαηζίνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηφζν ησλ πιεξνθνξηψλ 

φζν θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ ηζηνινγίσλ. 

ηελ ζπλέρεηα εζηηάζακε ζε έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνλ πξνβιήκαηα ζηελ 

κπινγθφζθαηξα δειαδή πψο λα παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ιίζηεο κε ηα 

πην νπζηαζηηθά ηζηνιφγηα αλάινγα ην ζέκα πνπ επηζπκνχλ. Πνιιέο είλαη νη κεραλέο 

αλαδήηεζεο ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ ηζηνινγίσλ. Χζηφζν ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αλαδεηήζεσλ παξέρνπλ έλα επξχηεξν απνηέιεζκα πνπ δελ είλαη αξθεηά ρξήζηκν. Απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα πνιινί εξεπλεηέο λα αξρίζνπλ λα θαζνξίδνπλ ηξφπνπο θαηάηαμεο 

ησλ ηζηνινγίσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζέκαηά ηνπο, ησλ ρψξν ηνπο, ηνλ ρξφλν ηνπο, 

ηελ αμηνπηζηίαο ηνπο θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. 

Με βάζε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εξεπλεηψλ, παξνπζηάζακε νξηζκέλνπο αιγφξηζκνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαηάμνπκε ηα ηζηνιφγηα αλάινγα κε ηελ 

αμηνπηζηία ηνπο θαη ηα πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 

Σέινο, αλαθεξζήθακε ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ πξέπεη λα παξέρεη θάζε ηζηνιφγην θαζψο 

ε δηαθίλεζε ησλ δεδνκέλσλ, πνπ πνιιέο θνξέο απνηεινχλ πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ 

ρξεζηψλ, ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ πιαίζηα δηαζθάιηζεο απηψλ θαη θαηά επέθηαζε 

ησλ ρξεζηψλ ηνπο. 

Απφ ηελ κειέηε ησλ ηζηνινγίσλ, πξαγκαηηθά θάπνηνο κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηελ 

ζχλζεηε, παξφιν πνπ θαίλεηαη απιή, δηαρείξηζή ηνπο αιιά θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ «ελ δσή» κέζα ζην απέξαλην 

δηαδίθηπν. 

Δλδερνκέλσο, ε δεκηνπξγία θαη ρξήζε ησλ ηζηνινγίσλ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ζέκα 

δηδαζθαιίαο ησλ παηδηψλ απφ κηθξή ειηθία, θαζψο είλαη δεδνκέλν φηη ην δηαδίθηπν έρεη 

κπεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Πιένλ, ζα πξέπεη λα εληαζνχλ νη πξνζπάζεηεο 

βειηηζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο φζν αθνξά ηα πνηνηηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ηζηνινγίσλ. Θα πξέπεη λα ιεθζεί 

πεξηζζφηεξν ππφςε, φηη ζε έλαλ θφζκν ειεθηξνληθήο θξελίηηδαο, εχθνια κπνξεί λα 

απνηειέζεη πξντφλ εθκεηάιιεπζεο ν ρξήζηεο, πφζν κάιινλ φηαλ δελ δηαζέηεη ηελ 

αλάινγε θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη ηερληθή γλψζε, δηα κέζσ ησλ ζηξεβιψλ γεγνλφησλ θαη 

ηεο παξαπιεξνθφξεζεο. 
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