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Περίληψη 

Οι τεχνικές που προσπαθούν να κάνουν ανάλυση της συµπεριφοράς όλων 

µας µέσα στο ∆ιαδίκτυο, και του τρόπου µε τον οποίο κινούµαστε από µια 

ιστοσελίδα σε µια άλλη, είναι γνωστές µε το όνοµα Web Analytics, και παρουσιάζει 

µεγάλο ενδιαφέρον, επειδή έτσι µπορούµε να αντλήσουµε πολύ χρήσιµες 

πληροφορίες. Η βιβλιογραφία σχετικά πρόσφατα έχει να επιδείξει µεγάλο αριθµό 

συγγραµµάτων και αναφορών ενώ βιβλία που πραγµατεύονται το ζήτηµα γίνονται 

ιδιαίτερα δηµοφιλή. Οι πόρτες τις οποίες έχει ανοίξει η ευρεία χρήση του 

∆ιαδικτύου, έχει µεταστρέψει την προσοχή και το ενδιαφέρον του κόσµου από τα 

απλά συµβατικά µέσα ενηµέρωσης, επικοινωνίας ακόµα και συναλλαγών, σε πιο 

σύγχρονα – ηλεκτρονικά. Οι ευκαιρίες για δραστηριοποίηση σε αυτούς τους τοµείς 

που ανοίγονται είναι πολλές και ειδικά στον τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου. Οι 

σωστές εφαρµογές των αποτελεσµάτων που δίνουν τα Web Analytics µπορούν να 

ωφελήσουν στην επιχειρηµατική εξέλιξη και ανάπτυξη. Βέβαια κερδισµένοι από τη 

σωστή εφαρµογή τους µπορούν να βγουν και η πολιτεία αλλά και ο πολίτης µέσω 

της καθηµερινής του επαφής µε αυτήν. Το γιατί γίνεται αντιληπτό µε µια απλή 

παρατήρηση του τρόπου µε τον οποίο µπορεί να υπάρξει αλληλεπίδραση µεταξύ 

θεσµών και πολιτών µέσα από ιστοσελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Τα Web Analytics περιλαµβάνουν ένα µεγάλο πεδίο εφαρµογών και 

µετρικών. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι µελέτης και συγκέντρωσης στοιχείων, 

παγίδες στις οποίες µπορεί να υποπέσει κανείς όταν µελετά τα στοιχεία αλλά και 

τρόποι χειρισµού τους. Το ηλεκτρονικό εµπόριο µε τη χρήση τους µπορεί να 

εξελιχθεί περισσότερο και να βγάλει στην επιφάνεια καινούριες προοπτικές που 

ίσως παλιότερα να µην υπήρχαν και ταυτόχρονα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να 

γίνει πιο προσιτή, εύχρηστη και φιλική στον πολίτη. Στον αντίποδα, υπάρχει και η 

αντίθετη πλευρά του νοµίσµατος, όπου τα Analytics µπορούν να οδηγήσουν σε 

ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα, δηλαδή να αποµακρύνει τον πολίτη από τα sites 

του. Η ουσία πάντως είναι ότι τα Web Analytics µπορούν να προσφέρουν πολλά 

και διαφορετικά πλεονεκτήµατα σε διαφορετικές εφαρµογές και πως υπάρχουν 

περιθώρια επέκτασής τους και σε άλλους τοµείς. 
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Abstract 

The techniques trying to make the analysis on everybody’s behavior on 

the Internet, and how we shift from one site to another, are known as Web 

Analytics and can be very interesting, because then we can learn much 

information that can prove useful. The scientific literature only recently has 

demonstrated a relatively large number of papers and reports˙ and books dealing 

with the issue, nowadays, are very popular. Many doors have opened by the wide 

use of the Internet, which also has redirected attention and interest of the world 

from simple, conventional media, such as communication and trading, into more 

sophisticated digital means. New opportunities for action in these areas are 

revealed, especially in what has to do with electronic commerce. The correct 

application of the results provided by any Web Analytics’ program can be 

beneficial for any business’s development and progress. It is certain that the 

state and the public only have to gain something from the correct application of 

Web Analytics. This is easy to understand through a simple observation of how 

there can be interaction between institutions and citizens through e-Government 

websites. 

Web Analytics include a wide range of applications and metrics. There are 

different ways to study and collect data, traps one can fall into when considering 

the data and how to use them. E-commerce with the Analytics’ use can further 

evolve and give a new perspective that might not have existed previously. E-

Government could become more accessible and friendly to citizens. Of course 

there is always the opposite side of the coin, where Analytics can lead to exactly 

opposite results, keeping the public away from its sites. The fact however is, that 

Web Analytics are able to contribute even in other aspects of our lives and that 

they can always expand in different territories. 
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1. Εισαγωγή 

 

1.1. Περιγραφή του προβλήµατος  

 

Το ∆ιαδίκτυο εξελίσσεται και επεκτείνεται διαρκώς. Οι ανάγκες των 

ανθρώπων και σε προσωπικό αλλά και σε επαγγελµατικό επίπεδο µεγαλώνουν και 

η ανάγκη για πληροφόρηση είναι εντονότερη. Ο Παγκόσµιος Ιστός παρέχει έναν 

πλούτο δεδοµένων και σχεδόν καθηµερινά παρατηρείται µια αύξηση της ποσότητας 

των διακινούµενων πληροφοριών αλλά και της πολυπλοκότητας των ιστοσελίδων. 

Αυτό από τη µεριά του, συνεπάγεται και µια αυξανόµενη τάση προσφοράς 

υπηρεσιών και διάθεσης προϊόντων. Οι βελτιώσεις και οι εξελίξεις στον τοµέα των 

τεχνολογιών διαδικτύου, όπως για παράδειγµα η ενσωµάτωση στις σελίδες 

εικόνων, ήχων και βίντεο, και η µεταστροφή των σελίδων από στατικές σε 

δυναµικές, έχουν αναγκάσει πολλές υπηρεσίες και εφαρµογές να γίνουν 

αυξανόµενα διαδραστικές, πράγµα που επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να 

φέρνουν σε πέρας ένα σύνολο από εργασίες που παλιότερα θα µπορούσαν να 

θεωρηθούν περιορισµένες σε λίγους «γνώστες». (Rodden, Hutchinson και Fu 

(2010)) 

Προκειµένου να υπάρχει κάποιου είδους ανατροφοδότησης σχετικά µε τη 

χρήση των σελίδων από τους επισκέπτες, αναπτύχθηκαν κάποιες εφαρµογές που 

είναι γνωστές µε το όνοµα “Web Analytics”. Οι Park, Jung, Lee, Cho, Kim και Koh 

(2009) ορίζουν τον όρο Web Analytics ως µια µελέτη της online συµπεριφοράς 

των τελικών χρηστών µιας εφαρµογής ή µιας σελίδας µε σκοπό την περαιτέρω 

βελτίωσή της και ανάπτυξή της. Προχωρώντας λίγο πάρα πέρα, µπορούµε να 

πούµε ότι αυτό που πρακτικά κάνει µια Web Analytics εφαρµογή είναι να 

καταγράφει και να αναλύει την επισκεψιµότητα των τελικών χρηστών προς, και 

µέσα, σε µια συγκεκριµένη σελίδα, ώστε να εξαχθούν χρήσιµα επιχειρηµατικά 

συµπεράσµατα, όπως το αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι δηµιουργίας, αν χρειάζονται 

κάποιες περαιτέρω βελτιώσεις και ανακατασκευές, αν επιτυγχάνεται η σωστή 

υποστήριξη απέναντι στους χρήστες (Khoo, Pagano, Washington, Recker, Palmer 

και Donahue (2008)). 

Εδώ πρέπει να επισηµανθεί η πολυπλοκότητα της έννοιας των Web 

Analytics. Ο όρος είναι πολύ εύκολο να χρησιµοποιηθεί αλλά πολύ δυσκολότερο να 

κατανοηθεί πλήρως γύρω από µια ιστοσελίδα. Πρόκειται ουσιαστικά για µια 

πολύπλοκη αλληλεπίδραση µεταξύ ανθρώπου, µηχανής και κώδικα που δηµιουργεί 



 2

µεγάλες ποσότητες πληροφοριών, οι οποίες πρέπει µε τη σειρά τους να 

αναλυθούν, να οµαδοποιηθούν, να περάσουν µέσα από την κατάλληλη 

επεξεργασία και να παρουσιαστούν τελικά µε κάποιον τρόπο που να τους δίνει αξία 

και νόηµα (Peterson (2004)). Αξίζει να αναφερθεί ότι τα Web Analytics έχουν 

εντελώς διαφορετική σηµασία, ανάλογα µε το ποιος ενδιαφέρεται για αυτά και τι 

σκοπούς θέλει να επιτύχει µε τη χρήστικότητα τους. Οι Stoltz, Barth, Viermetz και 

Wilde (2006) παρουσιάζουν επιγραµµατικά αυτές τις κατηγορίες στις προτάσεις 

που ακολουθούν. Μια ευρέως διαδεδοµένη άποψη είναι, ότι πρόκειται για µια 

διαδικασία παρακολούθησης και καταγραφής των ιστοσελίδων από 

επιχειρήσεις, για να κατανοήσουν τη σχέση µεταξύ πελατών και προϊόντων ώστε 

να αποκτήσουν στο τέλος ένα πιο πιστό πελατολόγιο και αυξήσουν τις πωλήσεις 

και τα κέρδη. Μια άλλη γνώµη λέει ότι τα Web Analytics είναι µια συλλογή 

δεδοµένων και πληροφοριών µέσα από πολλές πηγές που χρησιµοποιούνται για 

την αξιολόγηση της επίδοσης ιστοσελίδων, µε στόχο τη βελτίωση της απόδοσης 

(και σε τεχνικό αλλά και σε επίπεδο περιεχοµένου), την εµπειρία των επισκεπτών 

(και συνεπώς την αφοσίωσή τους) και την εύρεση νέων ευκαιριών αλλά και 

αποφυγή ρίσκων. 

 

 

1.2. Εύρος της µελέτης 

Το θέµα των Web Analytics περιλαµβάνει µια µεγάλη γκάµα αναφορών και 

εφαρµογών σε πάρα πολλές δραστηριότητες. Απαραίτητη προϋπόθεση, όπως έχει 

αναφερθεί, είναι αυτές οι δραστηριότητες να έχουν ηλεκτρονική µορφή. Το πιο 

απλό και πιο κοινό που µπορούµε να φανταστούµε έχει να κάνει κυρίως µε το 

ηλεκτρονικό εµπόριο και την όλη διαδικασία του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-

commerce). Σε αυτό το πλαίσιο τα Web Analytics προσφέρουν σηµαντικές 

πληροφορίες για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών: στους πωλητές, που 

στοχεύουν να προσελκύσουν την πελατεία τους και να την κάνουν µε τη σειρά της 

να µπει σε µια ολοκληρωµένη και πετυχηµένη διαδικασία αγοράς, στους 

υπεύθυνους λειτουργίας ενός site, που αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει κατά κύριο 

λόγο είναι να εξακριβώσουν κάθε φορά τη σωστή και αποτελεσµατική λειτουργία 

του site που είναι υπό τον έλεγχό τους και συνάµα στοχεύουν στην αύξηση της 

δηµοτικότητάς του, και επίσης στα στελέχη γενικά µιας εταιρίας και πιο ειδικά στα 

στελέχη µιας web σελίδας οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την επιτυχία της εταιρίας 

και του προϊόντος γενικά. 

Η µελέτη των Web Analytics στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-

government) που ακολουθεί, και επειδή η εφαρµογή συστηµάτων και πρακτικών 
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ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σήµερα από τα κράτη και από τους φορείς έχει γίνει 

εξαιρετικά δηµοφιλής, µπορεί να βοηθήσει τις Αρχές ώστε να κατανοήσουν το τι 

έχει πραγµατικά ανάγκη ο σύγχρονος πολίτης. Βλέποντας τη συµπεριφορά του 

στην πλοήγησή του µέσα σε αυτά τα συστήµατα, µπορεί να βοηθήσει τον ίδιο τον 

πολίτη στο να έχει ευκολότερη πρόσβαση στη διοίκηση και σε όσα θα µπορούσαν 

να τον ενδιαφέρουν, αναγνωρίζοντας τι πραγµατικά ψάχνει ο πολίτης αλλάζοντας 

την πρόσβαση σε πιο απλοποιηµένες µορφές. 

Βέβαια η χρήση των Web Analytics θα µπορούσε να εφαρµοστεί και σε ένα 

µεγάλο πλήθος κατηγοριών ηλεκτρονικών συναλλαγών, όµως η µελέτη όλων 

αυτών των κατηγοριών είναι κάτι εξαιρετικά πολύπλοκο και δύσκολο. 

 

 

1.3. Στόχοι και περιεχόµενα της µελέτης 

 

Μέσα από τις σελίδες που ακολουθούν θα γίνει µια προσπάθεια ώστε να 

κατανοηθεί η διφορούµενη ίσως έννοια των Web Analytics, καθώς και των εννοιών 

που συµπεριλαµβάνει µε βασικούς άξονες:  

•  Να εξεταστεί ο τρόπος χρήσης τους, οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται από 

την επιστηµονική κοινότητα για τη συλλογή των πληροφοριών, ποια µέτρα 

χρησιµοποιούνται για τη συλλογή των πληροφοριών και κυρίως µε ποιους 

τρόπους µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να κατανοηθούν και να 

βελτιώσουν ένα σύστηµα – site. 

• Να γίνει µια απόπειρα ώστε να κατανοηθεί η χρήση των Web Analytics σε 

συστήµατα e–commerce αλλά και e–government, και να γίνει κατανοητή, 

συζητώντας το πώς µπορούν να ταιριάξουν οι Web Analytics µετρικές µέσα 

σε αυτά, πώς γίνεται να δώσουν την απαραίτητη γνώση, ποιοι ήταν οι λόγοι 

που συνέβαλαν στο να κάνουν την εµφάνισή τους εκεί. 

• Να εξεταστεί εµπορικά τι υπάρχει σήµερα, και πως µπορούν αυτά να 

διευκολύνουν κάποιον που τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, να το πράξει εύκολα 

και ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά του  

• Να τονιστεί η πληθώρα των διαθέσιµων δεδοµένων που υπάρχουν,  

• Και φυσικά να διαφανούν τα τεράστια οφέλη από τη χρήση τους. 

Όλα τα παραπάνω θα γίνει µια προσπάθεια να γίνουν εξηγώντας τις έννοιες των 

Web Analytics στο κεφάλαιο 2, την επίδρασή τους στο e-Commerce στο κεφάλαιο 

3, στο κεφάλαιο 4 γίνεται µια συζήτηση για τη σχέση τους µε το e-Government, 
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ενώ στο κεφάλαιο 5 υπάρχει µια µελέτη περίπτωσης (Case Study) µε χρήση των 

Analytics. 
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2. Εισαγωγή στα Web Analytics 

Στη συγκεκριµένη ενότητα η µελέτη ξεκινά από την αποσαφήνιση των 

βασικών εννοιών των Web Analytics, αναλύοντας τα λίγο περισσότερο. Γίνεται 

κατόπιν µια αναφορά στην αξία τους αλλά και στις τεχνικές που υπάρχουν για τη 

συλλογή πληροφοριών. Καταµετρώνται οι µετρικές που αποτελούν τα Analytics, 

καθώς και η σχέση τους µε τις µηχανές αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο. Τέλος δίνεται 

προσοχή στα λάθη που µπορεί να υποπέσει κανείς όταν ασχολείται µε τις µελέτες 

αυτές αλλά αναφέρεται και στο ποια πρέπει να είναι η σωστή µεθοδολογία µελέτης 

τους. 

 

2.1. Web Analytics, Βασικές έννοιες 

Η λίστα µε τις απόψεις και τους πιθανούς ορισµούς περιλαµβάνει πολλές 

απόψεις και διατυπώσεις, όµως η θέση που µπορεί να συµπυκνώσει µε επάρκεια το 

τι εννοούµε ακριβώς λέγοντας Web Analytics, θα µπορούσε να παρουσιαστεί στην 

παρακάτω πρόταση:  

Τα Web Analytics είναι η αξιολόγηση µιας ποικιλίας δεδοµένων, που 

συµπεριλαµβάνει την κυκλοφορία στον Ιστό, τις συναλλαγές που βασίζονται πάνω 

του, τις επιδόσεις των διακοµιστών (servers), µελέτες χρηστικότητας, πληροφορίες 

που έχουν υποβληθεί από τους ίδιους τους χρήστες, και άλλες σχετικές πηγές που 

θα µπορούσαν να βοηθήσουν στο να δηµιουργηθεί µια γενικευµένη αντίληψη για 

την online συµπεριφορά των επισκεπτών. (ορισµός που δόθηκε από τον Eric T. 

Peterson (2004, σ.6)). 

Καθίσταται αρκετά σαφές ότι µε βάση την παραπάνω τοποθέτηση σχετικά 

µε τον ορισµό των Web Analytics, όλες οι πληροφορίες που αποκτώνται έχουν 

σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών στους τελικούς 

χρήστες, αν και πάρα πολλές φορές η ύπαρξη αυτών των πληροφοριών δε 

σηµαίνει και τη σωστή διαχείρισή τους. Ο παραπάνω ορισµός, όπως έχει δοθεί από 

τον Eric T Peterson (2004), είναι εµφανές ότι µπορεί να επεκταθεί ώστε να 

περιλαµβάνει και άλλες πηγές δεδοµένων και πληροφοριών εκτός από αυτές που 

αναφέρονται πιο πάνω. 

Σε αυτό το σηµείο είναι καλό να αναφερθεί αναλυτικά και πιο συγκεκριµένα 

τι είναι η καθεµία από την ποικιλία των δεδοµένων του ορισµού όπως τα 

προσδιορίζει ο Peterson (2004): 

• Τα δεδοµένα για την κίνηση – κυκλοφορία του ιστού είναι τα πιο 

διαδεδοµένα. Πρόκειται ουσιαστικά για πηγή δεδοµένων που 
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ενηµερώνεται από µια εφαρµογή, δηµιουργώντας µια καταγραφή της 

αίτησης για πληροφορία που αιτείται κάποιος χρήστης (πχ ενός απλού 

κλικ σε µια σελίδα). Αυτές οι καταγραφές των γεγονότων και των 

αιτήσεων είναι που χρησιµοποιούνται και αναλύονται από τους ειδικούς.  

• Στοιχεία που προκύπτουν µέσα από τη µελέτη δεδοµένων, όπως ο 

αριθµός πελατών – επισκεπτών, ο αριθµός των αιτήσεων ή των 

παραγγελιών (εάν πρόκειται για εµπορική ιστοσελίδα), και το ποιες 

ακριβώς δοσοληψίες πραγµατοποιούνται, αποτελούν το σύνολο των 

συναλλαγών που πραγµατοποιούνται στον Ιστό και πρέπει να είναι 

διαθέσιµο στην διεργασία των Web Analytics. 

• Οι επίδοση ενός server που φιλοξενεί µια υπό µελέτη ιστοσελίδα µπορεί 

να µην παίζει εµφανώς ρόλο στην αξιολόγηση της µέσω των Web 

Analytics, όµως επηρεάζει αρνητικά η θετικά στο αποτέλεσµα. Το 

παραπάνω γίνεται αρκετά σαφές αν σκεφτούµε ότι ένας από τους 

ιδιαίτερα σηµαντικούς παράγοντες που µελετώνται όταν αναλύεται η 

συµπεριφορά των επισκεπτών, είναι το πόσο «γρήγορα» κατεβαίνει µια 

σελίδα στον browser, ή ακόµα το πώς συνδέονται οι χρήστες (είδος 

σύνδεσης, χρήση proxy server…) στην εξεταζόµενη σελίδα. Εδώ γίνεται 

εµφανές ότι πέρα από ένα καλαίσθητο αποτέλεσµα, οι web managers 

πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους και τέτοια θέµατα για τη βελτίωση των 

αποτελεσµάτων σα µέρος της ανάλυσης των Web Analytics. 

• Οι µελέτες χρηστικότητας (usability studies) αποτελούν από µόνες τους 

µια ξεχωριστή επιστήµη. Εν συντοµία περιλαµβάνουν την 

παρακολούθηση του πώς συµπεριφέρονται τυπικοί επισκέπτες ή 

πραγµατικοί πελάτες και το πώς αντιδρούν αυτοί στο περιεχόµενο και 

στη δοµή του ιστοτόπου. Μελέτες τέτοιου είδους µπορούν να είναι πολύ 

δύσκολες, κουραστικές και ακριβές στο να εκτελεστούν, όµως είναι και 

αναντικατάστατες στο να εξακριβωθεί ο τρόπος µε τον οποίο 

αλληλεπιδρά το κοινό µε τα συστήµατα, πράγµα που αναφέρει και ο 

Neilsen, (2000). 

• Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους ίδιους τους χρήστες 

περιλαµβάνουν στοιχεία και δεδοµένα που συλλέγονται µέσα από 

ηλεκτρονικές δηµοσκοπήσεις και ερωτηµατολόγια, άµεσες online φόρµες 

επικοινωνίας και συστήµατα που δε βασίζονται στο διαδίκτυο όπως CRM 

βάσεις δεδοµένων και συστήµατα ERP. Η αξία της µεθόδου αυτής 

εντοπίζεται στο ότι συλλέγονται πραγµατικές απόψεις που µπορούν να 

ανατροφοδοτήσουν στο σύστηµα και όχι απλά δεδοµένα. Στα αρνητικά 

όµως της συγκεκριµένης τεχνικής συγκαταλέγεται το ότι είναι αρκετά 
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δύσκολο να κατασκευαστεί µια τέτοια έρευνα, οι απαντήσεις µπορεί όλες 

να είναι διαφορετικές µεταξύ τους και να µην προκύπτει ένα αξιόλογο 

συµπέρασµα, όπως και το ότι πολλοί χρήστες δυσανασχετούν και δεν 

ενδιαφέρονται να συµπληρώσουν ερωτηµατολόγια τα οποία ξαφνικά 

προβάλουν στην οθόνη τους χωρίς οι ίδιοι να το ζητήσουν. Όλα αυτά τα 

εµπόδια µπορούν να ξεπεραστούν µε δηµιουργία ερωτηµατολογίου µε 

έτοιµες πιθανές απαντήσεις, δοµηµένες µε τρόπους που να εµπεριέχουν 

κάποιους διαχωρισµούς είτε σε δηµογραφικό είτε σε κάποιο άλλο 

στρατηγικό επίπεδο, ώστε ο χρήστης να πατενταρίζεται σε κατηγορίες 

και τα αποτελέσµατα να οµαδοποιούνται δίνοντας κάποιο νόηµα. 

 

2.2. Αξία και οφέλη των Web Analytics  

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να γίνει µια συζήτηση ώστε να κατανοηθεί για 

ποιο λόγο είναι απαραίτητα τα Web Analytics σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη 

εποχή. Η τεχνική του να καταµετράται η δραστηριότητα των επισκεπτών µέσα από 

online σελίδες έχει γίνει κοινός τόπος, και µάλιστα σε τέτοιο βαθµό που πολλά site 

και επιχειρήσεις το θεωρούν απαραίτητο. Μέσα από έρευνα που διεξάχθηκε 

ανάµεσα σε αµερικανικές επιχειρήσεις, τα συµπεράσµατα που προέκυψαν µπορούν 

να συνοψιστούν (Forrester Consulting (Σεπτέµβριος, 2009)): 

Η αξία των Web Analytics είναι αναµφισβήτητη. Εάν οι µετρικές που 

χρησιµοποιούνται είναι λίγο πιο εξελιγµένες από την απλή µέτρηση του αριθµού 

των κλικ ή των επισκέψεων σε µια σελίδα τα αποτελέσµατα έχουν κάποιο νόηµα, 

ανεξάρτητα από το περιεχόµενό τους. Κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισµοί 

χρησιµοποιούν αυτά τα δεδοµένα για να πετύχουν µεγαλύτερη συνάφεια σε 

αυτοµατοποιηµένες ενέργειες, όπως δυναµικά στοχευµένες ενέργειες σε κάποιους 

πελάτες. Με τέτοιες τεχνικές αποφεύγεται το βασισµένο σε εικασίες µάρκετινγκ και 

δηµιουργούνται προγράµµατα µέσω προβαλλόµενων αποτελεσµάτων, παλιότερης 

επίδοσης και ξεκάθαρων προσδοκιών για το αποτέλεσµα. 

Η επίγνωση και η σωστή ενέργεια είναι αντικείµενο κάποιου ειδικού. Τα 

συστήµατα των Web Analytics είναι εργαλεία που µπορούν σε συνδυασµό µε τους 

κατάλληλους ανθρώπους που τα χειρίζονται, να µετατρέψουν τα απλά δεδοµένα 

σε επιχειρηµατικούς σκοπούς και σε ουσιαστική γνώση κατάλληλα διαµοιρασµένη 

στα επίπεδα της επιχείρησης. Κοινώς µέσα από τη συλλογή επιχειρηµατικών 

πληροφοριών (business intelligence) (Laudon και Laudon (2007)) µε τη χρήση 

κάποιου συστήµατος Web Analytics, δηµιουργείται πραγµατικά επίγνωση του 

πελατολογίου και της συµπεριφοράς του.  
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Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στο χώρο του διαδικτύου, 

έχουν web εφαρµογές και µελετούν τα αποτελέσµατα µέσα από web analytic 

µελέτες είναι σίγουρο ότι θα έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε 

άλλες που προφανώς δεν έχουν µεριµνήσει για κάτι τέτοιο. Αυτό βέβαια δεν 

υπονοεί ότι η ύπαρξη και µελέτη από µόνη της µπορεί να δώσει αυτό το 

πλεονέκτηµα σε µια επιχείρηση, αλλά σίγουρα µπορεί να επιδράσει θετικά και να 

την ωθήσει σε καλύτερα αποτελέσµατα. 

Τα δεδοµένα που παρέχονται από ένα λογισµικό Web Analytics αποτελούν 

εµπορικά δεδοµένα και πεδίο γνώσης και άντλησης πληροφοριών. Η κατανόηση 

της συµπεριφοράς του επισκέπτη σε έναν δικτυακό τόπο επιτρέπει στους ιδιοκτήτες 

να καθιστούν τις ιστοσελίδες τους πιο εύχρηστες, ώστε τελικά να βοηθούν τους 

χρήστες να επιτύχουν τους στόχους τους πιο γρήγορα. 

Η µελέτη των επισκεπτών βοηθά τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς να 

βελτιώσουν τις στρατηγικές µάρκετινγκ τους µε την κατανόηση θεµάτων όπως:  

− Τι σκέπτεται ο επισκέπτης της ιστοσελίδας, µέσω της εξέτασης των λέξεων-

κλειδιών που τον οδήγησαν εκεί. 

− Τα µονοπάτια πλοήγησης που ακολουθούν οι επισκέπτες των σελίδων είναι 

απεικονίσεις της συµπεριφοράς των επισκεπτών κατά την περιήγησή τους 

καθώς είναι το κλειδί στη λήψη ορισµένων αποφάσεων µάρκετινγκ 

− Ποιες σελίδες είναι οι πιο ενδιαφέρουσες στους επισκέπτες της ιστοσελίδας 

και ποιες είναι αυτές µε τις λιγότερες εµφανίσεις. 

− Πώς οι έµποροι µπορούν να προσαρµόσουν και να βελτιώσουν τις 

εκστρατείες και στρατηγικές µάρκετινγκ για την πιο αποτελεσµατική 

προσέγγιση του καταναλωτή. Η κατανόηση αυτών των θεµάτων βοηθά στην 

προσαρµογή των στρατηγικών, παίρνοντας υπόψη τον επισκέπτη.  

Μέσα από τις διαδικτυακές αναλύσεις, ο έµπορος ή ο αναλυτής 

αντιλαµβάνεται ότι οι επισκέπτες µερικές φορές πείθονται περισσότερο από λογικά 

επιχειρήµατα, ενώ σε άλλες στιγµές περισσότερο από συναισθηµατικούς 

παράγοντες. Έτσι, είναι σε θέση να πάρουν µια πιο τεκµηριωµένη απόφαση ως 

προς το ποια στρατηγική να ακολουθήσουν, όταν οι επισκέπτες συνδέονται στο 

site (Sofizar Ltd) 

Αναλυτικότερα, µε την βοήθεια των αναλύσεων ιστού  αντλούνται πολλές 

πληροφορίες για τις ενέργειες του επισκέπτη – πελάτη στην ιστοσελίδα. Έτσι, ο 

αναλυτής θα ξέρει πόσο χρόνο οι επισκέπτες µένουν στην ιστοσελίδα, ποιοι είναι 

και από που προήλθαν. Θα είναι επίσης σε θέση να γνωρίζουν το σύνολο των 

clickstreams, τις λέξεις-κλειδιά που χρησιµοποιούνται, και το πώς έφτασε στην 

ιστοσελίδα αυτή. Επιπλέον θα µπορεί να καθορίζει πόσες φορές ένας χρήστης ή 
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ένας επισκέπτης επιστρέφει στην ιστοσελίδα και ποιες σελίδες της έχουν 

προτιµηθεί. 

Στην πραγµατικότητα, ένα διαδικτυακό εργαλείο ανάλυσης θα παρουσιάσει 

και την τελευταία λεπτοµέρεια της χρήσης της ιστοσελίδας. Μπορεί να εντοπίσει 

την εθνικότητα και τη γλώσσα του επισκέπτη, την πόλη καταγωγής του, την 

διεύθυνση IP φυσικά και τον host που χρησιµοποιείται για την πρόσβαση. 

Επιπλέον, θα ξέρει ποιες σελίδες έχουν τις περισσότερες εµφανίσεις και ποιες 

συνήθως αγνοούνται.  

Αφού µελετηθούν προσεκτικά όλες οι ενέργειες των επισκεπτών, ο 

αναλυτής θα είναι σε θέση να δράσει αναλόγως, ώστε να βελτιστοποιήσει την 

ιστοσελίδα. Θα έχει, επίσης, µια ιδέα για τα πράγµατα που χρειάζονται αλλαγή και 

τις πτυχές της ιστοσελίδας που µπορούν να οδηγήσουν τους εν δυνάµει χρήστες 

σε επόµενη αγορά (Bain (2007)). Εκτός των άλλων, η οργάνωση των στατιστικών 

στοιχείων έχει ένα µεγάλο πλεονέκτηµα, την εξοικονόµηση χρόνου (Tribhuvan 

(2010)). 

Ωστόσο, οι νέες εταιρείες στο χώρο των Analytics συνήθως ξεκινούν χωρίς 

συγκεντρωµένα δεδοµένα. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να επικεντρωθούν στη 

συγκέντρωση τους ή στην αγορά δεδοµένων. Η συλλογή δεδοµένων µπορεί να 

πάρει αρκετό χρόνο, καθώς οι µελέτες και οι έρευνες απογραφής είναι γενικά οι 

πιο αξιόπιστες µέθοδοι για να γίνει αυτό. Εναλλακτικά, οι εταιρείες θα µπορούν να 

αγοράζουν τα δεδοµένα που έχουν ήδη συγκεντρωθεί από τρίτες πηγές, αλλά αυτό 

µπορεί να επιφυλάσσει πολλούς κινδύνους, όπως ανακρίβειες ή χρήση 

απαρχαιωµένων εγγραφών (BestPriceComputers.co.uk in “Business Analytics 

Explained”). 

Η νέα γενιά των Web Analytics έχει τη δυνατότητα να παρέχει λεπτοµερείς 

εκθέσεις επικεντρώνοντας σε συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς στόχους, όπως 

αυτοί ορίζονται από το χρήστη. Η ευελιξία αυτή παρέχει στους χρήστες τη 

δυνατότητα να δοκιµάσουν και να πραγµατοποιήσουν µετρήσεις σε κάθε τοποθεσία 

Web. Το µειονέκτηµα, ωστόσο, είναι ότι µπορούν να πραγµατοποιήσουν µετρήσεις 

και να καταλήξουν µε πάρα πολλές πληροφορίες (WebSideStory (2003)). 

 

 

2.3. Τεχνικές Web Analytics 

Κοιτάζοντας τα παραπάνω και κατανοώντας πως ακριβώς στοιχειοθετούνται 

τα Web Analytics, µπορούµε να προσδιορίσουµε και τα µέσα από τα οποία 

µπορούµε να αντλήσουµε τα δεδοµένα, που µετά από επεξεργασία θα µας δώσουν 

τις απαραίτητες πληροφορίες. Οι συνήθεις τρόποι τους οποίους χρησιµοποιούµε για 
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να αποκτήσουµε τα αρχικά µας ακατέργαστα δεδοµένα είναι η µελέτη των αρχείων 

καταγραφής των web server (web server log files) και η χρήση ειδικών ετικετών 

“page tags” µέσα στις ίδιες τις υπό µελέτη ιστοσελίδες.  

Προτού προχωρήσουµε σε περαιτέρω ανάλυση των δυο τεχνικών, πρέπει 

να αναφερθεί ότι η µέθοδος της καταγραφής προηγείται χρονικά. Η βελτίωση των 

τεχνικών µέσων, η ανάπτυξη νέων γλωσσών προγραµµατισµού αλλά και η 

δυνατότητες των ιστοσελίδων που από στατικές και γραµµένες συνήθως σε HTML, 

άρχισαν να γίνονται δυναµικές, να αλλάζουν δηλαδή και να διαµορφώνονται µόνες 

τους, αυτόµατα, σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση κάποια ιδιαίτερα κριτήρια. 

Οι σελίδες αυτές είναι γραµµένες κυρίως σε JSP, PHP, Perl, ASP, ASP.NET και 

ColdFusion (CFML), και µπορούν επάνω τους να συνδεθούν βάσεις δεδοµένων 

µέσω XML τεχνολογιών όπως για παράδειγµα RSS (Dhawan and Kumar (2008)). Η 

διαδραστικότητα αυτών των σελίδων βασίζεται κυρίως στη JavaScript που είναι 

πάντα σχεδόν προεγκατεστηµένη.  

Οι λόγοι που µετατόπισαν το ενδιαφέρον από τη µελέτη των αρχείων 

καταγραφής προς τις ετικέτες ήταν κυρίως ότι µπορούσε να µελετηθεί µε το νέο 

τρόπο η συµπεριφορά και η αλληλεπίδραση µιας µεµονωµένης σελίδας (Attered, 

Wnuk and Schmidt (2006)), όπως και άλλες περαιτέρω πληροφορίες που είχαν να 

κάνουν µε τι σελίδα αλλά και το είδος του διακοµιστή που χρησιµοποιούσε ο κάθε 

επισκέπτης. 

 

 

2.3.1. Μελέτη αρχείων καταγραφής web servers 

Ένας διακοµιστής έχει ως βασικό του καθήκον να µεταβιβάσει τους 

ζητούµενους πόρους στους πελάτες – clients, που αιτούνται κάτι. Οι πόροι αυτοί 

µπορούν να είναι αντικείµενα, όπως σελίδες HTML, εικόνες, αρχεία multimedia και 

άλλα. Ένας διακοµιστής µπορεί να θεωρηθεί επιτυχηµένος όταν ανταποκρίνεται 

επιτυχώς σε όλες τις αιτήσεις σε ένα χρονικό διάστηµα χωρίς να χάνεται καµία 

αίτηση. Για να παρακολουθούνται όλες οι αιτήσεις πρέπει να υπάρχουν 

δυνατότητες καταγραφής µέσα στους servers σε κάποια αρχεία. Αυτά τα αρχεία 

είναι ικανά να συγκεντρώνουν µια πληθώρα δεδοµένων σχετικά µε αιτήσεις 

δεδοµένων που έρχονται στο server. Οι πιο συνήθεις από αυτές είναι η διεύθυνση 

IP του αιτούντα, το όνοµα του (εάν και εφόσον είναι γνωστό και 

καταγεγραµµένο), η ηµεροµηνία και η ώρα της αίτησης, η µέθοδος της αίτησης και 

το αντικείµενο που ζητείται, το status code που στέλνεται πίσω στον client και το 

µέγεθος σε bytes του σταλµένου αντικειµένου, πχ 

127.0.0.1 – john [26/Nov/2010:19:50:36 -0700] “GET /apache-pb.gif HTTP/1.0” 

200 2326 
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τις περισσότερες φορές όµως οι servers προσφέρουν και άλλες επιπλέον 

πληροφορίες συµπληρωµατικά (Weischedel and Huizingh (2006)). 

 Αυτό που πρέπει να αναφερθεί είναι πως οι servers πρέπει να κάνουν 

σωστή επιλογή των δεδοµένων πληροφοριών και παράλληλα να εναλλάσσουν τα 

αρχεία αυτά σε τακτά χρονικά διαστήµατα (Peterson (2004)). Αυτή η εναλλαγή 

µπορεί να σηµαίνει είτε την αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων από νέα ή την 

αποθήκευση των παλαιοτέρων και την καταγραφή νέων. Όµως η καταγραφή 

αυτών δε είναι ανέξοδη. Όσο περισσότερα στοιχεία καταγράφονται τόσο 

περισσότερος χώρος απαιτείται και περισσότερα δεδοµένα υπάρχουν για 

επεξεργασία. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος σωστό είναι να αποθηκεύονται µόνο τα 

απαραίτητα για τη µελέτη δεδοµένα, ώστε να δίνονται απαντήσεις στα ζητούµενα 

ερωτήµατα. Ένα πολύ σηµαντικό θέµα που έχει να κάνει µε την επιλογή των 

καταγραµµένων στοιχείων είναι και η πιθανή πρόβλεψη των µελλοντικών 

αναγκών. Το να αλλάζει το format ενός αρχείου καταγραφής είναι αρκετά εύκολο 

και µπορεί να γίνει γρήγορα, όµως η αλλαγή των αναλυτών των αρχείων µπορεί 

να είναι αρκετά χρονοβόρα και σχετικά δύσκολη. 

Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της χρήσης των αρχείων καταγραφής 

µπορούν να συνοψιστούν στις παρακάτω προτάσεις, (Peterson (2004)˙ Web 

Trends Inc (2007)˙ Clifton (2008)˙ Scientific Computers Limited(2010)): 

Όλα τα δεδοµένα που συλλέγονται, αποθηκεύονται και αναλύονται 

συνήθως από ιδιόκτητες µηχανές, τους servers. Για µια µεγάλη επιχείρηση που 

είναι κάποιου σοβαρού µεγέθους και έχει ιδιόκτητο τεχνικό δίκτυο, τα αρχεία 

αποθηκεύονται στο ίδιο δίκτυο µε τις υπό µελέτη Ιστοσελίδες. Η αποθήκευση 

παλαιότερων αρχείων (backup), η συντήρηση και η διαχείρισή τους είναι 

ευκολότερη, και κυρίως η εξαγωγή συµπερασµάτων µελετώντας ιστορικά στοιχεία 

γίνεται πιο γρήγορα. 

Υπάρχει µια ευελιξία σχετικά µε τη συλλογή των δεδοµένων, σε σχέση µε 

τον τύπο τους. Αυτό που εννοείται µε την παραπάνω πρόταση είναι ότι πέρα από 

τα απλά δεδοµένα που µπορούν να καταγραφούν από τα αρχεία, και που οι 

παράµετροί τους εξετάστηκαν προηγουµένως, είναι δυνατό να παρακολουθούνται 

και οι µη HTML σελίδες που κατεβαίνουν (όπως για παράδειγµα PDF, multimedia ή 

εκτελέσιµα αρχεία) όπως και τα διάφορα είδη σφαλµάτων του server (500, 404,…) 

και κάποιου είδους ανακατευθύνσεις από τον ίδιο το server (Scientific Computers 

Limited (2010)). 

Υπάρχει ευκολία στην εφαρµογή της µεθόδου. ∆εν απαιτείται επιπλέον 

διαδικασία εγκατάστασης κάποιου προγράµµατος για την καταγραφή στα αρχεία 

αυτά, αφού αυτό γίνεται απευθείας από το server και την εξαρχής λειτουργία του 

(WebTrends (2007)). 
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Η καταγραφή δύναται να γίνεται απευθείας σε µια βάση δεδοµένων. Πολλοί 

server µπορούν να συνδεθούν απευθείας µε µια βάση δεδοµένων (όπως για 

παράδειγµα ο IIS της Microsoft). Αυτό θα µπορούσε να θεωρηθεί σαν όφελος 

αφού µε κατάλληλες SQL ερωτήσεις θα µπορούσαν να δώσεις απαντήσεις σε 

θέµατα Web Analytics χωρίς ίσως να υπάρχει η καθαυτή εφαρµογή (Peterson 

(2004)). 

Υπάρχει η δυνατότητα να εξακριβώνεται αν το «κατέβασµα» έχει γίνει 

ολοκληρωµένα (download completed). Μετρούνται ουσιαστικά τα bytes που 

κατεβαίνουν και είναι έτσι δυνατό να καθοριστούν πόσο συχνά οι επισκέπτες 

ακυρώνουν από µόνοι τους το κατέβασµα µιας σελίδας µέσω “stop” ή “back”, και 

ακόµα πόσο συχνά κατεβάζουν µη HTML αντικείµενα. 

Μετριέται η ποσότητα κυκλοφορίας από Spiders και Robots. Με άλλα λόγια 

τα αρχεία αυτά αναφέρουν ποια Spiders και Robots επισκέπτονται το συγκεκριµένο 

site, και µε ποια συχνότητα. Αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιµο σε κάποιες 

επιχειρήσεις ώστε να µπορέσουν να ποσοτικοποιήσουν τα αποτελέσµατα κάποιου 

project βελτιστοποίησης µηχανών αναζήτησης (search engine optimization – SEO) 

ειδικά όταν αυτό γίνεται µε outsource τεχνική, και να παρθούν αποφάσεις για 

µελλοντικές προσπάθειες στον τοµέα SEO (Peterson (2004)˙ Sostre & LeClaire 

(2007)˙ Stolz et al (2006)). 

Από την άλλη µεριά η λίστα των αρνητικών στοιχείων της τεχνικής 

παρουσιάζει σοβαρές αντιρρήσεις (Peterson (2004)˙ Web Trends Inc (2007)˙ 

Clifton (2008)˙ Scientific Computers Limited (2010)): 

Η  κρυφή µνήµη του διαµεσολαβητή (proxy caching). Πρόκειται για µια 

τεχνική των παρόχων διαδικτύου (ISPs) ώστε να διατηρούν τις συχνότερα 

αιτούµενες σελίδες τους σε µια τοποθεσία σε ένα διαµεσολαβητή που βρίσκεται πιο 

κοντά γεωγραφικά (και µη) στον τελικό χρήστη. Όταν ο χρήστης αιτηθεί µιας 

σελίδας του παραδίδεται η αποθηκευµένη σελίδα χωρίς καν ο διαµεσολαβητής να 

τη ζητήσει από τον server, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει καταγραφή (Attered, 

Wnuk and Schmidt (2006)). Η τεχνική ήταν περισσότερο διαδεδοµένη παλιότερα 

όταν η ευρυζωνικότητα δεν είχε τόσο µεγάλη διείσδυση. 

Η κρυφή µνήµη του φυλλοµετρητή (browser caching). Είναι κάτι ανάλογο 

µε την περίπτωση του proxy caching µε τη διαφορά ότι η ιστοσελίδα µπορεί να 

αποθηκευτεί στον browser για πιο γρήγορη πρόσβαση. Κάτι τέτοιο φαίνεται µε τη 

χρήση των κουµπιών “back” και “forward” για τη γρήγορη µετάβαση στην 

προηγούµενη ή στην επόµενη σελίδα. Το αποτέλεσµα είναι ότι πάλι χάνονται 

πληροφορίες από τον τελικό server αφού αιτήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις δε 

φτάνουν ποτέ στο server (Summary.net  (2002)). 
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Η διεύθυνση IP δε µπορεί να θεωρηθεί σα µοναδικό αναγνωριστικό. Εδώ θα 

πρέπει να λάβουµε υπόψη την ύπαρξη proxies στο διαδίκτυο. Παρόλο που οι 

proxies χρησιµοποιούνται για να «επιταχύνουν» τη µετάδοση πληροφοριών, 

χρησιµοποιούνται και για τη µετάδοση αιτηµάτων στον server. Αυτό έχει σαν 

τελικό αποτέλεσµα πολλοί διαφορετικοί χρήστες από διαφορετικές γεωγραφικές 

περιοχές να αναγνωρίζονται µε την ίδια IP διεύθυνση. 

Στη λίστα µε τα µειονεκτήµατα της χρήσης των αρχείων καταγραφής 

µπορούν να προστεθεί και ότι στην προσπάθεια να γίνει ένα site πιο «ελκυστικό» 

πολλοί agents, όχι πραγµατικά πρόσωπα δηλαδή, καταγράφουν την ύπαρξή τους 

στα αρχεία. Όλοι δηλαδή οι crawlers, spiders ή robots, είναι δυνατόν να δώσουν 

έναν πληθωριστικό αριθµό στις καταγραφές. Ακόµη ένα αρνητικό µπορεί να 

εντοπιστεί στο ότι τα αρχεία αυτά µπορεί να µεγαλώσουν αρκετά γρήγορα και να 

είναι ιδιαίτερα δύσκολο και χρονοβόρο για να επεξεργαστούν, ή ακόµα και το ότι 

µπορεί η σελίδα να εξυπηρετείται από δυο ή και παραπάνω server µε αποτέλεσµα 

να πρέπει να συγκεντρωθούν τα στοιχεία από παντού και µετά να γίνει η ανάλυση 

(Peterson (2004)˙ Web Trends Inc (2007)˙ Clifton (2008)˙ Scientific Computers 

Limited (2010)). 

 

 

2.3.2. Χρήση ειδικών ετικετών “page tags” 

Όπως αναφέρθηκε η καταγραφή αρχείων των server, ήταν η de facto 

τεχνική για προγράµµατα Web Analytics και ανάλυσης της κυκλοφορίας στο 

δίκτυο. Αυτό όµως άρχισε σιγά-σιγά να αλλάζει µε τη χρήση του page tagging και 

της συλλογής δεδοµένων σε επίπεδο χρήστη (client-side data collection) (Clifton  

(2008)). Γίνεται εµφανώς αντιληπτό ότι η προσπάθεια για την απόκτηση των 

απαραίτητων πληροφοριών δε γίνεται µε την παρακολούθηση κάποιου server αλλά 

µε το να εξετάζεται καθαυτή η υπό µελέτη σελίδα και να εξάγονται τα απαραίτητα 

συµπεράσµατα από τον web browser του χρήστη όταν αυτός επισκέπτεται το site. 

Συνήθως, εµπορικά η διαδικασία περιλαµβάνει κάποια βήµατα. Όταν πρόκειται να 

γίνει µια µελέτη σε επίπεδο Web Analytics και αυτή γίνεται µέσω outsourcing, 

παρέχονται ένα σύνολο JavaScript «ετικετών», σχεδιασµένες ειδικά για τον 

εντοπισµό των κατάλληλων στοιχείων. Οι ετικέτες αυτές τοποθετούνται στον 

κώδικα της σελίδας (ή των σελίδων) που επιθυµούµε να µελετήσουµε και 

ρυθµίζονται οι κατάλληλες µεταβλητές. Οπότε όταν κάποιος επισκέπτης έρχεται 

στον Ιστοτόπο που µελετάται, παρακολουθεί σελίδες που τώρα έχουν τις ετικέτες 

και οι οποίες εκτελούνται στέλνοντας κάποιες πληροφορίες στο αρµόδιο κέντρο 

πληροφοριών. Το κέντρο πληροφοριών µεταδίδει αυτά που χρειάζονται στον 

κατάλληλο τοµέα και το κέντρο πάλι στέλνει στον αρχικό browser ένα µήνυµα 
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επιβεβαίωσης. Ο ενδιαφερόµενος συνδέεται µέσω µιας ασφαλούς online διεπαφής 

και µπορεί να παρακολουθήσει τα δεδοµένα και τις αναφορές που τον 

ενδιαφέρουν. Φυσικά τα αποτελέσµατα µπορούν να γνωστοποιούνται και µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Με τη χρήση των page tags, επιτυγχάνεται πολύ µεγαλύτερη ακρίβεια των 

αποδιδόµενων αποτελεσµάτων. Αυτό δικαιολογείται από το ότι οι ετικέτες 

µπορούν, όταν είναι σωστά µελετηµένες, να απαλείψουν και περιττές καταγραφές 

που δηµιουργούνται από spiders, crawlers και robots, όπως γίνεται µε τα web 

server log files. Το παραπάνω εξηγείται από το ότι οι crawlers, κάνουν µεν µια 

αίτηση για την ιστοσελίδα, δεν περιµένουν όµως να «κατεβεί» και κατά συνέπεια 

να εκτελεστεί ο κώδικας της ετικέτας. Το αποτέλεσµα είναι οι καταγραφές να 

αποπληθωρίζονται και να ανταποκρίνονται περισσότερο στα πραγµατικά, χωρίς 

βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι λάθη δεν πρόκειται να γίνουν. Ακριβώς όµως επειδή 

τα δεδοµένα συλλέγονται από τους τελικούς χρήστες η ακρίβεια τους είναι 

εξασφαλισµένη. Οι ετικέτες βασίζονται κυρίως σε cookies για να εξασφαλίζεται και 

η µοναδικότητα του επισκέπτη, και συν τοις άλλοις µπορεί να ανιχνεύσει και να 

καταµετρήσει και τις περιπτώσεις “back” και “forward”, και αυτό γιατί οι ετικέτες 

εκτελούνται κάθε φορά που ανακτάται µια σελίδα. 

Ένα πολύ καλό στοιχείο της µελετώµενης µεθόδου είναι και η ταχύτητα της 

αναφοράς των αποτελεσµάτων. Επειδή κι εδώ δε χρειάζεται να αποθηκευτούν τα 

δεδοµένα για να αναλυθούν αργότερα, αλλά ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να 

χρησιµοποιήσει τα δεδοµένα του σε όποια δοµή θέλει και τον εξυπηρετεί καθώς 

αυτά εισρέουν. Τα αποτελέσµατα και οι αναλύσεις εµφανίζονται µετά από πολύ 

λίγα λεπτά ή ακόµα και δευτερόλεπτα, πράγµα που µπορεί σε αρκετές περιπτώσεις 

να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµο. 

Με τις ετικέτες πέρα από τις βασικές και κλασσικές πληροφορίες που 

γινόταν να µαζευτούν, τώρα µπορούµε να συλλέξουµε ακόµα µεγαλύτερη γκάµα 

πληροφοριών ανάλογα µε το τι µας εξυπηρετεί και τι θέλουµε να 

παρακολουθήσουµε. ∆ίνεται η δυνατότητα εποµένως να µπορεί να καθορίσει ο 

ενδιαφερόµενος, είτε είναι επιχείρηση είτε ιδιώτης, τα δεδοµένα που τον 

εξυπηρετούν και να επιλέξει το πακέτο που µπορεί να περιλάβει τις ανάγκες, από 

το να κάνει τα πράγµατα πολυπλοκότερα µε την πληθώρα τον στοιχείων που θα 

του παρέχονταν µέσα από αρχεία καταγραφής. 

Εδώ θα µπορούσε να προστεθεί και το σχετικά µικρότερο οικονοµικό κόστος 

αυτής της προσέγγισης. Ο ενδιαφερόµενος δεν είναι υποχρεωµένος να έχει 

εξειδικευµένο προσωπικό για τη συντήρηση και εκτέλεση εργασιών τόσο σε υλικό 

όσο και σε λογισµικό. Όλα αυτά τα κόστη υπεισέρχονται µέσα στην τιµή του 
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επιλεγόµενου πακέτου που µπορεί να προκαταβληθεί και συνήθως συνεχίζεται µε 

βάση την ποσότητα της πραγµατικά διακινούµενης πληροφορίας. 

Παρόλο που οι ετικέτες φαίνονται πιο αποδοτικές από τα αρχεία 

καταγραφής και πολύ πιο εµπεριστατωµένες από αυτά, παρουσιάζουν και κάποια 

σοβαρά µειονεκτήµατα που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην κατάλληλη 

επιλογή πακέτου και της λύσης που ταιριάζει στον καθένα. Το πιο σηµαντικό που 

πρέπει να αναφερθεί είναι ότι οι ετικέτες βασίζονται σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό 

σε cookies και στη JavaScript (Movéo Integrated Branding Consultants). Το κάθε 

ένα έχει το δικό του, πολύ σηµαντικό ρόλο που δεν είναι απαραίτητο εδώ να 

αναλυθεί. Όµως εάν κάποιος χρήστης έχει απενεργοποιηµένες αυτές τις 

τεχνολογίες τότε και η ποιότητα των µετρούµενων αποτελεσµάτων και 

πληροφοριών θα είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό ελαττωµένη. 

Μαζί µε το παραπάνω µπορεί να προστεθεί και το ότι η τεχνική των 

ετικετών, κάνει κάποιες υποθέσεις και αρχικές παραδοχές που µπορεί να 

αλλοιώσουν τα αποτελέσµατα. Το βασικότερο σε αυτή την κατηγορία είναι ότι ο 

κάθε χρήστης που σερφάρει στο διαδίκτυο χρησιµοποιεί µόνο έναν browser, και 

ότι ο κάθε web browser χρησιµοποιείται αποκλειστικά από ένα πρόσωπο. Είναι 

σαφές ότι κάτι τέτοιο στην πραγµατικότητα δεν ισχύει και αντικειµενικά δε µπορεί 

να ισχύσει. Επιπρόσθετα υποτίθεται ότι ο κόσµος σπάνια διαγράφει και 

απενεργοποιεί τα cookies από τον υπολογιστή του, πράγµα που είναι απλό εύκολο 

και συµβαίνει αρκετά συχνά (ακούσια ή και εκούσια). Εποµένως το συµπέρασµα 

από όλα αυτά που κάνει τα tags λιγότερο ελκυστικά είναι ότι βασίζονται στα 

cookies σαν αναγνωριστικά µοναδικότητας (Blue Clay Inc, διαθέσιµο:  

http://www.bruceclay.com/analytics/disadvantages.htm). 

∆εν είναι επίσης ιδιαίτερα ελκυστικό και το ότι πρέπει να προστίθενται 

ετικέτες σε περισσότερες από µια σελίδες που θέλουµε να παρακολουθήσουµε 

ακόµα και αν ανήκουν στον ίδιο ιστοχώρο. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να 

προστίθεται ετικέτα JavaScript σε κάθε σελίδα µε συνέπεια την επιβάρυνσή της 

αλλά και το κόπο που καταβάλλεται πολλαπλώς για να επιτευχθεί αυτό. Το 

χειρότερο σενάριο σε αυτή την περίπτωση είναι να επιχειρείται η µελέτη ενός site 

φτιαγµένο εντελώς στατικά, πράγµα που υποδηλώνει την εισαγωγή tags σε κάθε 

σελίδα manually. Ίσως µαζί µε αυτό µπορεί να προστεθεί και το ότι ανάλογα µε το 

τι ακριβώς θέλουµε να µετρήσουµε οι ετικέτες µπορεί να γίνουν πολύπλοκες, και 

µελλοντικά να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επεξεργαστούν και τροποποιηθούν αν 

ανακύψουν νέες ανάγκες. 

Το ότι υπάρχουν αυτές οι ετικέτες µέσα στον κώδικα της σελίδας, 

δηµιουργεί κάποιο επιπλέον βάρος στην ίδια τη σελίδα και την «καθυστερεί» εν 

µέρει στο σωστό κατέβασµά της. ∆ηµιουργείται ένα θέµα απόδοσης (performance). 
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Οτιδήποτε και να εισαγόταν µέσα στη σελίδα θα δηµιουργούσε καθυστέρηση και 

αύξηση του συνολικού χρόνου κατεβάσµατος. Στις περισσότερες όµως των 

περιπτώσεων αυτό αντισταθµίζεται από την αξία των συλλεγοµένων πληροφοριών 

(και περισσότερο σε περιπτώσεις που τα tags χρησιµοποιούνται πρώτη φορά ως 

Web Analytics πρόγραµµα). 

Αντιρρήσεις υπάρχουν και σε θέµατα που πραγµατεύονται τα δεδοµένα που 

συλλέγονται. Οι ετικέτες (σε αντίθεση µε τα web log files) δε µπορούν να δώσουν 

σωστές αναφορές σχετικά µε µη HTML σελίδες, όπως για παράδειγµα 

ανακατευθύνσεις, σφάλµατα και τύπους αρχείων που µπορούν να κατέβουν 

(downloadable files). Υπάρχει σχετικά ένας περιορισµός του είδους των 

πληροφοριών που µπορεί να µαζευτούν, χωρίς αυτό βέβαια να σηµαίνει ότι δεν 

υπάρχουν τεχνικές που να ξεπερνάν το πρόβληµα. Εδώ πρέπει να τονιστεί πως σε 

αντίθεση µε τα αρχεία καταγραφής των server, τα tags δε µπορούν να συλλέξουν 

πληροφορίες και να τις αποθηκεύσουν για µεγάλο χρόνο. Ο χρόνος αποθήκευσης 

είναι περιορισµένος και αυτό έχει µια λογική εξήγηση, καθώς όσο πιο πολύ χρόνο 

κρατούνται τα δεδοµένα τόσο πιο πολύ αυτό κοστίζει και σε θέµα αποθηκευτικού 

χώρου, αλλά και όταν αυτά συνδέονται µε µια βάση δεδοµένων. 

Πολύ άχαρος, πολλές φορές είναι και ο τρόπος µε τον οποίο 

παρουσιάζονται οι τελικές αναφορές στον ενδιαφερόµενο. Ειδικά σε περιπτώσεις 

που η εφαρµογή και εγκατάσταση των page tag based Web Analytics έχει γίνει 

µέσω outsourcing, η διεπαφή που χρησιµοποιείται για να παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα είναι προκαθορισµένη και  ίδια για όλους τους πελάτες. Ο κάθε 

πελάτης µπορεί να επιθυµεί διαφορετικό format αναφοράς και σε διαφορετική 

µορφή (πχ PDF, EXCEL…) ή ακόµα και σε διαφορετική γλώσσα πέρα των πιο 

ευρέως χρησιµοποιούµενων αγγλικών ανάλογα µε το τι τον εξυπηρετεί (elcom 

forum (2008)). 

Από τα πιο µεγάλα µειονεκτήµατα των tags και ειδικά όταν έχει να κάνει και 

µε outsourcing είναι το θέµα της ιδιοκτησίας και της προστασίας των προσωπικών 

δεδοµένων (Peterson (2004)). Το τι είδους δεδοµένα συλλέγονται και το ποια είναι 

η µελλοντική τους χρήση δεν είναι πλήρως κατανοητό και αποσαφηνισµένο. 

Πολλές είναι οι περιπτώσεις που τα δεδοµένα που συλλέγονται παρέχονται και σε 

τρίτους, ακόµα και µε κάποιο χρηµατικό αντίτιµο για να χρησιµοποιηθούν για 

προώθηση κάποιες εµπορική καµπάνιας ή για λόγους µαρκετινγκ. Για να είναι 

ηθικά σωστή µια µελέτη, θα πρέπει θεωρητικά πάντα να ενηµερώνει τον 

επισκέπτη, να περιγράφει ακριβώς περί τίνος πρόκειται, και να του δίνει τη 

δυνατότητα να µη συµµετάσχει αν δεν το επιθυµεί. ∆εν είναι περίεργο το 

φαινόµενο, κάποιος ενδιαφερόµενος να περάσει από πολλούς πιθανούς συνεργάτες 

στο χώρο των Web Analytics, προτού καταλήξει σε αυτόν που πραγµατικά του 
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ταιριάζει και τον εξυπηρετεί. Το ερώτηµα που εδώ διαφαίνεται είναι τι γίνονται οι 

πληροφορίες που έχουν καταγραφεί από τους ενδιάµεσους και θεωρούνται πλέον 

ιστορικά στοιχεία, και το βασικότερο, εάν φυσικά υπάρχουν, σε ποιον ανήκουν. 

Στον ενδιαφερόµενο για τον οποίο διεξάγεται η έρευνα ή σε αυτόν που τη 

διεξάγει; 

 

 

2.4. Μετρικές - Το πυραµιδικό µοντέλο  

Μέσα στα Web Analytics υπάρχουν πολλές διαφορετικές πηγές και τύποι 

δεδοµένων. Οι πιο συχνοί και κοινοί τύποι που συναντώνται και µελετώνται στη 

βιβλιογραφία έχουν να κάνουν µε την κυκλοφορία των δεδοµένων στον Ιστό. Με 

βάση το είδος των πληροφοριών που συλλέγονται και την αξία τους ως µετρικές, 

µπορούν να οργανωθούν σε ένα «πυραµιδικό» µοντέλο, όπως περιγράφεται από 

τον Peterson στο “Web Analytics Demystified” (2004, σ.57), και τους Sen, Dacin 

και Pattichis (2006), που να περιγράφουν τη συνέχειά τους τόσο σε αξία όσο και 

σε όγκο. 

Στη βάση του µοντέλου τοποθετούνται οι επιτυχίες (hits)(Khoo et al 

(2008)) και τα «κλικ» (click-through) σε µια συγκεκριµένη σελίδα. Αυτό που 

εννοείται µε τον όρο hit (όπως ορίζονται από το manual της Web Trends Inc, 

“WebTrends, Guide to Web Analytics”, (March 2007 Edition, σελ.37), είναι 

ουσιαστικά το πόσες φορές µια σελίδα βλέπεται από κάποιον επισκέπτη. Μια σελίδα 

όµως µπορεί να αποτελείται από πολλά επιµέρους κοµµάτια αντικειµένων και 

κώδικα, ειδικά όταν είναι κατασκευασµένη σε HTML. Στην περίπτωση των web 

server log files όταν αιτείται µια σελίδα, αιτούνται και όλα τα αντικείµενα και 

κατεβαίνουν κι αυτά. Οπότε για µια σελίδα είναι πολύ έχουµε ένα µεγάλο 

πληθωριστικό αριθµό hits που είναι εντελώς πλασµατικά και ανούσια και που δε 

δίνουν αξιόλογα αποτελέσµατα. 

Παρόµοια µετρική µε τα hits είναι και τα click-through. Στη βιβλιογραφία 

πολλές φορές συναντάται και το ποσοστό click-trough (click-through rate) (Burby 

et al (2007)). Από την ονοµασία του και µόνο καταλαβαίνουµε πως ουσιαστικά 

πρόκειται για έναν αριθµό (ή για ένα ποσοστό ανάλογα) που περιγράφει των 

αριθµό των ανθρώπων που κάνουν κλικ σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο µιας 

σελίδας. Το µέτρο αυτό είναι εµφανές ότι δε µπορεί να θεωρηθεί 

αντιπροσωπευτικό και να χρησιµοποιηθεί αξιόπιστα. Αυτό γίνεται κατανοητό 

κυρίως µέσα από παραδείγµατα καθηµερινής χρήσης του internet από όλους τους 

χρήστες. ∆εν είναι λίγες οι φορές που όλοι έχουµε κάνει κλικ σε κάποιο σύνδεσµο 
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– αντικείµενο και µετά αλλάξαµε γνώµη και επιλέξαµε την επιστροφή. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, παρόλο 

 

Εικόνα 1. Σχηµατική αναπαράσταση του πυραµιδικού µοντέλου. 

 

που δεν ακολουθείται ο σύνδεσµος, το click-through αυξάνεται όντας µη 

ανταποκρινόµενο στην πραγµατικότητα. Αν δηλαδή κάποιος αλλάζει γνώµη σε 

ποσοστό 20% του χρόνου που βρίσκονται σε µια σελίδα, τότε υπάρχει και µια 

πληθωριστική αύξηση της τιµής κατά 20%. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να ενταθεί 

ακόµα πιο πολύ και όταν µια σελίδα είναι αρκετά βαριά και αργή στο κατέβασµα, 

οπότε ο τελικός χρήστης αποµακρύνεται πριν ακόµα αποκτήσει ολοκληρωµένη 

πρόσβαση. Σε απάντηση του συγκεκριµένου µέτρου, θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί το ποσοστό ανταπόκρισης (response rate), δηλαδή ο πραγµατικός 

αριθµός των επισκεπτών που φτάνουν στο site αφού έκαναν κλικ στο σύνδεσµο. 

Στο αµέσως υψηλότερο επίπεδο του µοντέλου της πυραµίδας εντοπίζονται 

οι προβολές σελίδας (page views). Θεωρητικά πρόκειται για πραγµατικές αιτήσεις 

ή προβολές από πραγµατικούς επισκέπτες σε µια σελίδα ανεξάρτητα από εικόνες 

και αντικείµενα που είναι απαραίτητα να κατασκευαστεί η σελίδα (Burby, Brown 

και WAA Standards Committee (2007)˙ Dwyer et al. (2004)˙ Khoo et al. (2008)). 

Εδώ όµως πρέπει προτού οριστεί σα µέτρο οι προβολές σελίδων, να καθοριστεί 

επακριβώς ποιοι τύποι αντικειµένων αποτελούν µια σελίδα, όπως επίσης να 

πλαισιωθεί επακριβώς το πώς πρέπει να είναι τοποθετηµένα τα κοµµάτια µια 

σελίδας για να µοιάζει κι αυτή µε πραγµατική σελίδα στον τελικό χρήστη. 

Μπορούµε πιο αναλυτικά να καθορίσουµε ότι µια προβολή σελίδας είναι η 

επιτυχηµένη «φόρτωση» κάθε εγγράφου που περιέχει κάποιο περιεχόµενο, που 

αιτήθηκε ένας επισκέπτης, ανεξάρτητα από το µηχανισµό παράδοσης ή τον αριθµό 
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και τη συχνότητα µε την οποία το περιεχόµενο αυτό ζητείται. (Peterson (2004)). 

Το σηµαντικότερο που καθιστά τη µετρική ως όχι ιδιαίτερα αξιόπιστη είναι το ότι 

δεν είναι καθορισµένο στις περισσότερες των περιπτώσεων τι είναι σελίδα. 

Ανεβαίνοντας ένα επίπεδο ψηλότερα βρίσκουµε τις επισκέψεις (visits). Στη 

βιβλιογραφία οι επισκέψεις περιγράφονται και µε τους όρους συνεδρία (session) 

και συνεδρία χρήστη (user session)(Burby et al. (2007) και Peterson (2004)). Μια 

επίσκεψη υπολογίζεται όταν ένας συγκεκριµένος επισκέπτης εκτελεί µια 

δραστηριότητα σε µια ιστοσελίδα – που µετριέται µε κάποια συγκεκριµένη µέθοδο 

προβολής σελίδας – ανεξάρτητα από τη διάρκεια της δραστηριότητας αυτής 

εφόσον το διάστηµα αδράνειας ανάµεσα σε δύο διαδοχικές προβολές σελίδας δεν 

ξεπερνά τα τριάντα λεπτά. Τονίζεται ότι το χρονικό διάστηµα των τριάντα λεπτών 

στην αρχή ήταν αυθαίρετο και τυχαίο, πλέον όµως έχει καταντήσει να είναι 

πρότυπο και λαµβάνεται ως de facto. Εδώ ίσως θα πρέπει να διευκρινιστεί µέσα 

από παραδείγµατα το τι είναι ακριβώς η επίσκεψη. Εάν υποθέσουµε ότι κάποιος 

επισκέπτεται µια σελίδα, για περίπου 20’, και µετά την εγκαταλείπει, τότε µιλάµε 

για µια επίσκεψη. Στην περίπτωση που υποθετικά πάντα επισκεφθεί µια σελίδα 

αλλά σταµατήσει να ασχολείται γενικώς µε το site ή τον browser του για 31’ και 

µετά επανέλθει στο site συνεχίζοντας να ασχολείται µε αυτό που τον ενδιαφέρει, 

τότε έχουµε δυο επισκέψεις. Στο ενδιάµεσο πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν έγινε 

καµία δραστηριότητα στη σελίδα. Ανάλογη περίπτωση είναι και όταν ο χρήστης 

αποµακρυνθεί από τη σελίδα που ενδιαφερόµαστε και ασχοληθεί µε κάτι άλλο σε 

κάποια άλλη σελίδα και µετά επιστρέψει στην αρχική. Τότε εάν το χρονικό 

διάστηµα που µεσολάβησε είναι µικρότερο ή ίσο των 30’ µιλάµε για µια επίσκεψη, 

και αν είναι µεγαλύτερο για δυο επισκέψεις. Το προφανές µειονέκτηµα της 

µεθόδου είναι πως βασίζεται σε µετρικές προβολής σελίδων µαζί µε όλα τα 

µειονεκτήµατά τους. 

Ακόµα ψηλότερα στο πυραµιδικό µοντέλο βρίσκεται ο επισκέπτης (visitor) ή 

ο µοναδικός επισκέπτης (unique visitor)(Fomitchev (2010)). Ο επισκέπτης είναι 

κάποιος που επισκέπτεται µια ιστοσελίδα και πραγµατοποιεί προβολές σελίδας. 

Εννοείται ότι µε τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται µόνο οι άνθρωποι και φυσικά δεν 

περιλαµβάνονται οι agents των µηχανών αναζήτησης και οι εφαρµογές 

παρακολούθησης επιδόσεων. Φυσικά στον υπολογισµό αυτού του µέτρου, το 

θεµελιώδες ερώτηµα είναι η µέθοδος µε την οποία εξασφαλίζεται η µοναδικότητα. 

Όπως συζητήθηκε σε προηγούµενες ενότητες, και στην περίπτωση των web server 

log files, και των page tags υπάρχουν προτιµούµενες τεχνικές (διευθύνσεις IP και 

cookies), οι οποίες όµως µπορούν να ξεγελαστούν και να δώσουν ανακριβή 

στοιχεία. Εδώ πρέπει να πούµε πως ο κάθε επισκέπτης µπορεί να είναι µοναδικός 

για διαφορετικές χρονικές περιόδους, καθώς η µοναδικότητα ορίζεται από τα 
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cookies που είναι αποθηκευµένα στον browser. Έτσι µπορούµε να έχουµε 

µοναδικό επισκέπτη σε µέρα, εβδοµάδα, µήνα (daily unique visitor, weekly unique 

visitor, monthly unique visitor)… Άρα µπορούµε να συνοψίσουµε λέγοντας ότι 

ένας µοναδικός επισκέπτης για ένα τυχαίο χρονικό πλαίσιο υπολογίζεται µια και 

µοναδική φορά στην πρώτη επίσκεψη ανάµεσα στην αρχική και στην τελική 

ηµεροµηνία, ανεξάρτητα από τον αριθµό των επισκέψεων. 

Στο ίδιο επίπεδο ανήκουν και οι referrer. Πρόκειται δηλαδή για τις πηγές 

από όπου προέρχεται η κυκλοφορία προς την υπό µελέτη σελίδα. Σχεδόν πάντα η 

πληροφορία για τον referrer εντοπίζεται στην HTTP κεφαλίδα όταν ο επισκέπτης 

περνά στη σελίδα που µελετάται, πράγµα το οποίο µπορεί να εµφανιστεί και στα 

web server log files αλλά και στα page tags. Όταν το ρόλο αυτό παίζει µια µηχανή 

αναζήτησης τότε οι referrer οµαδοποιούνται και χαρακτηρίζονται σαν κίνηση από 

µηχανές αναζήτησης. Ένας referrer σε οποιοδήποτε web site θα πρέπει να είναι 

ένας αδιαφοροποιήτος και πλήρης ενιαίος εντοπιστής πόρων (URL) που να 

περιγράφει την ακριβή σελίδα στο αναφερόµενο web site που περιείχε το 

σύνδεσµο για το υπό µελέτη site. 

Στο τελευταίο και πιο σπουδαίο επίπεδο του µοντέλου µας βρίσκεται µια 

οµάδα µετρικών που είναι οι σηµαντικότερες (και που όµως δε µπορούν να 

αναπαρασταθούν γραφικά στο µοντέλο) στις Web Analytics µελέτες και οι οποίες 

πρόσφατα σχετικά έχουν αρχίσει να µελετώνται διεξοδικότερα (Petterson (2004) 

και Sostre & LeClaire (2007)), όπως η αφοσίωση (loyalty), η συχνότητα 

(frequency) και η εγγύτητα (recency). Η αφοσίωση είναι ένα µέγεθος του αριθµού 

των επισκέψεων οποιοδήποτε επισκέπτη που είναι πιθανό να κάνει στη ζωή του 

σαν επισκέπτης. Είναι ένα µονόµετρο µέγεθος και οι επισκέψεις µετριούνται από τη 

στιγµή που ξεκινά η µέτρηση και οι επισκέψεις πρέπει πάντα να αποπληθωρίζονται. 

Είναι προφανές ότι τα χαρακτηριστικά της αφοσίωσης είναι µεταβαλλόµενα, και 

έγκυρα αποτελέσµατα προκύπτουν σε βάθος χρόνου, αφού στις αρχές οι 

αφοσιωµένοι πελάτες είναι σχεδόν όλοι! 

Η συχνότητα είναι ένα µέτρο της δραστηριότητας µε την οποία καταπιάνεται 

ένας επισκέπτης στο site σε ένα δεδοµένο χρονικό διάστηµα ανάµεσα σε 

επισκέψεις και η εγγύτητα είναι ο αριθµός των ηµερών από την τελευταία 

επίσκεψη και πρέπει να αναφέρεται ως ο αριθµός των επισκεπτών που 

επιστρέφουν µετά από n µέρες. 

Στις µετρικές των Web Analytics, µπορούµε να συναντήσουµε και άλλους 

τύπους που δεν µπορούµε να τους εντάξουµε στο µοντέλο µας. Οι πιο σηµαντικοί 

τύποι είναι, τα ποσοστά και ο δείκτης KPI (Key Performance Indicator) (Creese 

and Burby (2005)). 
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Ο δείκτης KPI συνήθως χρησιµοποιείται από µια επιχείρηση προκειµένου να 

αξιολογήσει την επιτυχία του ή την επιτυχία της συγκεκριµένης δραστηριότητας 

στην οποία συµµετέχουν. Μερικές φορές η επιτυχία ορίζεται µε βάση την πρόοδο 

στην κατεύθυνση των στρατηγικών στόχων. Η επιλογή του σωστού KPI εξαρτάται 

από τη σωστή αντίληψη του τι είναι σηµαντικό για την επιχείρηση (Reh (2007)). 

Από τις πιο σηµαντικές µετρήσεις σε µια εµπορική ιστοσελίδα είναι οι: 

Conversion Rate (Ποσοστό Μετατροπής). Ίσως είναι και η σηµαντικότερη 

µέτρηση. Είναι το ποσοστό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα που πραγµατοποιούν 

µια συγκεκριµένη κίνηση  (goal), η οποία έχει τεθεί από τον ιδιοκτήτη της σελίδας. 

Μια τέτοια κίνηση στο διαδικτυακό εµπόριο είναι η πραγµατοποίηση µιας αγοράς 

(eshop).   

 επιτυχηµένων κινήσεων
Conversion Rate 

ό

έ

ριθµ ς

πισκ ψεις

Α
=

Ε       

(πηγή: www.marketingterms.com) 

 

Referring Sites (Πηγές Προέλευσης). Κάθε φορά που κάποιος επισκέπτεται 

µια ιστοσελίδα, συνήθως έχει ακολουθήσει µια διαδροµή διαµέσου άλλων 

ιστοσελίδων. Η ιστοσελίδα προέλευσης του χρήστη, ονοµάζεται  "referring site". 

Στην αναφορά αυτή φαίνεται το domain name ή η διεύθυνση IP της σελίδας 

προέλευσης (portal.samrtertools.com). 

 

 

Εικόνα 2. Referring Sites 

 

Συνήθως χρησιµοποιείται για την ανάλυση της αποτελεσµατικότητας των 

µηχανών αναζήτησης και των συνδέσµων από άλλα sites. Αν τα στοιχεία δεν είναι 

τα επιθυµητά, τότε ίσως να πρέπει να αλλάξει η στρατηγική για τις µηχανές 

αναζήτησης.  
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Abandonment Rate (Ποσοστό Εγκατάλειψης). Αφορά το ποσοστό των 

επισκεπτών που εγκατέλειψαν την ιστοσελίδα χωρίς να επιτευχτεί ο επιθυµητός 

στόχος. Επιπλέον, η µέτρηση αυτή ενηµερώνει τον αναλυτή για το αν η σελίδα 

λειτουργεί σωστά ή όχι. Αν µια σελίδα έχει υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης, τότε 

υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε την σελίδα αυτή, εκτός και αν η σελίδα αυτή  είναι 

σελίδα επιτυχούς εγγραφής ή υποβολής φόρµας (Janis (2010)). 

  Το µέσο ποσοστό εγκατάλειψης ιστοσελίδων στο Ηνωµένο Βασίλειο είναι 

50%. Αυτό σηµαίνει ότι 5 από τις 10 πελάτες που ξεκινούν µια διαδικασία αγορών 

δεν την ολοκληρώνουν (www.salecycle.com). 

Open Rate (Αναλογία ανοίγµατος). Μια καλή στρατηγική στο e-mail 

marketing µπορεί να φέρει απλησίαστα αποτελέσµατα. Αν κάποιος στέλνει τακτικά 

ενηµερωτικά e-mail, το open rate του δείχνει πόσοι ανοίξανε το email είναι το 

πρώτο από αυτά.  Θα είναι ένα µικρό ποσοστό του συνόλου, αλλά είναι κάτι που 

µπορεί εύκολα να επηρεαστεί αν το θέµα του email γίνει πιο ενδιαφέρον, αν τα 

µηνύµατα δεν στέλνονται σε πολύ τακτά χρονικά διαστήµατα ή αν αλλάξει το 

περιεχόµενο σε κάτι που πραγµατικά ενδιαφέρει και πληροφορεί τους πελάτες. 

Κάποια προγράµµατα αποστολής µαζικών µηνυµάτων, προσφέρουν A/B Testing, το 

οποίο στέλνει πολλαπλές εκδοχές του email ώστε να αποδειχτεί πιο είναι πιο 

αποτελεσµατικό. 

  Το παραπάνω συνδιάζεται και µε το click-through rate (CTR), δηλαδή το 

ποσοστό των παραληπτών που πατήσανε κάποιων σύνδεσµο καθώς και ποιός ήταν 

ο σύνδεσµος αυτός. Αυτή η πληροφορία µπορεί να είναι πολύ σηµαντική για µια 

επιχείρησή διότι υποδεικνύει τι βρήκαν πιο σηµαντικό οι παραλήπτες. 

Οι µετρικές για την ανάλυση των Web Analytics είναι πολλές και υπάρχουν 

ακόµη περισσότερες και πιο εξειδικευµένες σε σχέση µε το τι µας ενδιαφέρει και τι 

θέλουµε να µελετήσουµε κάθε φορά. Μια καλή και µε περιεχόµενο µελέτη Web 

Analytics πρέπει να είναι µια αφαιρετική εργασία µε µια διαδικασία ενταγµένη στο 

µάρκετινγκ µιας εταιρίας, κι όχι απλά µια προσπάθεια για να εξαχθεί ένα απλό 

διάγραµµα. Για να µπορούµε να έχουµε αξιόλογα και αξιόπιστα αποτελέσµατα 

πρέπει να µελετούµε τα δεδοµένα σωστά, να αποκτούµε διαρκώς βαθύτερη γνώση 

σχετικά µε τις αιτίες τους και τα αποτελέσµατά τους, να καταλαβαίνουµε τα 

βαθύτερα στοιχεία των γεγονότων, ενώ παράλληλα να φιλτράρουµε και να 

απορρίπτουµε αυτά που δε µας χρειάζεται. Να αφήνουµε δηλαδή εκτός αυτό που 

λέγεται «θόρυβος». 
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2.4.1. Μετρικές σε συστήµατα e-government 

Όλες οι µετρικές που παρουσιάστηκαν παραπάνω µπορούν πολύ εύκολα να 

προσαρµοστούν και να χρησιµοποιηθούν από απλές εµπορικές εφαρµογές. Στην 

περίπτωση όµως της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η προσέγγιση στις µετρικές 

πρέπει να είναι διαφορετική, αφού οι µετρικές βοηθάν τους οργανισµούς και τις 

κρατικές υπηρεσίες να συγκεντρώσουν συµπληρωµατικές γνώσεις. Ένας έµπειρος 

αναλυτής, ο οποίος είναι αφοσιωµένος στην εύρεση λύσεων για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, είναι σε θέση να παρέχει ανεκτίµητη διορατικότητα και 

συµβουλευτική καθοδήγηση για την καλύτερη κατανόηση και εξυπηρέτηση σε 

απευθείας σύνδεση ποικίλων κοινωνικών στρωµάτων µε αποτελεσµατικότητα και 

διαφάνεια (Kaykas-Wolf (2009)). 

Οι µετρήσεις χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη λογισµικού της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την µέτρηση των διαφόρων 

παραγόντων που σχετίζονται µε την ποιότητα του λογισµικού. Μπορούν να 

διακριθούν σε µετρήσεις προϊόντος, µετρήσεις διαδικασίας και µετρήσεις πόρων. 

Μετρήσεις Προϊόντος (καλούνται επίσης και µετρικές λογισµικού). Αυτές είναι 

µετρήσεις που έχουν άµεση σχέση µε το ίδιο το προϊόν και προσπαθούν να 

µετρήσουν την ποιότητα του προϊόντος, ή τα χαρακτηριστικά του που µπορεί να 

σχετίζονται µε την ποιότητα αυτού.  

Μετρήσεις διαδικασίας. ∆ίνουν έµφαση στη διαδικασία της ανάπτυξης λογισµικού 

και µετρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας, µε στόχο τον εντοπισµό 

προβληµάτων ή την προώθηση των επιτυχηµένων πρακτικών. Παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά µε βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας, όπως ο χρόνος, 

το κόστος, την ποιότητα και την πολυπλοκότητα της διαδικασίας. 

Μετρήσεις πόρων. Σχετίζονται µε τους πόρους που απαιτούνται για την ανάπτυξη 

λογισµικού και την απόδοσή τους (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή Βιοµηχανίας, 

Έρευνας και Ενέργειας, µε εισηγήτρια την Pillar De Castillo Vera, (2010)). 

 

2.5. Search Engines &  Web Analytics 

Στο σηµείο αυτό καλό είναι να γίνουν ορισµένες αναφορές σχετικά µε τις 

µηχανές αναζήτησης και την επίδραση που έχουν στα Web Analytics. Για αρχή 

πρέπει να αναγνωριστεί για ακόµη µια φορά ότι το διαδίκτυο έχει αλλάξει 

σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και πως µια τέτοια αλλαγή δε θα ήταν δυνατό να 

άφηνε ανεπηρέαστες και τις µηχανές αναζήτησης. Η εξέλιξη δε φαίνεται µόνο στη 

δοµή και στη λειτουργία των µηχανών αναζήτησης αλλά και στο τρόπο µε τον 

οποίο εµείς, οι τελικοί χρήστες, τις χρησιµοποιούµε. ∆εν είναι τυχαίο ότι σε πάρα 
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πολλές περιπτώσεις ο ενδιαφερόµενος για ένα προϊόν, να µην έχει ξεκαθαρίσει 

ακριβώς το τι πραγµατικά ζητάει και να καταφεύγει σε µηχανές αναζήτησης, ώστε 

να ανακαλύψει τι υπάρχει, εάν αυτά τον καλύπτουν καθώς και άλλες εναλλακτικές 

που θα µπορούσαν να είναι πιο συµφέρουσες. 

Όπως είναι κατανοητό από την παραπάνω πρόταση, για πάρα πολύ κόσµο, 

µια µηχανή αναζήτησης είναι το σηµείο εισόδου στον Ιστό. Κι ενώ παλιότερα για 

µια επιχείρηση που ασκούσε ηλεκτρονικό εµπόριο αρκούσε να έχει απλά ένα 

domain και απλές διαφηµίσεις online, σήµερα είναι ζωτικό για την επιχείρηση αυτή 

να κατατάσσεται σε µια καλή θέση σε αναζητήσεις που αφορούν και την εµπορική 

της ονοµασία αλλά και ερωτήµατα σχετικά µε το αντικείµενό της. Αυτό ενισχύεται 

και από την εξέλιξη που παρατηρείται στο καταναλωτικό κοινό, µε το να ψάχνει να 

βρει στο διαδίκτυο ό,τι δεν έκανε µέχρι τώρα (ειδήσεις, ταινίες, µουσική…). Με 

αυτόν τον τρόπο είναι πιθανό να κερδίσει και η ίδια η επιχείρηση πελατεία, 

κατανοώντας τις ανάγκες του υποψήφιου αγοραστή της και ο υποψήφιος πελάτης 

να βρει αυτό που αναζητά µε µικρή σχετικά προσπάθεια.  

∆εν είναι αυτό όµως το πιο σηµαντικό για µια επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στο χώρο του ∆ιαδικτύου. Αυτό που πραγµατικά φαίνεται σαν το 

όφελός της είναι όλες οι πληροφορίες που µπορεί να πάρει από τους online 

πελάτες της. Κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σηµασία και πρέπει να το λαµβάνει υπόψη 

της µια εταιρία που δραστηριοποιείται στο δίκτυο είναι ότι εξαιτίας των 

αναζητήσεων που λαµβάνουν χώρα, είναι πολύ πιθανό η αρχική σελίδα της 

εταιρίας να µην είναι η σελίδα εισόδου για τον υποψήφιο πελάτη. Καθώς κάθε 

σελίδα µπορεί να παίξει αυτό το ρόλο, οι υπεύθυνοι είναι πολύ δύσκολο να 

καταφέρουν να τους «καλωσορίσουν» και να τους καθοδηγήσουν στη διαδικασία 

αγοράς. 

Οι εταιρίες µπορούν να δηλώσουν την παρουσία τους µέσω των µηχανών 

αναζήτησης µε δυο βασικούς τρόπους (Frydenberg and Miko (2011)): 

• Πληρωµένη αναζήτηση (paid search): περιλαµβάνει διαφηµίσεις που οι 

διαφηµιζόµενοι πλήρωσαν για να εµφανίζονται σε συγκεκριµένα ερωτήµατα 

(χαρακτηρίζονται συνήθως σαν “sponsored”) 

• Οργανική αναζήτηση (organic search): που ουσιαστικά αποτελείται από τα 

αποτελέσµατα της αλγοριθµικής αναζήτησης µέσω των µηχανών αναζήτησης. 

Οι µηχανές αναζήτησης ψάχνουν στον Ιστό, εξάγουν τα αποτελέσµατα, τους 

αναθέτουν µια αξία και καθορίζουν τη σχετικότητα της κάθε σελίδας και 

επιστρέφουν τα αποτελέσµατα µε την κατάλληλη σειρά σε κάθε ερώτηµα. 

Η αλήθεια και όπως δείχνουν τα στοιχεία µέσα από απλές αναζητήσεις στο Google 

αλλά και σε άλλες search engines, είναι ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει 

σε paid search, ελάχιστες σε organic search. Η οργανική αναζήτηση µπορεί να 
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συνεχίσει να προσφέρει και να παρέχει αξία διαχρονικά σε αντίθεση µε την 

πληρωµένη που σταµατά να υφίσταται όταν λήξει ο χρόνος της. Όµως συνδυασµός 

και των δυο µπορεί να είναι µια πολύ καλή και προσοδοφόρα επένδυση. 

Πριν από τη χρήση του ∆ιαδικτύου ήταν πολύ δύσκολο να µαζευτούν 

πληροφορίες σχετικά µε το τι ενδιαφέρει τον πολύ κόσµο χωρίς να γίνουν µεγάλης 

έκτασης έρευνες και δηµοσκοπήσεις. Σήµερα όµως όλοι εκπέµπουµε πληροφορίες, 

χωρίς να το ξέρουµε, µέσα από τις αναζητήσεις µας σχετικά µε το τι ακριβώς 

θέλουµε. Μάλιστα σε αυτά τα δεδοµένα υπάρχει µεγαλύτερη ειλικρίνεια, καθώς ο 

κόσµος ψάχνει ακριβώς αυτό που θέλει εκείνη τη στιγµή, χωρίς να χρειάζεται να 

δώσει µια απάντηση σε κάποιον που διεξάγει µια έρευνα και να πρέπει να σκεφτεί 

τι ακριβώς θα χρειαστεί να ψάξει. Οπότε όπως γίνεται άµεσα αντιληπτό από όλα τα 

παραπάνω, έχοντας γνώσεις σχετικά µε τις απόψεις του κοινού και τα θέλω του, οι 

επιχειρήσεις µπορούν να αναδιοργανωθούν ώστε να κερδίσουν κάποιο µερίδιο 

αγοράς. Με άλλα λόγια οι αναζητήσεις των πελατών µπορούν να χαρακτηριστούν 

σα µια µορφή έρευνας αγοράς, για τις εταιρίες, και να καθορίσουν την πορεία 

τους.  

Μέσα από τις αναζητήσεις των πελατών, µπορούµε να δούµε ποιες είναι οι 

πιο δηµοφιλείς λέξεις–κλειδιά (keywords), που χρησιµοποιούνται για την 

αναζήτηση προϊόντων µιας εταιρίας. Η γνώση των keywords που χρησιµοποιούνται 

στις αναζητήσεις έχει και αυτό µε τη σειρά του πολύ σηµαντικά θετικά 

αποτελέσµατα. Το πρώτο που µπορεί να εντοπιστεί είναι η γνώση για το ποια 

ερωτήµατα έχουν τη µεγαλύτερο όγκο και κατά συνέπεια τη µεγαλύτερη 

συναλλακτική κίνηση. Άλλο ένα θετικό για µια επιχείρηση είναι ότι µπορεί να 

ελέγξει τον ανταγωνισµό της µέσα από τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται µέσα 

από µια αναζήτηση, να διαπιστώσει τη θέση της στην κατάταξη των 

αποτελεσµάτων και να δει που υστερεί η ίδια ή οι αντίπαλοί της σε συγκεκριµένες 

αναζητήσεις µε συγκεκριµένα keywords. Η επιχείρηση µαθαίνει ουσιαστικά τη 

γλώσσα του καταναλωτή και µπορεί να συνδιαλεχθεί µαζί του ευκολότερα, και 

φυσικά µπορεί να δώσει τις σωστές προτεραιότητες στα χαρακτηριστικά της και να 

προσθέσει το κατάλληλο περιεχόµενο στη σελίδα της ώστε να επιτύχει τη 

µεγαλύτερη κυκλοφορία. 

Η επιλογή του κατάλληλου keyword για την κάθε επιχείρηση είναι 

εξαιρετικής σηµασίας, καθώς αυτό µπορεί να καθορίσει τη θέση της στα 

αποτελέσµατα µιας αναζήτησης. Είναι ξεκάθαρο πως όταν µια επιχείρηση 

συγκαταλέγεται µέσα στα τρία µε τέσσερα πρώτα αποτελέσµατα µιας αναζήτησης 

µέσω του Google ή µιας άλλης µηχανής αναζήτησης, και το αποτέλεσµα της 

παρουσιάζεται µε έναν ελκυστικό τίτλο, είναι πολύ πιθανό να έχει κάποια επίσκεψη 

και ίσως να κερδίσει το «κλικ» από αποτελέσµατα που ίσως είναι σε υψηλότερη 
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θέση. Εποµένως πέρα από την κατάλληλη επιλογή των Keywords πρέπει το 

αποτέλεσµα να συνοδεύεται και από την κατάλληλη παρουσίαση. Έτσι 

καταλαβαίνουµε ότι πρέπει τα αποτελέσµατα να ωραιοποιούνται, και ίσως να 

εµπεριέχουν ένα ωραίο εµπορικό µήνυµα για να γίνουν πιο ελκυστικά και να 

δελεάσουν το κοινό.  

Η περαιτέρω εξέλιξη των µηχανών αναζήτησης, βοήθησε ακόµη 

περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι σύγχρονες µηχανές αναζήτησης (µε 

πρωτοπόρο την Google) εµπλούτισαν τα αποτελέσµατά τους, συµπεριλαµβάνοντας 

στα κείµενα και εικόνες, βίντεο, νέα και απλά προϊόντα, κάνοντας τη µορφή της 

αναζήτησης πιο οικουµενική. Έτσι µε τα καινούρια δεδοµένα, εάν κάποιο site δε 

λαµβάνει υπόψη του, έναν επισκέπτη που για παράδειγµα προέρχεται µέσα από µια 

αναζήτηση εικόνας και που βρέθηκε µέσα σε µια σελίδα του είναι πολύ πιθανό να 

χάσει τον υποψήφιο πελάτη του. Για τον παραπάνω λόγο πρέπει να αλλάξουν τα 

site τον τρόπο λειτουργίας τους, να σκεφτούν την πιθανότητα να έχουν επισκέψεις 

µέσα από τέτοιου είδους αναζητήσεις και να τροποποιήσουν το περιεχόµενό τους 

ώστε και από αυτήν την περίπτωση να µπορεί να καθοδηγήσει στον επισκέπτη στη 

διαδικασία αγοράς. Σήµερα κάτι τέτοιο θεωρείται πολύ µεγάλη ανάγκη στην 

περίπτωση του βίντεο, καθώς ο κόσµος στρέφεται πολύ στην παρακολούθησή τους 

µέσα από site, σε σηµείο µάλιστα που κάνει και αναζητήσεις µέσω αυτών 

(YouTube). 

 

 

Εικόνα 3. Παράδειγµα οικουµενικής αναζήτησης σε search engine 
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Για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν όλες αυτές τις αλλαγές που 

περιγράφηκαν πιο πάνω, όλες οι εταιρίες και όλα τα site έχουν µπει πια δυναµικά 

στο χώρο του SEO (Search Engine Optimization), όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούµενη ενότητα. Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται για να περιγράψει την 

προσπάθεια που καταβάλουν οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του 

διαδικτύου, (σύµφωνα µε τη Fox στο “Marketing in the Age of Google” (2010)) 

ώστε: 

• Να χρησιµοποιούν τα δεδοµένα ώστε να δηµιουργήσουν µια περιεκτική και 

αποτελεσµατική στρατηγική και για τα προϊόντα αλλά και για τα περιεχόµενα 

τους 

• Να κατανοήσουν τη συµπεριφορά αυτών που ψάχνουν ώστε να 

µεγιστοποιήσουν την ικανοποίησή τους και να εξασφαλίσουν την προσέλκυσή 

τους 

• Να συνειδητοποιήσουν ότι η διαδικασία αγοράς ξεκινάει από το πλαίσιο 

αναζήτησης µιας search engine 

• Να ενσωµατώσουν την οργανική αναζήτηση στις προσπάθειες για µάρκετινγκ 

• Να εξασφαλίσουν ότι η αρχιτεκτονική του site είναι φτιαγµένη µε τέτοιο τρόπο 

που να µπορεί εύκολα να ανιχνευθεί και να καταταχθεί από τις µηχανές 

αναζήτησης και κατά συνέπεια να είναι το site διαθέσιµο στους 

ενδιαφερόµενους. 

Για να επιτύχει όµως αυτό, επιθυµητό θα ήταν να υπάρχει υποστήριξη από πάνω 

(top down support). ∆ηλαδή εάν µια επιχείρηση έχει ένα συγκεκριµένο στόχο, τότε 

ο στόχος αυτός πρέπει να κοινοποιηθεί σε όλα τα επιµέρους τµήµατά της και 

φυσικά θα πρέπει η διοίκηση να µοιραστεί τους προβληµατισµούς της τους 

υφιστάµενούς της και να δώσει τα κατάλληλα εφόδια και ερεθίσµατα προς εκείνη 

την κατεύθυνση. 

Εδώ εµφανίζονται και παίζουν ρόλο τα Analytics. Τα Web Analytics σε 

αυτήν την περίπτωση µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε να κατανοήσει µια 

επιχείρηση τους πελάτες της και τη συµπεριφορά τους. Εκεί που επίσης µπορούν 

να δώσουν µια χείρα βοηθείας είναι και στο να µπορέσουν οι επιχειρήσεις να 

παρακολουθούν τις οργανικές αναζητήσεις και όλες τις προσπάθειες που κάνουν 

ώστε να κατατάσσονται καλά σε αυτές. Και σε αυτό το σηµείο όµως πρέπει να 

δούµε όλες τις µετρικές των Web Analytics ανάλογα µε το τι χρειάζεται να 

µελετήσουµε και να πάρουµε. 

Όπως σε όλες τις περιπτώσεις έτσι και στην περίπτωση που θέλουµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα Web Analytics για να κρίνουµε µια στρατηγική που αφορά 

τις αναζητήσεις, πρέπει πάντα να καθορίζουµε τους στόχους µας. Οι πιο καλές 
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µετρικές που πρέπει να χρησιµοποιούνται και οι SEO αναφορές που εκδίδονται θα 

πρέπει πάντα να στοχεύουν στο: 

• Nα εντοπίζουν τις κατάλληλες οργανικές αναζητήσεις, και γιατί όχι την ιδανική 

περίπτωση, για τα διάφορα ερωτήµατα τα οποία ενδιαφέρουν και ποια η 

συµπεριφορά των επισκεπτών απέναντί τους 

• Nα βρουν ποιες κατηγορίες ερωτηµάτων δεν έχουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα 

και γιατί, και φυσικά να εντοπίσουν εάν δεν ικανοποιούνται τα αποτελέσµατα 

σε επίπεδο αναζήτησης ή σε επίπεδο του ίδιου του site 

• Nα ανακαλύψουν ποιοι είναι οι πρωταρχικοί λόγοι που κάποιος επισκέπτης 

έρχεται στο site και ποια τα ποσοστά ολοκληρωµένων συναλλαγών 

• Nα επισηµάνουν ποια είναι οι σύνδεσµοι που φέρνουν την περισσότερη κίνηση, 

και πώς αντιδρά το κοινό στο site που προέρχεται από τέτοιους συνδέσµους, 

καθώς εάν αποδειχθεί ότι αυτό το κοινό έχει καλή συναλλακτική συµπεριφορά, 

τότε θα έπρεπε ίσως η εταιρία που έχει το site να αφιερώσει κόπο και χρόνο για 

να κερδίσει αυτό το κοινό. 

Το να χρησιµοποιούνται δοκιµαστικά προγράµµατα και ήδη υπάρχοντα 

δεδοµένα µε σκοπό να πραγµατοποιούνται εξοµοιώσεις και συγκριτικές µελέτες 

µπορεί επίσης να φανεί εξαιρετικά πολύτιµο και χρήσιµο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

µπορούν να ενταχθούν και τα  A/B testing, µελέτες δηλαδή, που µελετούν το 

αποτέλεσµα (Β) ανάλογα µε τις ενέργειες – αλλαγές (Α) που γίνονται στο αρχικό 

σύστηµα. Αυτό µπορεί να δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, γιατί 

παρατηρούνται οι πιθανές αλλαγές από πριν και µπορεί µια επιχείρηση να 

προβλέψει µελλοντικές καταστάσεις εγκαίρως. 

 

 

2.6. Συνηθισµένα λάθη που χρήζουν αποφυγής 

Στην προσπάθεια του να αντιµετωπιστεί η διαδικασία σωστά και 

ολοκληρωµένα θα πρέπει ο χρήστης και µελετητής µιας Web Analytics εφαρµογής 

να προσπαθεί να αποφεύγει σηµαντικά λάθη, που µπορούν να επηρεάσουν το 

τελικό αποτέλεσµα, έτσι ώστε να έχει καλύτερο τελικό αποτέλεσµα. Τα 

προβλήµατα που µπορούν να εντοπιστούν αναφέρονται από την Lyris Inc, σ’ ένα 

paper που εκδόθηκε τον Μάιο του 2009 µε τίτλο “Seven Web Analytics Sins, and 

How to Avoid Them” και παρουσιάζοντάς τα οµαδοποιηµένα είναι: 

1. Η µέτρηση απλών επισκεπτών. Όπως εξηγήθηκε και πιο πάνω στην έννοια 

της επίσκεψης και του επισκέπτη πολλές οντότητες που φτάνουν στο web 

site µας, πολλές φορές µπορεί να µην αντιστοιχούν σε ανθρώπινους 
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επισκέπτες. Πολλές είναι οι περιπτώσεις των bots και robots. Και τα δυο 

είναι επιθυµητά γιατί έτσι κατατάσσεται η σελίδα µας στα περιεχόµενα των 

µηχανών αναζήτησης. Τα «σωστά» bots ακολουθούν κάποιο πρωτόκολλο, 

επιτρέποντας στα Web Analytics προγράµµατα να τα αναγνωρίσουν και να 

µην τα καταγράψουν. Μερικά όµως είναι σχεδιασµένα για να αντιγράφουν 

την ανθρώπινη συµπεριφορά, και γίνεται να ανεβάσουν τεχνητά τους 

αριθµούς, Το ίδιο µπορεί να γίνει και µε τα απατηλά κλικ σε µια σελίδα, 

δηλαδή µε την περίπτωση που κάποιος κάνει κλικ σε µια σελίδα χωρίς 

κανένα ενδιαφέρον γι αυτή. Έτσι είναι εµφανές ότι η επίσκεψή του δεν 

έχει κανένα νόηµα και ενδιαφέρον. 

Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου θα πρέπει να οριστεί µια µετρική 

που να στοχεύει στην εύρεση και µέτρηση µόνο των κατάλληλων 

υποψηφίων. Ο κάθε ένας έχει το δικό του τρόπο, αλλά µια σχετικά ευρεία 

τεχνική είναι να περιλαµβάνονται στις µετρήσεις όσοι επισκέπτες περνούν 

πάνω από 10 δευτερόλεπτα στο site. Επειδή δεν υπάρχει τρόπος να 

υπολογιστεί ο χρόνος πέρα από τη στιγµή της άφιξης στη σελίδα, αυτός 

καθορίζεται µέχρι να γίνει ένα κλικ ακόµα στη σελίδα. Αυτό µπορεί να µην 

αφήνει να µετρηθούν οι bots και robots, αλλά αυτό που πρέπει να τονιστεί 

είναι ότι έτσι ίσως χαθούν και πληροφορίες για πραγµατικούς επισκέπτες 

οι οποίοι ερχόµενοι µπορεί να µην βρήκαν τίποτα ενδιαφέρον στη σελίδα 

και να έφυγαν αµέσως χωρίς να κάνουν κάποια άλλη εργασία εκεί.  

2. Η υπερφόρτωση των δεδοµένων. Είναι φανερό ότι όταν έχουµε στη 

διάθεσή µας πάρα πολλά δεδοµένα, οδηγούµαστε σε καταστάσεις που 

πραγµατικά δεν ξέρουµε τι να κάνουµε µε αυτά και κυρίως αν τα 

χρειαζόµαστε. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι πόροι που έχουµε σπαταλήσει για 

τη συλλογή των πληροφοριών ουσιαστικά χάνουν την αξία τους, γιατί 

είναι φανερό ότι δεν παίζει ρόλο η ποσότητα των συλλεγόµενων στοιχείων 

αλλά η ποιότητά τους. Εποµένως δεν πρέπει να χαραµίζεται και χρόνος 

αλλά και ίσως οικονοµικοί πόροι για την εξαγωγή δεδοµένων που δεν 

πρόκειται να χρειαστούν ποτέ. 

Το παραπάνω µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τρεις τρόπους. Αρχικά πρέπει 

να εξετάζουµε τι είναι σηµαντικό για την ερευνά µας και να αγνοούµε ότι 

είναι αδιάφορο και µοιάζει σαν εξωτερικός θόρυβος. Πρέπει µε άλλα λόγια 

να ελέγχουµε τα εισερχόµενα δεδοµένα και να τα αντιστοιχούµε σε µια 

επιχειρηµατική ανάγκη που υπάρχει, βεβαιώνοντας ότι η συλλογή τους 

µπορεί να βελτιώσει τις αποφάσεις και τα αποτελέσµατα υπέρ µας. 

Μετέπειτα πρέπει τα δεδοµένα να εξετάζονται µε δυναµικό τρόπο. Ίσως να 

µην είναι καλό να µελετούνται τα δεδοµένα µε ένα ενιαίο τρόπο. Σε 



 30

πολλές περιπτώσεις ο τεµαχισµός των δεδοµένων σε µικρότερα κοµµάτια 

και η µελέτη τους κάτω από διαφορετικές οπτικές γωνίες µπορεί να αποβεί 

χρήσιµος. 

3. Το να βασιζόµαστε σε απόλυτους αριθµούς. Οι αριθµοί απλά όταν 

χρησιµοποιούνται µπορούν καταδείξουν την επιτυχία ενός site σε σχέση 

µε την αποτυχία ενός site που ανήκει σε κάποιον άλλο. Το µυστικό 

χρησιµοποιώντας τους αριθµούς είναι να µην τους µελετούµε καθαυτούς, 

αλλά τις διαφορές σε απόλυτους αριθµούς, γιατί µέσα από τις κινήσεις και 

τις διαφορές των αριθµών µπορούµε να δούµε γενικά τις µεταβολές και τις 

τάσεις σε ένα site που είναι σηµαντικότερο. Μαζί µε αυτό πρέπει να 

προστεθεί ότι και για να γίνει ακόµα πιο σωστή η χρήση των αριθµών, και 

να µετρούνται οι τάσεις µε µεγαλύτερη ακρίβεια πρέπει να τίθενται 

χρονικά πλαίσια µέσα στα οποία να γίνονται οι µετρήσεις για να 

ανταποκρίνονται περισσότερο τα αποτελέσµατα στην πραγµατικότητα. 

4. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγµατα 

στα Web Analytics είναι και το πώς πρέπει να παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα ώστε να έχουν κάποιο νόηµα και να δίνουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες. Πολλές φορές υπάρχουν λανθασµένοι τρόποι 

αναπαράστασης κυρίως µε γραφικό τρόπο που µπορούν να 

παραπλανήσουν το κοινό και να αλλοιώσουν το τελικό αποτέλεσµα (πχ pie 

graphs). Αυτό που πρέπει να ισχύει γενικά  είναι ότι τα δεδοµένα µας 

πρέπει να είναι ξεκάθαρα αρχικά και δεύτερον, ελκυστικά. Τότε µόνο 

µπορούν να δώσουν έναυσµα για περαιτέρω µελέτη, να κάνουν ένα 

πρόβληµα που ίσως υπάρχει σαφές και να ωθήσουν στη λύση του και ίσως 

να επισηµάνουν και µια επιχειρηµατική ανάγκη. 

 

2.7. Βασική µέθοδος µελέτης των Web Analytics 

Σε όλες τις περιπτώσεις η µέθοδος που ακολουθείται για την εφαρµογή µιας 

τεχνικής Web Analytics απαιτεί τρία βασικά βήµατα (Dwyer, Zhang and Hiltz 

(2004)): 

• Προεργασία: δηλαδή τη µετατροπή των αρχικών δεδοµένων σε 

περιληπτικές και χρήσιµες διατάξεις, καθώς αυτά µπορούν να γίνουν 

εξαιρετικά χαώδη. 

• Ανακάλυψη µοτίβων ή συµπεριφορών: µέσα από την εφαρµογή 

στατιστικών αναλύσεων, συσχετισµών, οµαδοποιήσεων και ταξινοµήσεων 



 31

 

Εικόνα 4. Βήµατα µελέτης των Web Analytics 

 

• Ανάλυση συµπεριφορών: το να στοχεύουµε σε ουσιώδη αποτελέσµατα και 

να φιλτράρουµε αυτά που δεν έχουν κάποιο νόηµα ή κάποια χρήση σε αυτό 

που εµείς θέλουµε να δούµε. 
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3. Η χρήση των Web Analytics στο e-Commerce 

 

Ο συνδυασµός των Analytics και του ηλεκτρονικού επιχειρείν, παρουσιάζει πολύ 

µεγάλο ενδιαφέρον. Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται µια προσπάθεια να 

περιγραφεί ο όρος e-Commerce και να δούµε πως έκανε σιγά – σιγά  την 

εµφάνισή του. Στη συνέχεια γίνεται η σύνδεσή τους µε τα analytics, 

παρουσιάζονται εµπορικές εφαρµογές και γίνεται παράθεση κάποιων στατιστικών 

στοιχείων από την εφαρµογή του e-Commerce. 

 

3.1. e-Commerce 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce) αναφέρεται συχνά στην αγορά ή 

πώληση εµπορευµάτων µε την χρήση του διαδικτύου. Ωστόσο, το e-commerce 

περιλαµβάνει πολλά περισσότερα από µια απλή οικονοµική ηλεκτρονική συναλλαγή 

µεταξύ εταιριών και πελατών (Chaffey (2008)). 

 Οι Kalakota και Whinston (1997) ορίζουν το ηλεκτρονικό εµπόριο µέσα από 

τις παρακάτω οπτικές γωνίες (όπως αναφέρονται από τους Tianen και Wong το 

2004): 

• Από την άποψη της επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η 

παράδοση των αγαθών, των υπηρεσιών, των πληροφοριών, ή η πληρωµή 

µέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή µε οποιοδήποτε άλλο 

ηλεκτρονικό µέσο. 

• Από την πλευρά της επιχειρηµατικής διαδικασίας, το ηλεκτρονικό εµπόριο 

είναι η εφαρµογή της τεχνολογίας προς την αυτοµατοποίηση των 

επιχειρηµατικών συναλλαγών και την ροή εργασιών. 

• Από την υπηρεσιακή άποψη, το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι ένα εργαλείο 

που ασχολείται µε την επιθυµία των επιχειρήσεων, των καταναλωτών, και 

της διοίκησης προκειµένου να µειωθεί το κόστος παροχής υπηρεσιών και 

ταυτόχρονα να βελτιωθεί η ποιότητα των αγαθών και να αυξηθεί η 

ταχύτητα διανοµής των υπηρεσιών. 

• Από µια online σκοπιά, το ηλεκτρονικό εµπόριο παρέχει τη δυνατότητα 

αγοράς και πώλησης των προϊόντων και πληροφοριών σχετικά µε το 

∆ιαδίκτυο καθώς και σε άλλες online υπηρεσίες. 
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Το 2002, οι Turban, Lee, King και Chung (Turban et al. (2002)) πρόσθεσαν 

δυο ακόµα απόψεις: 

• Από την άποψη της συνεργασίας, το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί ένα 

σύστηµα υποδοµής για  τις ενδοεταιρικές συνεργασίες.  

• Από την σκοπιά της πολιτείας, το ηλεκτρονικό εµπόριο παρέχει ένα µέρος 

συγκέντρωσης για τα µέλη της προκειµένου να µάθουν να συνεργάζονται. 

Σύµφωνα µε τα τελευταία αποτελέσµατα της Ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας η 

άνοδος της δηµιουργίας ηλεκτρονικών καταστηµάτων είναι αλµατώδης. Σε σχέση 

µε την προηγούµενη χρονιά υπάρχει µια αύξηση κατά 75%, ενώ και η 

προηγούµενη είχε κλείσει µε άνοδο γύρω στο 30%. 

Βασικός παράγοντας για την αύξηση είναι η ραγδαία αύξηση των χρηστών 

του διαδικτύου στην Ελλάδα, οι καινούργιες συνδέσεις και οι µεγαλύτερες 

ταχύτητες. Ιδιαίτερη σηµασία επίσης έχει και η εξοικείωση των χρηστών µε τις 

ιστοσελίδες των ηλεκτρονικών καταστηµάτων (e-shop), σε συνδυασµό µε τις 

χαµηλές τιµές που παρέχουν και τον περιορισµένο χρόνο των χρηστών. Οι χρήστες 

αρχικά αντιµετώπιζαν µε δυσπιστία µια ηλεκτρονική συναλλαγή. Το επίπεδο 

ασφάλειας όµως που παρέχουν οι τράπεζες σήµερα είναι ιδιαίτερα µεγάλο και έχει 

παραµερίσει τις ανασφάλειες των χρηστών (www.seofuture.gr). Επιπλέον, έχουν 

δηµιουργηθεί εταιρίες, όπως η PayPal, για να είναι πιο ασφαλής η διακίνηση στο 

διαδίκτυο και για να µειώνονται οι πιθανές απάτες (www.mobius-net.com). 

 

3.1.1. Ιστορική εξέλιξη 

Τα τελευταία χρόνια, το διαδίκτυο έχει δώσει εντελώς διαφορετική πνοή 

στον τρόπο που γίνεται η αγοραπωλησία προϊόντων και υπηρεσιών. Η δυνατότητα 

ηλεκτρονικών αγοραπωλησιών έγινε εφικτή το 1991, όταν το Internet έκανε 

άνοιγµα στο εµπόριο. Από εκείνη τη στιγµή εκατοντάδες επιχειρήσεις εδραιώθηκαν 

στο διαδίκτυο (Ecommerce-Land (2011)). 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ο στρατός ανέπτυξε το ARPAnet για να 

διασφαλίσει την ακεραιότητα των δεδοµένων και των επικοινωνιών την εποχή του 

ψυχρού πολέµου, κατασκευάζοντας ένα σύστηµα τηλεπικοινωνιών, το οποίο θα 

ήταν ανθεκτικό στις ενδεχόµενες πολεµικές καταστροφές. Το αρχικό ARPAnet 

συνδέει  τέσσερα µεγάλα ερευνητικά πανεπιστήµια των ΗΠΑ (Roos (2008)). 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 εµφανίστηκαν δυο νέες τεχνολογίες, οι Electronic 

Data Interchange (EDI) και Electronic Funds Transfer (EFT). Οι  τεχνολογίες αυτές 

έδωσαν τη δυνατότητα στους χρήστες να ανταλλάσουν επιχειρηµατικές 

πληροφορίες και να εκτελούν ηλεκτρονικές συναλλαγές.  
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Παρόλο που το διαδίκτυο άρχισε να αναπτύσσεται το 1994, χρειάστηκαν 

περίπου 4 χρόνια για την ανάπτυξη των πρωτοκόλλων ασφαλείας, τα οποία 

επέτρεψαν την ραγδαία πρόσβαση και την µόνιµη σύνδεση µε το διαδίκτυο. Το 

2000 ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων στις Ηνωµένες Πολιτείες και στην ∆υτική 

Ευρώπη παρουσιάζουν τις υπηρεσίες τους στον Παγκόσµιο Ιστό. Από αυτήν την 

στιγµή αλλάζει και η σηµασία του όρου e-commerce. Στα τέλη του 2001, η 

µεγαλύτερη µορφή του ηλεκτρονικού εµπορίου, το µοντέλο Business-to-Business 

(B2B), είχε συναλλαγές της τάξης των 700 δισεκατοµµυρίων δολαρίων.  

Σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες, οι πωλήσεις µέσω του διαδικτύου 

συνέχισαν να αυξάνονται και µέσα στα επόµενα χρόνια. Στα τέλη του 2007, 

κατέλαβαν το 3,4% των συνολικών πωλήσεων (Ecommerce-Land (2011)). 

 

Εικόνα 5. Ποσοστό των πωλήσεων µέσω διαδικτύου. 

 

 

 

3.2. Web Analytics & e–Commerce  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει σαν αποτέλεσµα την επένδυση των οργανισµών 

σε online στρατηγικές ώστε  να επεκτείνουν τις επιχειρηµατικές τους 

δραστηριότητες στο World Wide Web. Οι παραδοσιακές µέθοδοι µέτρησης της 

χρήσης του διαδικτύου δεν είναι αρκετές απέναντι στον πλούτο των στοιχείων που 

απαιτούνται για την αποτελεσµατική αξιολόγηση των στρατηγικών αυτών. Οι 

διαδικτυακές αναλύσεις (Web Analytics) είναι µια προσέγγιση που µπορεί να 

ανταποκριθεί στην αποτελεσµατική αξιολόγηση των online στρατηγικών (Phippen, 

Sheppard and Furnell (2004)). Τα εργαλεία αυτά διαχειρίζονται online 

καταστήµατα και όλες τις πλατφόρµες ηλεκτρονικού εµπορίου σε διάφορες 

ιστοσελίδες. 
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Λίγο καιρό πριν, δεν ήταν γνωστό ποιος επισκεπτόταν µια ιστοσελίδα και 

για ποιο λόγο. Περίπου το 1995 – 1996, οι χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να 

χρησιµοποιούν διαδικτυακές στατιστικές µε την χρήση των counters. Οι αριθµητές 

αυτοί τοποθετούνταν από τους ειδικούς του διαδικτύου προκειµένου να εντοπίσουν 

τα «χτυπήµατα» των χρηστών στην ιστοσελίδα. Οι πραγµατικές αναλύσεις 

περιορίστηκαν σε µεγάλες εταιρίες καθώς µόνο αυτές µπορούσαν να 

ανταπεξέλθουν οικονοµικά και να ξοδέψουν εκατοντάδες δολάρια το µήνα σε 

προγράµµατα προκειµένου να κάνουν αναλύσεις και τις αντίστοιχες αναφορές. 

Σήµερα, υπάρχει µεγάλη ποικιλία διαθέσιµων εφαρµογών για µετρικές, 

κάνοντας έτσι τις αναλύσεις ιδιαίτερα διάσηµες. Παρόλο που τα εργαλεία 

αναλύσεων παραµένουν ιδιαίτερα ακριβά, υπάρχουν και µερικές εφαρµογές, οι 

οποίες διανέµονται δωρεάν και είναι το ίδιο αποτελεσµατικές (GeoTrust Inc 

(2011)). 

Όσο πιο εύχρηστα και οικονοµικά γίνονται τα εργαλεία αναλύσεων, τόσο 

αυξάνεται ο αριθµός των επιχειρήσεων που ανιχνεύουν στοιχεία για τις ιστοσελίδες 

τους. Ανεξάρτητα από τον αριθµό των επισκεπτών σε µια ιστοσελίδα, οι µετρήσεις 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να αντληθούν περισσότερες 

πληροφορίες για την κίνηση των επισκεπτών. Αναλυτικότερα, µπορεί να γίνει 

γνωστό το τι άρεσε στον επισκέπτη σε µια ιστοσελίδα και τι όχι, ώστε να γίνει 

προσπάθεια βελτίωσης της αντίστοιχης ιστοσελίδας.   

Σύµφωνα µε τον Eric B Parizo, σε άρθρο του στην ιστοσελίδα της 

TechTarget, το 2010, οι διαδικτυακές αναλύσεις µπορούν να παρέχουν πολλές 

πληροφορίες για τους πελάτες µιας ιστοσελίδας. Αυτό που πρέπει να γίνει από την 

επιχείρηση είναι η σωστή παρακολούθηση και ανάλυση τους µε σκοπό τα καλύτερα 

αποτελέσµατα. Οι πελάτες, εν αγνοία τους, αφήνουν ενδείξεις οι οποίες µπορούν 

να συντελέσουν στην βελτίωση της σελίδας και των πωλήσεων, αν φυσικά γίνει  

σωστή επιλογή των µετρικών.  

Βασικό συµπέρασµα για τη φύση των Analytics όπως έχει διαφανεί µέχρι 

τώρα είναι ότι µε αυτά µπορούµε να έχουµε µια νέα οπτική γωνία για τα δεδοµένα 

αλλά και να αποκτήσουµε µέσω αυτών µια νέα πηγή δεδοµένων. Αυτά τα 

δεδοµένα µπορούν να βοηθήσουν να αποκτήσουµε µια νέα οπτική σχετικά µε τη 

συµπεριφορά των χρηστών πάνω στο site και βελτίωσης της προσέλκυσης νέων. 

Αυτό όµως που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι πως το να αποκτηθούν νέοι 

πελάτες δεν είναι το τέλος αλλά είναι µόνο η αρχή. 

 Ο υπεύθυνος ενός προγράµµατος Web Analytics, πρέπει να παρέχει τις 

κατάλληλες πληροφορίες ώστε να δώσει τη δυνατότητα να εξελιχθεί η 

συµπεριφορά των επισκεπτών – πελατών, προς το καλύτερο, όπου το ποσοστό των 
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επισκεπτών που εγκαταλείπουν τη διαδικασία αγοράς είναι το µικρότερο σχετικά. 

Σχηµατικά αυτό που µας ενδιαφέρει µπορεί φανεί και στην εικόνα που ακολουθεί: 

 

Εικόνα 6. Μοντέλα «προσηλυτισµού» πελατείας 

 

Ο στόχος είναι να µετατοπιστεί η όλη διαδικασία ώστε τα αποτελέσµατα να 

φέρνουν πιο πολύ σχηµατικά στο κάτω αριστερά σχήµα (Waisberg and Kaushik 

(2009)). 

 Σε µια επιχείρηση ο αναλυτής πρέπει διαρκώς να προσπαθεί και να µαθαίνει 

µέσα από τα λάθη, να εξετάζει τα πάντα και να κατανοεί πως σε όλα ο υποψήφιος 

πελάτης έχει το δικαίωµα της επιλογής και όχι ο σχεδιαστής ή ο manager του 

εµπορικού site. Με αυτό τον τρόπο αποκτάται η γνώση για τη συµπεριφορά του 

τελικού καταναλωτή (Waisberg and Kaushik (2009)). 

Για να γίνει πραγµατικότητα όλο αυτό σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, πρέπει 

να γίνονται συνεχής δοκιµές σε όλο το site ώστε να υπάρχουν τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα. Συνήθως αυτά που προτείνονται είναι: 

1. Χρήση A/B testing, επειδή µε αυτόν τον τρόπο µπορούν οι αλλαγές να γίνουν 

γρηγορότερα, καθώς ο αναλυτής µπορεί να διαπιστώσει ο ίδιος τις αλλαγές 

νωρίτερα από όλους 

2. ∆οκιµή για την επίπτωση που θα έχει µια πολυβηµατική διαδικασία check out  

σε σχέση µια απλή ή και το αντίστροφο. Με αυτόν τον τρόπο µπορούν ίσως να 

µειωθούν τα ποσοστά εγκατάλειψης της διαδικασίας αγοράς. Αυτό έχει να κάνει 

κυρίως µε τους πελάτες που προσελκύει το site αλλά και µε το είδος που 

διατίθεται µέσω αυτού. 

3. Βελτίωση του αριθµού των διαφηµίσεων σε µια σελίδα αλλά και ο τρόπος 

εµφάνισής τους. ∆εν είναι παράλογο ότι site µε µεγάλο αριθµό διαφηµίσεων ή 
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µε λανθασµένο τρόπο τοποθέτησής τους έχει αρνητική επίδραση στην 

προσέλκυση πελατείας και πολλές φορές οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσµατα. 

4. Χρησιµοποίηση διαφορετικής τιµολόγησης για τα προϊόντα. Ο τελικός πελάτης 

θα µπορούσε για παράδειγµα να εφοδιαστεί από ένα site µε ένα freeware 

προϊόν, το οποίο συνήθως δεν έχει όλες τις εφαρµογές του διαθέσιµες και να 

το χρησιµοποιήσει. Έχοντας δει τις δυνατότητές του και συνειδητοποιώντας ότι 

τον εξυπηρετεί, είναι πολύ πιθανόν να πειστεί και να µπει στη διαδικασία 

αγοράς ολόκληρου του πακέτου και να µετακυλήσει στους καταναλωτές 

αυξάνοντας το conversion rate (McCarthy and Yates (2010)). 

Καθώς η χρήση των εργαλείων Web Analytics αυξάνεται, περισσότερα 

κριτήρια πρέπει να καθοριστούν και να προστεθούν στα µοντέλα µε τα οποία 

γίνεται η επιλογή και ο καθορισµός τους. Το βασικότερο που πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη είναι η αξιοπιστία και η ποιότητα των εργαλείων Web Analytics. 

Ένα άλλο θέµα που πρέπει να σκέφτεται µια επιχείρηση είναι και η 

ταχύτητα των Analytics. Πολλά προγράµµατα συγκεντρώνουν τα απαραίτητα 

δεδοµένα κατά τη διάρκεια µεγάλων χρονικών περιόδων, πράγµα που πολλές 

φορές µπορεί να και να µην είναι κάτω από τον απόλυτο έλεγχο της εταιρίας. Άλλα 

προγράµµατα πάλι, µπορούν να παρουσιάζουν τα αποτελέσµατά τους σχεδόν 

αµέσως από τη στιγµή που υπάρχει τροφοδότησή τους µε στοιχεία από τη 

συµπεριφορά των πελατών επισκεπτών. 

Η αξιοπιστία των εργαλείων Web Analytics είναι ένα µεγάλο θέµα το οποίο οι 

εταιρίες που σκοπεύουν να τα χρησιµοποιήσουν πρέπει να το λαµβάνουν υπόψη. 

 Κριτήριο για πολλές εταιρίες ακόµα είναι και το κόστος απόκτησης και 

εφαρµογής του κατάλληλου Analytics προγράµµατος. Η χρήση ενός ελεύθερου, 

δωρεάν εργαλείου και αναλυτές ηµιαπασχόλησης για να το χειρίζονται µπορεί να 

οδηγήσει σε µικρότερη σχετικά βελτίωση της επιχείρησης. Παρόλο που κάτι τέτοιο 

είναι αποδεκτό από site που έχουν µικρή αξία, δεν είναι τόσο αποδοτικό να 

χρησιµοποιηθεί ένα ελεύθερα διανεµηµένο εργαλείο σε µια επιχείρηση µε ένα 

αξιοσέβαστο αριθµό επισκέψεων, η οποία µάλλον θα προτιµούσε να δαπανήσει ένα 

ποσό για την ανάπτυξη ενός εξατοµικευµένου εργαλείου και την απασχόληση 

ειδικευµένου προσωπικού πάνω σε αυτό, πράγµα το όποιο θα µπορούσε να την 

οδηγήσει στην απόσβεση της δαπάνης και στην κερδοφορία (Dwyer, Zhang and 

Hiltz-Starr (2004)). 

 Ένα άλλο πολύ βασικό στοιχείο είναι και το να γνωρίζει κάθε επιχείρηση 

ποια είναι η αναµενόµενη αξία που θα της προσδώσει το επιλεγόµενο Web 

Analytics εργαλείο. Η αξία αυτή είναι αποτέλεσµα του συνδυασµού της οργάνωσης 

της επιχείρησης, των χαρακτηριστικών της, και της φύσης του site. Μέσα από αυτά 
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η επιχείρηση αυτή προσπαθεί να βελτιώσει τα αδύναµα σηµεία της και να 

εδραιώσει ακόµη περισσότερο τα δυνατά της σηµεία. 

 Με άλλα λόγια πρέπει η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου Web Analytics 

εργαλείου να είναι µια ενορχηστρωµένη προσπάθεια από όλους τους τοµείς µιας 

εταιρίας και πρέπει να αντικατοπτρίζει όλες τις σκέψεις των εµπλεκοµένων 

τµηµάτων που ίσως και να έχουν αντικρουόµενες οπτικές (Storm (2011)). 

Ένα εξίσου σηµαντικό θέµα για µια επιχείρηση είναι και το ποιος 

αναλαµβάνει να χρησιµοποιήσει τα Analytics και να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα 

στη διοίκηση. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις η µελέτη και η χρήση των Analytics δεν 

αναλαµβάνεται από κάποιο εξειδικευµένο στέλεχος, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει 

σωστή ενσωµάτωση του εργαλείου στο σύστηµα, και ούτε ορθή εφαρµογή και 

διαχείρισή του. Πολλές φορές υπεύθυνοι είναι οι γραφίστες ή οι προγραµµατιστές 

των ίδιων των sites, που στοχεύουν στην εκµαίευση των πληροφοριών µέσα από 

απαιτήσεις που τους έχουν τεθεί από το τµήµα marketing. Με αυτόν τον τρόπο  

όµως όλη η εταιρία και η στρατηγική της κινείται γύρω από πληροφορίες που 

µπορεί να µην έχουν διασταυρωθεί ή επικυρωθεί σε σχέση µε την πραγµατική 

συµπεριφορά των χρηστών. 

Από την άλλη όταν υπάρχει πραγµατικά κάποιος αναλυτής που ξέρει να 

αξιολογεί και να µεταφράζει σωστά τα αποτελέσµατα των εργαλείων τα οφέλη 

γίνονται µεγαλύτερα. Είναι σίγουρο ότι κάποιος ειδικός είναι σε θέση να 

παρακολουθεί όχι µόνο την κυκλοφορία (δηλαδή τον αριθµό των επισκεπτών) σε 

µια συγκεκριµένη ιστοσελίδα, αλλά και το τι κάνουν αυτοί στο συγκεκριµένο 

δικτυακό τόπο. Θα µπορούσε πάλι να δώσει αναφορές και προβλέψεις σχετικά µε 

τα µονοπάτια πλοήγησης µέσα στην ιστοσελίδα της εταιρίας (Vriens & Grisby 

(2001)), όπως και για τις ακολουθίες ενεργειών µέσα σε αυτή (Waisberg and 

Kaushik (2009)). Με πιο απλά λόγια ο ειδικός στα Analytics µπορεί να εντοπίσει 

και παρουσιάσει τους διαφορετικούς τύπους πελατών που µπορεί να επισκέπτονται 

τη σελίδα βοηθώντας στη λήψη αποφάσεων και τη διαµόρφωση της στρατηγικής 

για περαιτέρω marketing. 

Κάτι τέτοιο µπορεί πραγµατικά να δώσει ώθηση στα αποτελέσµατα µιας 

εταιρίας και τα web analytics να προσδώσουν ρόλο ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος σε σχέση µε άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο 

χώρο. 

 

 

3.2.1. Πηγές επισκέψεων µιας ιστοσελίδας 

Οι πηγές επισκέψεων µιας ιστοσελίδας είναι οι µηχανές αναζήτησης (search 

engines), οι άµεσες επισκέψεις (direct traffic) και οι επισκέψεις από άλλα site 
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(referring sites). Η επισκεψιµότητα που προέρχεται από τους επισκέπτες κάνοντας 

κλικ σε συνδέσµους σε µια σελίδα αποτελεσµάτων αναζήτησης για οποιαδήποτε 

µηχανή αναζήτησης καταλαµβάνει το µεγαλύτερο ποσοστό.  

 

Εικόνα 7. Πηγές επισκέψεων σε µια ιστοσελίδα – Ποσοστά 

 

 

 

Εικόνα 8. Προέλευση επισκεπτών σε µια ιστοσελίδα 

 

Οι άµεσες επισκέψεις αφορούν τους επισκέπτες που φθάνουν απευθείας σε 

µια ιστοσελίδα.  Αυτό γίνεται µε απευθείας πληκτρολόγηση της διεύθυνσης URL 

στη γραµµή διευθύνσεων του φυλλοµετρητή (istoselides.wordpress.com). Μπορεί 

επιπλέον να προέρχεται από email, από έγγραφα όπως  Word, Excel ή PDF, από 

ανακατευθύνσεις, ή από τους σελιδοδείκτες του χρήστη (Hoffman (2011)). 
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Εικόνα 9. Πηγές προέλευσης επισκέψεων 

 

Οι επισκέψεις που προέρχονται από άλλα site κατέχουν το µικρότερο 

ποσοστό. Ο αριθµός των επισκέψεων προκύπτει από τα κλικ που έχουν κάνει οι 

επισκέπτες σε ένα σύνδεσµο σε άλλη τοποθεσία, ο οποίος οδηγεί στην σελίδα που 

µετράται (Roggio (2011)). Ο αριθµός αυτός µπορεί να αυξηθεί αν µέσα σε ένα 

forum σχετικό µε την ιστοσελίδα, δηµοσιευτεί ένα θέµα και παράλληλα µπει και 

ένας σύνδεσµος της ιστοσελίδας. Επιπλέον το URL µπορεί να καταχωρηθεί σε 

καταλόγους δωρεάν προβολής, µε µεγαλύτερη απόδοση αυτών µε το καλύτερο 

Page Rank. 

Οι εταιρείες ηλεκτρονικού εµπορίου χρησιµοποιούν συχνά λογισµικό 

ανάλυσης ιστού για µετρήσεις, όπως πόσα άτοµα επισκέφτηκαν ένα site, πόσοι από 

τους επισκέπτες ήταν µοναδικοί επισκέπτες, πώς ήρθαν στη σελίδα (δηλαδή, αν 

ακολούθησαν ένα σύνδεσµο για να φτάσουν στο site ή ήρθαν άµεσα), ποιες ήταν 

οι λέξεις-κλειδιά που εισήγαγαν στη µηχανή αναζήτησης της ιστοσελίδας, πόσο 

χρόνο έµειναν σε µια συγκεκριµένη σελίδα ή σε ολόκληρη την ιστοσελίδα και 

ποιους συνδέσµους ακολούθησαν, αφού εγκατέλειψαν το site. 

Ένα λογισµικό ανάλυσης ιστού µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για να 

παρακολουθεί εάν οι σελίδες ενός site λειτουργούν σωστά ή όχι. Με αυτές τις 

πληροφορίες, οι διαχειριστές των δικτύων µπορούν να καθορίσουν ποιες περιοχές 

του δικτυακού τόπου είναι δηµοφιλείς και ποιες περιοχές δεν έχουν καθόλου 

µεγάλη επισκεψιµότητα. Οι αναλύσεις ιστού παρέχουν στους διαχειριστές του site 

στοιχεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την βελτίωση µιας ιστοσελίδας 

(BestPriceComputers.co.uk). 

 

3.2.2. Web Analytics Programs 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι πρώτες πωλήσεις λογισµικού ήταν της 

εταιρίας WebTrends το 1995. Άλλες σηµαντικές εταιρείες είναι η NetGenesis, η 
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οποία ιδρύθηκε το 1994 από αποφοίτους του ΜΙΤ, η Accrue και η Omniture, οι 

οποίες ιδρύθηκαν  το 1996 (Jiang (2007)). 

Όλα τα εργαλεία ανάλυσης λειτουργούν συλλέγοντας δεδοµένα από τις 

επισκέψεις και τις οργανώνουν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να µελετηθούν 

και να κατανοηθούν ευκολότερα. 

∆ιακρίνονται σε δυο κατηγορίες, τα δωρεάν προγράµµατα και αυτά που 

είναι στην αγορά προς πώληση. Τα δωρεάν προγράµµατα, όπως το Google 

Analytics και το Yahoo! Web Analytics είναι ιδιαίτερα εύκολα στην χρήση και 

ιδανικά για µικρές επιχειρήσεις. Αυτό µάλλον εξηγεί και το γεγονός πως τον 

∆εκέµβριο του 2010 ένα ποσοστό µεγαλύτερο του 50%, από τις 10.000 κορυφαίες 

σελίδες του διαδικτύου, χρησιµοποίησε το Google Analytics.  

Τα επί πληρωµή προγράµµατα συνήθως απαιτούν µηνιαία αµοιβή ή 

καταβολή της αµοιβής σύµφωνα µε την χρήση του προγράµµατος. Συνήθως 

χρησιµοποιούνται από µεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες απαιτούν πιο 

εµπεριστατωµένη έρευνα (GeoTrust Inc (2011)). 

Σε έρευνα της istobe.com για το έτος 2010, µελετήθηκαν 520 online 

έµποροι λιανικής πώλησης σε 21 κατηγορίες. Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή, 

σχεδόν το 95% των online εµπόρων λιανικής χρησιµοποιούν για την ανάλυση των 

δεδοµένων τους τα Google Analytics, Omniture, ή Coremetrics. Το πρόγραµµα 

Google Analytics χρησιµοποιείται περισσότερο σε µικρότερες επιχειρήσεις λιανικού 

εµπορίου, ενώ τα Omniture και Coremetrics είναι επιλογές µεγαλύτερων 

επιχειρήσεων. Ωστόσο, 1 στους 4 έµπορους χρησιµοποιούν περισσότερα από ένα 

πακέτα ανάλυσης. Από αυτούς, το 95% χρησιµοποιούν τα Omniture ή Coremetrics 

σε συνδυασµό µε το Google Analytics (Bright (2010)). 

 

Εικόνα 10. Ποσοστά χρήσης ανά πρόγραµµα ανάλυσης  
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Εικόνα 11. Ποσοστά συνδυασµού προγραµµάτων ανάλυσης 

 

Ο Robert Gilbreath, διευθυντής της Calendars.com τονίζει πως γίνεται 

προσπάθεια από την εταιρία να συλλεχτούν ενδιαφέροντα στοιχεία. "Υπάρχουν 

τόσα πολλά στοιχεία που παράγουν αυτά τα εργαλεία που µπορεί να οδηγήσουν σε 

τέλµα. Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές κάποιο 

εµπόδιο και να γίνουν αλλαγές". Η Calendars.com χρησιµοποιεί την λύση που 

προτείνει η IBM µε την Coremetrics. Με το χαρακτηριστικό Liveview της 

Coremetrics, ο πωλητής µπορεί να ορίσει ποιοι σύνδεσµοι αποµακρύνουν τους 

καταναλωτές από το στόχο και ποιοι τους οδηγούν σε ηλεκτρονικές αγορές.  

Σύµφωνα µε τον ιδρυτή της  Web Analytics Demystified, τον Eric Peterson,  

το διαδίκτυο γίνεται ολοένα και περισσότερο µέρος των συνολικών εσόδων της 

εταιρείας. Οι περισσότερες εταιρείες έχουν πλέον διψήφιες εισφορές µε µερικές να 

έχουν ξεπεράσει το 50%. Με τόσες απορροές από το διαδικτυακό κανάλι, τονίζει ο  

Eric Peterson, θα ήταν µεγάλο λάθος οικονοµικά να γυρίσει κάποιος την πλάτη του 

στο διαδίκτυο.  

Ο Chris Lindland, ιδρυτής της Betabrand, πελάτης της Google Analytics, 

λέει πως η εταιρία του κάνει διαρκώς αναλύσεις. Ο πωλητής ενδυµάτων έχει κάνει 

διάφορες δοκιµές για την ολοκλήρωση µιας αγοράς στο διαδίκτυο και έχει κατά 

καιρούς χρησιµοποιήσει µία µόνο σελίδα και άλλοτε πολλαπλές. Έχει προβεί και σε 

αλλαγή του χρώµατος του φόντου στη φόρµα παραγγελίας σε γκρι σε µια 

προσπάθεια να απλοποιηθεί η διαδικασία και να µην αποσπάται η προσοχή του 

πελάτη. Τονίζει πως οι βασικές δοκιµές που πραγµατοποιούνται έχουν να κάνουν 
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µε διάφορες συνθέσεις για την ολοκλήρωση της αγοράς και τον αριθµό των 

σελίδων που οι καταναλωτές πρέπει να προσπελάσει.  

Το Zinio, ένα ψηφιακό περιοδικό, χρησιµοποιεί για τις αναλύσεις του την 

WebTrends. «Σκοπός είναι να καθοριστεί πώς µπορεί να γίνει αποτελεσµατικά το 

εµπόριο των εµπορευµάτων του», λέει ο Jeanniey Mullen, παγκόσµιος 

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής µάρκετινγκ του Zinio. «Είµαστε 

σε θέση να δούµε πώς οι άνθρωποι αγοράζουν συγκεκριµένα από τους 

υπολογιστές τους, και πώς τα πρότυπα αγοράς διαφέρουν ανάλογα µε την 

τοποθεσία και το επάγγελµα» (Martinez (2011)). 

 

 

3.2.2.1. Web Trends 

Η WebTrends είναι µια ιδιωτική εταιρεία που εδρεύει στο Πόρτλαντ των 

Ηνωµένων Πολιτειών. Παρέχει αναλύσεις ιστού και άλλες λύσεις λογισµικού που 

σχετίζονται µε το µάρκετινγκ.  

 

Εικόνα 12. Αναλύσεις µε το πρόγραµµα WebTrends 

 

Όπως φαίνεται, το Analytics πρόγραµµα της WebTrends, δίνει την ευχέρεια 

στο χρήστη, µε απλή χρήση του ποντικιού, να βλέπει όποιο metric επιθυµεί, στο 

χρονικό διάστηµα που επιλέγει να κάνει την έρευνα του. Το σύστηµα επιτρέπει την 

εύρεση και χρήση όλων σχεδόν των µετρικών που αναφέρθηκαν και να κάνει και 

συγκρίσεις µεγεθών και αντιπαραβολές. 
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Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 και σήµερα εξυπηρετεί περισσότερες από 

10.000 µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις (Kemelor (2007)). Ιδρυτές της εταιρίας 

είναι οι W. Glen Boyd και Eli Shapira.   

Το 2001 στην Καλιφόρνια, η εταιρεία NetIQ αγόρασε την WebTrends έναντι 

1,1 δισ. δολαρίων και στη συνέχεια την πούλησε στην Francisco Partners τέσσερα 

χρόνια αργότερα, για 94 εκατοµµύρια δολάρια (Earnshaw (2007)). 

 

3.2.2.2. Urchin 

Η Urchin Software Corporation ιδρύθηκε το 1995. Πρόκειται για µια σταθερή, 

κερδοφόρα, ιδιωτική εταιρία. Με διανοµείς σε όλο τον κόσµο και επαγγελµατικές 

µεταφράσεις που ενσωµατώνονται στο προϊόν, η Urchin είναι µια παγκόσµια 

δύναµη µε µεγάλο αριθµό πωλήσεων σε πολλές αγορές του εξωτερικού και πάνω 

από 3 εκατοµµύρια χρήστες σε όλο τον κόσµο (Salient Marketing Inc (2006)).  

Το πρόγραµµα Urchin αποτελεί µία από τις πιο δηµοφιλείς λύσεις για την 

ανάλυση της κυκλοφορίας των ιστοσελίδων, ιδιαίτερα µε τους ISPs (Internet 

service provider) και τους web hosting παρόχους.  

 

Εικόνα 13. Περιβάλλον αναλύσεων του Urchin 

 Η Urchin έχει φτιάξει το πρόγραµµά της µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη και δίνει πολύ βαρύτητα στις γραφικές 

απεικονίσεις. Τα µενού επιλογής των µετρικών που µπορεί κάποιος να επιλέξει 

είναι expanded και µπορούν να βοηθήσουν µε τον τρόπο αυτό προς τη σωστή 

επιλογή. Υπάρχουν και τοπογραφικοί χάρτες για να παρακολουθείται η καταγωγή 

των επισκέψεων και δίνεται η δυνατότητα για µεγαλύτερο αριθµό ταυτόχρονων 

αναφορών. Πολύ σηµαντικό είναι και πως υπάρχει και help πεδίο ώστε να 

καθοδηγεί τον ενδιαφερόµενο. 
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Τον Απρίλιο του 2005 εξαγοράστηκε από την Google. Ωστόσο, όλες οι 

παλαιότερες εκδόσεις εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται ευρέως και είναι 

διαθέσιµες και σήµερα. Τον Απρίλιο του 2008, η Google κυκλοφόρησε την επόµενη 

έκδοση, την Urchin 6. Τελευταία είναι η Urchin 7, η οποία κυκλοφόρησε το 

Σεπτέµβριο του 2010 και περιλαµβάνει υποστήριξη 64-bit, νέο User interface και 

παρακολούθηση συµβάντων µεταξύ άλλων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων (Google 

Analytics Blogspot (2008)). 

 

 

 

3.2.2.3. Omniture 

Η Omniture είναι µια επιχειρηµατική µονάδα αναλύσεων ιστού που ανήκει 

πλέον στην Adobe Systems. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 µε έδρα της το Όρεµ της 

Γιούτα, µε γραφεία σε όλο τον κόσµο. Εξυπηρετεί πελάτες σε 75 χώρες σε όλο τον 

κόσµο. Κατά τη διάρκεια µιας περιόδου ταχείας ανάπτυξης, η εταιρεία ήταν µία από 

τις 500 ταχύτερα αναπτυσσόµενες ιδιωτικές εταιρείες µε βάση περιοδικό της 

εταιρίας (Gabrielski (2007)). 

Στις 15 Σεπτεµβρίου του 2009, η Adobe Systems ανακοίνωσε την εξαγορά της 

Omniture για περίπου 1.8 δις δολάρια. Η συµφωνία  ολοκληρώθηκε στις 23 

Οκτωβρίου του 2009 (Omniture Press (2009)). 

 

 

Εικόνα 14. Το περιβάλλον της Omniture 

Η Omniture έχει αναπτύξει µια πολύ πλούσια και περιεκτική εφαρµογή, 

κατάλληλη για e – shop. ∆ίνει τη δυνατότητα ο ενδιαφερόµενος να δώσει τους 



 46

στόχους του και το πρόγραµµα να αναφέρει ακόµα και την απόκλισή τους από την 

πραγµατικότητα. Ο χρήστης πάλι επιλέγει τη µετρική που τον ενδιαφέρει και 

µπορεί να παρατηρήσει και τα ποσοστά του abandonment rate σε κάθε στάδιο του 

conversion funnel, όπως παραπάνω για παράδειγµα. Σε ένα διαδικτυακό µαγαζί η 

Omniture εµφανίζει και µια λίστα µε ποια αντικείµενα συγκέντρωσαν το 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον και τα περισσότερα «βλέµµατα». 

 

3.2.2.4. Coremetrics 

Το πρόγραµµα Coremetrics κυκλοφόρησε στις αρχές του 2005. Εισήγαγε την 

στρατηγική LIVEmark στους πελάτες της για τη σύγκριση των δεδοµένων ανά 

τµήµα (Peterson (2005)). Η Coremetrics σκανάρει το Internet για απόψεις 

καταναλωτών σχετικά µε προϊόντα και υπηρεσίες και δίνει τα αποτελέσµατα στους 

πελάτες της (DowJones Newswires). 

Σύµφωνα µε τον John Squire, υπεύθυνο στρατηγικής της Coremetrics, η 

οικονοµία αναγκάζει τους πελάτες της να σκεφτούν πολύ προσεκτικά για το ποσό 

που θα ξοδέψουν ώστε να κερδίσουν νέους πελάτες. Αυτό συµβαίνει επειδή η 

πιθανότητα να µειωθεί η αύξηση των πωλήσεων, ή ενδεχοµένως και να µειωθούν 

οι πωλήσεις είναι µεγάλη (Kee (2008)).  

 

Εικόνα 15. Περιβάλλον της Coremetrics 

 

Τον Αύγουστο του 2010, η IBM απέκτησε την Coremetrics, επεκτείνοντας 

έτσι τις δυνατότητες της στην διαδικτυακή ανάλυση. Ο Craig Hayman, γενικός 

διευθυντής της οµάδας λογισµικού της IBM υπογραµµίζει πως µε την αγορά αυτή, 
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η IBM θα προσφέρει στους πελάτες καλύτερη γνώση για τη συµπεριφορά των 

πελατών. Ο συνδυασµός των IBM και Coremetrics θα δώσει τη δυνατότητα στους 

πελάτες να µεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους, κάνοντας πιο εύκολη την περιήγηση 

και την αγορά για τους καταναλωτές (IBM Corporation (2010)). 

Η συµφωνία είναι µια από τις παραπάνω από 50 συγχωνεύσεις που έχει 

πραγµατοποιήσει η IBM από το 2003. Η εταιρία στοχεύει στο λογισµικό ως βασική 

πηγή εσόδων, µε ειδίκευση στα business analytics. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει 

επενδύει πάνω από 11 δις $ στο συγκεκριµένο τοµέα (DowJones Newswires). 

Οπτικά το περιβάλλον της Coremetrics µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το πιο 

απλουστευµένο και εύκολο στη χρήση του. Όλα τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

µε γραφικό τρόπο (γραφικές παραστάσεις, ραβδογράµµατα, µετρητές) ή και ακόµα 

και αν υπάρχουν απλές αναφορές, αυτές γίνονται πάντα µε συγκριτικό τρόπο. 

 

 

3.2.2.5. Google Analytics 

Η Google Analytics (GA) είναι µία δωρεάν υπηρεσία που προσφέρεται από την 

Google. ∆ηµιουργεί λεπτοµερή στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τους επισκέπτες σε 

έναν ιστοχώρο (Omidvar, Mirabi and Shokry (2011)). 

Κατανοώντας κάποιος πώς να αναλύσει και να εφαρµόσει τους διάφορους 

τύπους και όγκο πληροφοριών που το εργαλείο αυτό προσφέρει, αποκτά ένα 

σηµαντικό πλεονέκτηµα ενάντια στον ανταγωνισµό όσον αφορά το τοµέα της 

αναζήτησης και τα υψηλά αποτελέσµατα στις µηχανές αναζήτησης. 

 

 

Εικόνα 16. Κεντρική ιστοσελίδα της Google Analytics. 
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Η υπηρεσία της Google αναπτύχθηκε από το σύστηµα της Urchin Software 

Corporation, Urchin On Demand. Η Google εξαγόρασε το λογισµικό αυτό τον 

Απρίλιο του 2005. Η πρώτη έκδοση της Google  Analytics κυκλοφόρησε το 

Νοέµβριο του 2005 και ήταν προσβάσιµη σε όποιον επιθυµούσε να εγγραφεί. 

Ωστόσο, λόγω της εξαιρετικά υψηλής ζήτησης για την υπηρεσία, οι νέες εγγραφές 

ανεστάλησαν (Baker (2005)). Η εταιρία ενηµέρωσε µε ανάλογο µήνυµα πως έχει 

περιοριστεί προσωρινά ο αριθµός των νέων εγγραφών, ενώ παράλληλα προσπαθεί 

να λύσει το πρόβληµα. Κάθε χρήστης όφειλε να υποβάλλει το όνοµά του και το e-

mail του και η εταιρία θα ενηµέρωνε µόλις θα ήταν έτοιµη για προσθήκη νέων 

λογαριασµών (Murdock (2006)). 

 

 

Εικόνα 17. Το περιβάλλον της Google Analytics 

 Η Google Analytics εφόσον προέρχεται από την Urchin ήταν φυσικό και 

επόµενο να υιοθετήσει όλα τα θετικά της στοιχεία και να τα µετεξελίξει προς το 

καλύτερο. Όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα, µε µια πρώτη µατιά ο 

χρήστης µπορεί να βρει αυτό που ψάχνει καθώς το site προσφέρει σχεδόν όλες τις 

απλές µετρικές στην αρχική σελίδα. Όλα παρουσιάζονται µε γραφικό τρόπο ακόµα 
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και όταν είναι σε προεπισκόπηση (γραφήµατα, ραβδογράµµατα, πίτες, χάρτες). Το 

Google Analytics επιτρέπει επίσης στους χρήστες να εξάγουν τις αναφορές σε 

report σε µορφή Microsoft Excel, οι οποίες µπορούν πολύ εύκολα να αναλυθούν σε 

µια ακολουθία στατιστικών προγραµµάτων (Omidvar, Mirabi and Shokry (2011)). 

 

 

 

3.2.3. Στατιστικά στοιχεία 

Σύµφωνα µε την ετήσια έρευνα του Eltrun, η αξία των διαδικτυακών 

αγορών αναµένεται ότι θα φτάσει φέτος στην Ελλάδα στο 1,8-2 δισ. ευρώ, σε 

αντίθεση µε την περσινή εκτίµηση για 1,3 δισ. ευρώ και 0,8 δισ. για το 2009. Το 

2011, πάνω από ένας στους δέκα Έλληνες (περίπου 1,2 εκατ. άτοµα), εκτιµάται 

ότι θα κάνουν µια τουλάχιστον διαδικτυακή αγορά (WebStrategySolutions’s Blog 

(2011)). Η έρευνα διεξήχθη τον Σεπτέµβριο του 2010 σε 1106 on-line Έλληνες 

καταναλωτές. 

Σε εκδήλωση του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος, ο καθηγητής του 

Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και διευθυντής του Εργαστηρίου 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου (Eltrun), κ. ∆ουκίδης επεσήµανε ότι, µε βάση τα στοιχεία 

της έρευνας, το 94% κάνει αγορές online και το 75% κρατήσεις σε ξενοδοχεία. Οι 

αγορές των ελλήνων συνήθως αφορούν λογισµικό και hardware (90%), 

ηλεκτρονικά (87%), εισιτήρια ταξιδιών (78%), οικιακά είδη (62%), 

ρούχα/παπούτσια (47%), κοσµήµατα (25%), καλλυντικά (24%), προϊόντα σούπερ 

µάρκετ (11%) και είδη γρήγορου φαγητού (6%) (∆ουκίδης, Πραµατάρη, Θεοτόκης 

και Φραϊαδάκη (2010)). 

 

 

Εικόνα 18. Ηλεκτρονικές αγορές ελλήνων. 
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Σύµφωνα µε τον κ. Γκεζερλή, συνιδρυτή και CEO του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος buldoza.gr, τα είδη µόδας και σπιτιού αποτελούν αντίστοιχα τα 

δεύτερα και τρίτα πιο δηµοφιλή προϊόντα, για πώληση µέσω διαδικτύου στην ΕΕ 

των 27 κρατών-µελών. Στη Βρετανία, υπάρχουν ήδη 4.500 ηλεκτρονικά 

καταστήµατα, που εµπορεύονται ήδη µόδας, ενώ στις ΗΠΑ, ο τζίρος από τις online 

πωλήσεις ρούχων ανέρχεται σε 27 δισ. Ο κ. Γκεζερλής επεσήµανε ακόµη ότι το 

τελευταίο πεντάµηνο το 50% των πωλήσεων της «buldoza.gr» γίνεται στην 

περιφέρεια, εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει 

µεγάλη ζήτηση για προϊόντα του είδους, από πληθυσµούς που δεν έχουν 

πρόσβαση σε πολύ µεγάλα καταστήµατα-εµπορικά κέντρα 

(WebStrategySolutions’s Blog (2011)). 

Οι σηµαντικότεροι παράγοντες για να αγοράσει ένας καταναλωτής από 

ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι η ευχρηστία (76%), οι πολλοί και ασφαλείς τρόποι 

πληρωµής (69%) και η µεγάλη ποικιλία των προϊόντων (65%). Βέβαια το 38% θα 

αγόραζε σίγουρα από ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα ακόµη και αν δεν κάλυπτε 

κάποιους από τους παραπάνω σηµαντικούς παράγοντες αν είχε καλές τιµές ή/ και 

προσφορές, που καταδεικνύει την µεγάλη αξία που έχει πλέον η τιµή στα 

προϊόντα.  

Παρά την σοβαρή χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης οι Έλληνες 

διαδικτυακοί καταναλωτές είναι επιφυλακτικοί και ιδιαίτερα καχύποπτοι για το τι 

γράφεται σε αυτά (51%) αφού µόνο το 18% θεωρεί ότι βελτιώνεται η εικόνα µιας 

εταιρίας και µόνο το 10% επηρεάζεται από διαφηµίσεις εταιριών ή τρίτους πριν 

πραγµατοποιήσει µια online αγορά. 

Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εµπορίου είναι η εµπιστοσύνη για τα ηλεκτρονικά καταστήµατα. Βασίζεται κυρίως 

στην πιστοποίηση από αξιόπιστο ανεξάρτητο φορέα (66%), στα θετικά σχόλια από 

φίλους (61%) και στην θετική αξιολόγηση από άλλους online αγοραστές (55%). 

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι χρήστες του διαδικτύου δεν κάνουν online 

αγορές είναι η εµπιστοσύνη (85%), η συνήθεια (56%) και η απαίτηση χρήσης 

πιστωτικής κάρτας για τη χρέωση του συνολικού κόστους (30%). Παρ’ όλα αυτά 

το 12% αναµένεται ότι σίγουρα θα ξεκινήσει on-line αγορές το επόµενο χρόνο 

(∆ουκίδης, Πραµατάρη, Θεοτόκης και Φραϊαδάκη (2010)). 
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Εικόνα 19. Λόγοι µη υλοποίησης online αγορών από χρήστες του 

διαδικτύου.  

 

 

 

3.3. Συζήτηση 

∆εδοµένου ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο ανθίζει, οι αναλύσεις έχουν αποκτήσει 

πραγµατικά λειτουργική και οικονοµική σηµασία. Έµποροι λιανικής πώλησης, όπως 

το Amazon, χρειάστηκε να παρακολουθεί όλη την διαδικασία µιας αγοράς. 

Συγκεκριµένα, ήθελαν να εξακριβώσουν σε ποιο σηµείο ορισµένοι χρήστες δεν 

συνεχίζουν στην ολοκλήρωση της παραγγελίας, αλλά εγκαταλείπουν την όλη 

διαδικασία. Στη συνέχεια, θα µπορούσαν να διορθώσουν κάπως αυτές τις σελίδες 

ώστε  να κρατούν τους χρήστες που κινούνται προς το  "ταµείο" της ιστοσελίδας. 

 

Εικόνα 20. Έλλειψη οργάνωσης των δεδοµένων σε επιχειρήσεις 
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Η Amazon ήταν πρωτοπόρος στην χρήση των Analytics. Για παράδειγµα, 

προσέφερε συστάσεις του προϊόντος και άλλο εξατοµικευµένο περιεχόµενο µε 

βάση τις προηγούµενες συµπεριφορές. Η Wish Lists της αποτελεί έναν θησαυρό 

πληροφοριών (Harrop (2009)). 

Η ανάλυση του ποσοστού εγκατάλειψης των αγορών είναι το πρώτο βήµα 

για τη βελτιστοποίηση της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, ώστε να αυξηθεί ο 

αριθµός των πωλήσεων. Η ανάλυση των αγορών των µέχρι τώρα προϊόντων  

επιτρέπει στους εµπόρους να τους παρουσιάζουν προϊόντα σχετικά µε τις 

προηγούµενες αγορές ή αναζητήσεις τους. Ακόµη, ενώ ο χρήστης είναι online, 

εµφανίζονται διαφηµιστικά  banners που προσφέρουν προϊόντα που σχετίζονται µε 

αυτά στο καλάθι κάθε αγοραστή. Μια ιστοσελίδα πρέπει να παρέχει στον επισκέπτη 

σχετικές, εξατοµικευµένες πληροφορίες, και να κάνει εύκολη τη µετακίνησή τους 

από την περιήγηση στην αγορά. 

  

Εικόνα 21. Αριθµός ιστοσελίδων που εγκαταλείπονται κατά τη διάρκεια 

ολοκλήρωσης των αγορών. 

 

  Η παραπάνω εικόνα δείχνει τον αριθµό των ανθρώπων που εγκατέλειψαν 

την online διαδικασία αγοράς σε διάφορα στάδια. Κάθε στάδιο µπορεί να οριστεί 

από το χρήστη ώστε να περιλαµβάνει οποιοδήποτε αριθµό σελίδων και συνδέσεων 

κατά τη διαδικασία αγοράς. Οι έµποροι µπορούν να αναλύουν τις πληροφορίες 

αυτές για να πάρουν αποφάσεις για το σχεδιασµό της ιστοσελίδας µε βάση τα 

ποσοστά εγκατάλειψης. Το επόµενο βήµα θα ήταν η ανάπτυξη στοχευµένων 

εκστρατειών (ηλεκτρονικών και έντυπων) σε άτοµα που εγκατέλειψαν τη 

διαδικασία της αγοράς, µε προώθηση ειδών που περιλαµβάνονται στη κάρτα 

αγορών τους (Jiang (2007)). 
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Χαρακτηριστικό παράδειγµα για το πώς ωφελήθηκε µια επιχείρηση µέσα 

από την ορθή χρήση των Web Analytics είναι και το παράδειγµα του eBay. Ποιες 

τακτικές ακολούθησε και πώς χρησιµοποίησε τα analytics προς όφελος του, 

φαίνονται στην περιγραφή που κάνει η Vanessa Fox στο βιβλίο της “Marketing in 

the Age of Google” (2010). Το eBay έχοντας ένα αρκετά µεγάλο κοινό και 

τεράστια αναγνωρισιµότητα, δαπανούσε µεγάλα ποσά σε paid searches και σε 

συγκέντρωνε πληροφορίες σχετικά µε το πώς κινούνται οι πελάτες του µέσα στο 

site. Τις πληροφορίες αυτές τις κατέστρεφε µετά από χρονικό διάστηµα έξι µηνών, 

καθώς θεωρούσαν οι υπεύθυνοι ότι δε µπορούσαν να προσφέρουν κάτι 

περισσότερο µετά από αυτό το διάστηµα. Όµως από το 2006 και µετά 

αποφασίστηκε στα πλαίσια µιας νέας στρατηγικής, ότι αυτά τα δεδοµένα ήταν 

χρυσορυχείο και πως θα µπορούσαν να βοηθήσουν στο να γίνει κατανοητός ο 

τρόπος που αγοράζουν και πουλάνε οι πελάτες µέσα από το site αλλά και το πώς 

συµπεριφέρονται γενικά οι πελάτες, ώστε το ίδιο το eBay να βελτιωθεί.  

Το πρωτοποριακό στοιχείο στο οποίο φαίνεται ότι το eBay έκανε τη διαφορά 

ήταν ότι δε χρησιµοποιούσε τα δεδοµένα για να ανακαλύψει τα µέχρι τώρα 

αποτελέσµατα, αλλά για να προβλέψει το τι πρέπει να κάνει στο µέλλον! 

∆ηµιουργήθηκε µια πλατφόρµα δοκιµών, και όλες οι αποφάσεις που λαµβάνονται 

επιβεβαιώνονται εκεί, ενώ λαµβάνονται λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα ενώ 

παλιότερα µπορούσε µια απόφαση να ληφθεί µέσα σε χρόνο εβδοµάδων. 

Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που έκανε το eBay ήταν να µετατοπίσει το βάρος της 

στρατηγικής της στα δεδοµένα που συνέλεγε. 

Αυτό που κέρδισαν περισσότερο οι άνθρωποι του eBay, ήταν ότι µπορούν 

µε τη χρήση του νέου συστήµατος και της νέας στρατηγικής να ανακαλύψουν 

θέµατα στη λειτουργία του site σε διάστηµα µιας εβδοµάδας ενώ παλιότερα κάτι 

τέτοιο θα τους έπαιρνε κοντά στους τρεις µήνες. Ένα άλλο πολύ βασικό είναι ότι 

µετατοπίζοντας τις µετρικές τους από οικονοµικού ενδιαφέροντος σε µετρικές του 

site κατόρθωσαν να µελετήσουν το πελατολόγιό τους και να αποκτήσουν πιο 

ευχαριστηµένο κοινό.  

Η οργανική και η πληρωµένη αναζήτηση δίνει στο eBay στοιχεία σχετικά 

ώστε να ανακαλύπτουν τις προθέσεις αυτού που ψάχνει, να αποκαλύπτει κάποιο 

µοτίβο στις αναζητήσεις αλλά και να επεκτείνουν τις κατηγοριοποιήσεις των 

πελατών και των προϊόντων. Είδαν επί του πρακτέου µε ποια άλλα keywords 

συνδυάζεται η λέξη eBay και φρόντισαν να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα και την 

κατάταξή τους. 

Κάτι που έκανε όµως το eBay, ήταν να κεντροποιήσει τις διαδικασίες 

ελέγχου των analytics, ενώ πριν ήταν µοιρασµένα σε διαφορετικά τµήµατα µε 

αντικρουόµενα ίσως συµφέροντα. Υπάρχει µια top down στρατηγική. Η διοίκηση 
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οδήγησε σε µια οργανωτική µετατόπιση και µια πιο αναλυτική πλατφόρµα, και το 

υπόλοιπο τµήµα βρήκε τις κατάλληλες µετρικές για να αποκτήσει τις πληροφορίες 

που ήθελαν όλοι. Η δηµιουργία µιας πλατφόρµας για µελέτη A/B αποδείχθηκε και 

αυτή πολύ αποτελεσµατική, καθώς έτσι δοκιµάζονται οι νέες αλλαγές σε πολύ 

µικρό βαθµό και µελετάται η επίδραση τους χωρίς να υπάρχει αντίκτυπος στο 

συνολικό site. Τέλος το eBay προχώρησε και στη σύσταση µιας εκ των έσω οµάδας 

για την µελέτη και την κατανόηση του πώς σαρώνει και κατατάσσει η Google τα 

αποτελέσµατα, για να είναι πάντα µέσα στις υψηλότερες θέσεις.  

Εξαιτίας όλων των παραπάνω, το eBay έχει γίνει το νούµερο ένα site για 

την αγοραπωλησία αντικειµένων. Μέσα από µηχανή αναζήτησης είναι σχετικά στην 

κατάταξη από τις πρώτες σελίδες, και όλες τις οι σελίδες µπορούν να οδηγήσουν 

τον ενδιαφερόµενο εύκολα και γρήγορα σε διαδικασία αγοράς. Με το να έχουν στη 

δοµή τους ενσωµατωµένα τα δεδοµένα από άλλες αναζητήσεις λαµβάνουν 

καλύτερες επιχειρηµατικές αποφάσεις, καθορίζουν καλύτερη στρατηγική, έρχονται 

πιο κοντά στους πελάτες τους και εντοπίζουν τα προβλήµατα πριν αυτά 

κλιµακωθούν, η απόδοση έχει ανεβεί και οι αγορές έχουν αυξηθεί. 

Αν και η ανάλυση ιστού είναι µια σχετικά νέα εφεύρεση, µε το πέρασµα των 

χρόνων, γίνεται µια όλο και πιο δηµοφιλής τακτική βελτιστοποίησης που 

χρησιµοποιείται από ιδιοκτήτες εµπορικών επιχειρήσεων. Με την παροχή 

βαθύτερης γνώσης γύρω από την κίνηση στην ιστοσελίδα και την συµπεριφορά 

των επισκεπτών, οι αναλύσεις ιστού βοηθούν στη βελτίωση της χρηστικότητας του 

site και αυξάνουν τις πωλήσεις του. Ουσιαστικά, ο κύριος στόχος είναι η 

δηµιουργία µιας ιστοσελίδας όπου οι επισκέπτες θα θέλουν να περιηγηθούν και να 

κάνουν αγορές. 

Κοιτώντας προς το µέλλον, οι εταιρείες θα βασίζονται στο διαδίκτυο για να 

συνδεθούν µε περισσότερους πελάτες και προµηθευτές, να βελτιστοποιήσουν τις 

διαδικασίες και να ενισχύσουν την επωνυµία τους. Ο Παγκόσµιος Ιστός µπορεί να 

κάνει αυτές τις δραστηριότητες πιο αποδοτικές και αποτελεσµατικότερες όσο ποτέ 

(Harrop (2009)). 
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4. Η χρήση των Web Analytics στο e-Government 

Η σχέση των Analytics µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι το θέµα 

πραγµάτευσης εδώ. Αρχικά µπαίνουµε εισαγωγικά στο νόηµα της έννοιας e–

Government, κοιτάζοντας τι είναι ακριβώς αυτό, πως µοντελοποιείται, ποια είναι τα 

στάδιά του αλλά και πως εξελίχθηκε ιστορικά εντός και εκτός συνόρων. Έπειτα 

γίνεται µια σύνδεσή του µε τα Analytics, τις µετρικές που χρησιµοποιούνται και 

κάποια προγράµµατα. 

 

4.1. e-Government 

Ο Richard Heeks ορίζει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως "η χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (Information and Communication 

Technology, ICT) για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων των οργανισµών του 

δηµόσιου τοµέα" (www.egov4dev.org). [125] Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

διαθέτει δύο βασικά µέρη. Το πρώτο είναι ο µετασχηµατισµός των υπηρεσιών και η 

διοικητική µεταρρύθµιση και, το δεύτερο, οι νέες µορφές δηµοκρατικής 

συµµετοχής. Με άλλα λόγια, οι κυβερνήσεις αναπτύσσουν συστήµατα που 

βασίζονται στο ICT για την καλύτερη ενηµέρωση των πολιτών τους και την πιο 

δηµοκρατική συµµετοχή τους (Cascó and Roy (2006)). 

Οι Cook et al. (2002) διατυπώνουν τέσσερις διαστάσεις της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης σε σχέση µε τις βασικές λειτουργίες και δραστηριότητες των 

κυβερνήσεων: e‐υπηρεσίες (παράδοση κυβερνητικών πληροφοριών µε 

ηλεκτρονικά µέσα), e‐διαχείριση (χρήση των ΤΠΕ για τη βελτίωση της διαχείρισης 

και επικοινωνίας εντός και εκτός των κυβερνητικών δοµών), ηλεκτρονική 

δηµοκρατία (χρήση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών σε 

δηµοκρατικές δραστηριότητες), και ηλεκτρονικό εµπόριο (ηλεκτρονική συναλλαγή 

αγαθών και υπηρεσιών).  

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελείται 

από τις ακόλουθες τρεις δραστηριότητες: 

• τη χρήση εργαλείων πληροφόρησης και επικοινωνίας στη δηµόσια διοίκηση,  

• την αναδιοργάνωση των µεθόδων εργασίας και των µονάδων λειτουργίας για 

να εξασφαλιστεί ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης, 

• την επιµόρφωση των δηµοσίων υπαλλήλων και των κυβερνητικών, καθώς και 

των πολιτών στη χρήση των νέων εργαλείων και τεχνολογιών. (Molnár (2007)) 
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Οι σηµαντικότεροι λόγοι για τους οποίους οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι 

απαραίτητες είναι: 

• Ο ρόλος της δηµόσιας διοίκησης στις σύγχρονες οικονοµικές και πολιτικές 

σχέσεις. 

• Οι έντονοι ρυθµοί αύξησης της γραφειοκρατίας.  

• Ο ελάχιστος χρόνος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

• Η ανάγκη για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. (Stamoulis, Gouscos, Georgiadis 

and Martakos (2001)) 

 

4.1.1. Μοντέλα παροχής υπηρεσιών 

 

Τα βασικά µοντέλα παροχής υπηρεσιών είναι:  

• Κυβέρνηση προς Πολίτη (Government-to-Citizen, G2C). Η πρωτοβουλία αυτή 

θα εκπληρώσει το όραµα της online πρόσβασης σε παροχές και υπηρεσίες. 

Αποτέλεσµα της, επίσης, είναι η διαχείριση των σχέσεων µε σύγχρονα εργαλεία 

για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της παροχής 

υπηρεσιών. 

 

• Κυβέρνηση προς Επιχείρηση (Government-to-Business, G2B). Μειώνει την 

επιβάρυνση των επιχειρήσεων µε την υιοθέτηση διαδικασιών που µειώνουν 

δραµατικά τη συλλογή περιττών δεδοµένων, παρέχει βελτιωµένη υποστήριξη 

για τις επιχειρήσεις και επιτρέπει την ψηφιακή επικοινωνία µε τις επιχειρήσεις 

που χρησιµοποιούν τη γλώσσα του ηλεκτρονικού επιχειρείν.   

 

• Κυβέρνηση προς Κυβέρνηση (Government-to-Government, G2G). Επιτρέπει 

την κοινή χρήση και ενσωµάτωση των οµοσπονδιακών, κρατικών και τοπικών 

δεδοµένων για να διευκολυνθεί η επένδυση σε συστήµατα πληροφορικής και 

να παρέχει την καλύτερη ενσωµάτωση των βασικών λειτουργιών της 

κυβέρνησης, όπως την αντιµετώπιση καταστροφών. Επιπλέον, η πρωτοβουλία 

αυτή βελτιώνει τη δυνατότητα διαχείρισης των επιχορηγήσεων. (White (2007)) 

 

• Κυβέρνηση προς Υπαλλήλους (Government to Employees, G2E). Ασχολείται µε 

τη σχέση µεταξύ κυβέρνησης και πολιτών. Επιτρέπει στις κυβερνητικές 

υπηρεσίες να µιλούν, να ακούν, να σχετίζονται και να επικοινωνούν συνεχώς 

µε τους πολίτες, στηρίζοντας µε αυτό τον τρόπο τη λογοδοσία, τη δηµοκρατία 

και τη βελτίωση των δηµόσιων υπηρεσιών. Το µοντέλο G2E επιτρέπει στους 

πελάτες να έχουν πρόσβαση σε κυβερνητικές πληροφορίες και υπηρεσίες 
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άµεσα, εύκολα, από παντού, µε τη χρήση υπολογιστών, Web TV, κινητών 

τηλέφωνων ή ασύρµατων συσκευών (Ndou (2004)). 

 

 

Εικόνα 22. Τύποι έργων Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

 

Σε κάθε ένα από τα µοντέλα αυτά λαµβάνουν χώρα τέσσερα είδη δραστηριοτήτων: 

• Παροχή πληροφοριών µέσω διαδικτύου, π.χ.: ρυθµιστικές υπηρεσίες, γενικές 

αργίες, δηµόσια προγράµµατα, ειδοποιήσεις, κλπ. 

• Αµφίδροµη επικοινωνία ανάµεσα σε µια κρατική υπηρεσία και τον πολίτη, την 

επιχείρηση, ή µια άλλη κυβερνητική υπηρεσία. Οι χρήστες µπορούν να 

συµµετάσχουν σε διάλογο µε τους φορείς και να γνωστοποιούν προβλήµατα, 

σχόλια ή αιτήσεις προς τον Οργανισµό.  

• ∆ιεξαγωγή συναλλαγών, για παράδειγµα υποβολή φορολογικών δηλώσεων.  

• ∆ιακυβέρνηση. Σκοπός είναι να καταστεί δυνατή η µετάβαση των πολιτών 

από την παθητική πρόσβαση σε πληροφορίες σε ενεργή συµµετοχή των ίδιων 

µε τους παρακάτω τρόπους: 

o Πληροφορώντας τον πολίτη 

o Εκπροσωπώντας τον πολίτη 

o Ενθαρρύνοντας τον πολίτη να ψηφίσει 

o Συµβουλεύοντας τον πολίτη 

o Με συµµετοχή του πολίτη 
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Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαµβάνουν 

µεγαλύτερη απόδοση, βελτιωµένες υπηρεσίες, καλύτερη πρόσβαση στις δηµόσιες 

υπηρεσίες, µεγαλύτερη διαφάνεια και υπευθυνότητα (Jain Palvia and Sharma 

(2007)). 

4.1.2. Επίπεδα ωριµότητας υπηρεσιών e-government 

Για τα επίπεδα ωριµότητας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχουν γίνει 

διάφορες µελέτες και έχουν προταθεί αρκετά µοντέλα. Κάθε µοντέλο µπορεί να 

χρησιµεύσει ως αναφορά για τις κυβερνήσεις ώστε να  εντάξουν ένα project στη 

στρατηγική της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Φυσικά, αυτό δεν σηµαίνει ότι όλες 

οι κυβερνήσεις πρέπει να περάσουν από όλες τις φάσεις. Επίσης, οι φάσεις δεν 

αλληλοεξαρτώνται, ούτε υπάρχει ανάγκη να ολοκληρωθεί µια φάση προτού αρχίσει 

κάποια άλλη (Mui, Google Analytics). Από τα πιο γνωστά µοντέλα είναι αυτό της 

Gartner group.  

Οι Baum και Maio της Gartner Group, ανέπτυξαν το 2000 ένα µοντέλο 

ωριµότητας µε τέσσερα στάδια. Σε γενικές γραµµές, το µοντέλο εστιάζει στον 

πολίτη και εν µέρει στην λειτουργικότητα η οποία βασίζεται στην τεχνολογία, την 

οργανωτική και διευθυντική σκοπιµότητα. Οι τέσσερις φάσεις είναι: 

Web presence – πρόκειται για το αρχικό στάδιο, όπου η κυβέρνηση 

παρέχει µια ιστοσελίδα µε τις βασικές πληροφορίες. Στις πληροφορίες αυτές µπορει 

ο πολίτης να έχει πρόσβαση.   

Interaction – η κυβέρνηση παρέχει ένα δικτυακό τόπο µε διάφορες 

δυνατότητες, όπως µηχανές αναζήτησης, λήψη εγγράφων και αποστολή e-mail.  

Χρησιµοποιείται ως εργαλείο για την αλληλεπίδραση µεταξύ των εµπλεκοµένων 

µερών (κυβέρνηση, φορείς και πολίτες).  
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Εικόνα 23. Τα τέσσερα επίπεδα ωριµότητας της Gartner.  

 

Transaction – οι πολίτες µπορούν να διενεργήσουν πλήρεις on-line 

συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων δραστηριοτήτων αγοράς και πώλησης.  

Transformation –είναι η τελευταία φάση, όπου όλες οι κυβερνητικές 

λειτουργικές διαδικασίες ολοκληρώνονται, ενοποιούνται και εξατοµικεύονται. 

(Baum and Di Maio (2000)). 

 

Σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες, προτείνεται η εισαγωγή ενός νέου 

επιπέδου «εξεζητηµένων» υπηρεσιών που θα µπορούσε να αντιστοιχηθεί ως 

επίπεδο 5. Στο επίπεδο αυτό περιλαµβάνονται υπηρεσίες  που χαρακτηρίζονται 

από: 

• Νέα µοντέλα ενοποίησης υπηρεσιών µεταξύ φορέων  

• Επαναχρησιµοποίηση υπηρεσιών και δεδοµένων (π.χ. χρήση 

προηγούµενου αποτελέσµατος εκτέλεσης µιας υπηρεσίας) 

• Συναλλαγή προσωπική και προσαρµοσµένη στα µέτρα του κάθε 

ενδιαφεροµένου 

• Αυτόµατη εκτέλεση της υπηρεσίας πριν ακόµα ζητηθεί από το χρήστη. 

Το πέµπτο αυτό επίπεδο ωριµότητας εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 

2007. Στην περίπτωση τακτικά χρησιµοποιούµενων υπηρεσιών, όπως π.χ. η 

υποβολή φορολογικών δηλώσεων και κατοχής περιουσιακών στοιχείων, είναι 

τελείως περιττή η εκ νέου υποβολή προσωπικών δεδοµένων, όταν αυτά είναι ήδη 

στην κατοχή της δηµόσιας διοίκησης. Στην περίπτωση αυτή, η ίδια η δηµόσια 
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διοίκηση µπορεί να συµπληρώσει τα απαιτούµενα πεδία στις σχετικές φόρµες. 

[126] 

 

 

4.1.3. Ιστορική εξέλιξη 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει γνωρίσει ιδιαίτερη άνθιση από την 

γέννησή της το 1993 στις Ηνωµένες Πολιτείες. Εξίσου εντυπωσιακό είναι πως έχει 

βρει σχεδόν καθολική αποδοχή.  

Ο όρος ηλεκτρονική διακυβέρνηση χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 

Σεπτέµβριο του 1993 στις Ηνωµένες Πολιτείες στο National Performance Review 

(NPR) (Misra (2007)). Η National Performance Review ξεκίνησε στις 3 Μαρτίου 

του 1993, όταν ο Πρόεδρος Κλίντον ανακοίνωσε εξάµηνη ανασκόπηση της 

οµοσπονδιακής κυβέρνησης και ζήτησε από τον Αντιπρόεδρο Γκορ να ηγηθεί της 

προσπάθειας. Σε αντίθεση µε προηγούµενες προσπάθειες, ο Αντιπρόεδρος 

συγκέντρωσε έµπειρους οµοσπονδιακούς εργαζοµένους και τους οργάνωσε σε 

οµάδες για να εξετάσει οµοσπονδιακές υπηρεσίες και θέµατα που άπτονται όλων 

των φορέων. Ο στόχος ήταν ο εντοπισµός των προβληµάτων και η παροχή λύσεων 

και ιδεών για µια κυβέρνηση που θα λειτουργεί καλύτερα αλλά και  µε χαµηλότερο 

κόστος (University of North Texas Libraries & US Government Printing office 

(1994)). 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση καθοδηγήθηκε ιδιαίτερα από την Government 

Paperwork Elimination Act (κυβερνητική κίνηση εξάλειψης της γραφειοκρατίας) 

του 1998 και από το Μνηµόνιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Προέδρου 

Κλίντον στις 17 ∆εκεµβρίου 1999, το οποίο διέταξε να τεθούν σε απευθείας 

σύνδεση, µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2000, οι 500 αιτήσεις που χρησιµοποιούνται 

περισσότερο από τους πολίτες (www.caricomict4d.org). 

Τον Αύγουστο του 2001, ο διευθυντής της OMB (Office of Management and 

Budget) δηµιούργησε το πρόγραµµα Quicksilver. Σκοπός του ήταν να αναπτύξει 

ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης για την επίτευξη του οράµατος του προέδρου 

Μπους για βελτίωση της χρήσης της τεχνολογίας των πληροφοριών της 

κυβέρνησης (US General Services Administration). 

 

 

4.1.3.1. Ευρώπη 

  Στην Ευρώπη, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων όλων των κρατών 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµφώνησαν µε τη στρατηγική της Λισαβόνας, στο 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας, το Μάρτιο του 2000. Η στρατηγική ήταν 
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ένα αναπτυξιακό πρόγραµµα το οποίο καθόριζε τη δηµιουργία µιας πιο 

ανταγωνιστικής και δυναµικής, βασισµένης στην γνώση, οικονοµίας ανάµεσα στα 

έτη 2000-2010.  

Τα κράτη µέλη έπρεπε να αναφέρουν την πρόοδο που είχαν σηµειώσει κάθε 

τρία χρόνια, αλλά λόγω του ότι η στρατηγική δεν ήταν νοµικά δεσµευτική, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορούσε να αναγκάσει τα κράτη να κάνουν αλλαγές για 

να επιτευχθούν οι στόχοι της. Άλλο ένα χτύπηµα δόθηκε στη στρατηγική της 

Λισσαβόνας το 2005, όταν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απέρριψε την οδηγία για τις 

υπηρεσίες που θα έχουν κάνει ευκολότερο τον ανταγωνισµό στον τοµέα των 

υπηρεσιών. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 αντικατέστησε την στρατηγική της 

Λισαβόνας, στις 17 Ιουνίου 2010 (Lisbon Regions Network (2009)). 

Η πρωτοβουλία eEurope δροµολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 

∆εκέµβριο του 1999 µε στόχο την απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Ευρώπης. 

Ο στόχος του eEurope 2002 ήταν να διατίθενται όλες οι βασικές δηµόσιες 

υπηρεσίες σε ηλεκτρονική σύνδεση έως τα τέλη του 2002. Τον Οκτώβριο του 

2002, διαπιστώθηκε ότι όλα τα κράτη µέλη προσφέρουν, τουλάχιστον εν µέρει, και 

τις 20 βασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικά. Οι κεντρικές διοικήσεις προσφέρουν 

υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση και για να επιτευχθεί πλήρως ο στόχος που έθεσε 

το eEurope θα πρέπει και οι λίγοι τοπικοί φορείς που δεν είναι συνδεδεµένοι να 

αναπτύξουν τις ψηφιακές υπηρεσίες τους (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(2003)). 

Οι δράσεις διαρθρώνονται µε άξονα τρεις καίριους στόχους, που πρέπει να έχουν 

επιτευχθεί µέχρι το τέλος του 2002: 

1. φθηνότερο, ταχύτερο και ασφαλές ∆ιαδίκτυο, 

2. επένδυση σε άτοµα και δεξιότητες, πχ σύνδεση των σχολείων µε το 

∆ιαδίκτυο, 

3. τόνωση της χρήσης του ∆ιαδικτύου. (Europa.eu – διαδικτυακή πύλη της 

Ε.Ε. (2003)) 

Το σχέδιο δράσης eEurope 2005 διαδέχεται το σχέδιο δράσης 2002. Εγκρίθηκε 

από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης τον Ιούνιο του 2002 και αποσκοπεί 

στην βελτίωση της ποιότητας και της προσπέλασης των υπηρεσιών προς όφελος 

όλων των ευρωπαίων πολιτών, µε βάση µια ασφαλή υποδοµή ευρυζωνικών 

επικοινωνιών, η οποία θα είναι διαθέσιµη στο µεγαλύτερο δυνατό αριθµό πολιτών 

σε ανταγωνιστικές τιµές. (Europa.eu – διαδικτυακή πύλη της Ε.Ε. (2003)) 

Αναλυτικά, το eEurope 2005 προτείνει τις ακόλουθες δραστηριότητες για την 

εισαγωγή στο διαδίκτυο των σύγχρονων δηµόσιων υπηρεσιών: 

• την παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων για όλες τις δηµόσιες αρχές, µέχρι το 

2005, 
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• την έγκριση από την Επιτροπή, µέχρι το τέλος του 2003, ενός πλαισίου 

διαλειτουργικότητας για να διευκολύνει την παροχή πανευρωπαϊκών 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

• διαδραστικές δηµόσιες υπηρεσίες οι οποίες είναι προσβάσιµες σε όλους 

µέσω ευρυζωνικών δικτύων και πολυπλατφορµικής πρόσβασης (τηλέφωνο, 

τηλεόραση, υπολογιστή, κλπ.) µέχρι  τα τέλη του 2004,  

• την σύναψη µε ηλεκτρονικά µέσα, µέχρι το τέλος του 2005, περισσότερων 

δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών και 

• την διευκόλυνση όλων των πολιτών για πρόσβαση στο Internet µέσω 

δηµόσιων σηµείων πρόσβασης (PAPI). (Europa.eu – διαδικτυακή πύλη της 

Ε.Ε. (2003)) 

Το 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε την στρατηγική i2010. Σκοπός της 

είναι η βελτίωση των δηµόσιων υπηρεσιών µέσω της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης των κρατών – µελών και της διεθνούς συνεργασίας 

σε θέµατα διακρατικών υπηρεσιών. Ως χρονικός ορίζοντας της στρατηγικής 

ορίστηκε το έτος 2010. (Europe’s Information Society Thematical Portal (2007)).  

Τον ∆εκέµβριο του 2010 δηµοσιεύτηκε το σχέδιο δράσης 2011-2015 µε σκοπό 

µια νέα γενιά υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για πολίτες και επιχειρήσεις. 

Ένα φιλόδοξο σχέδιο της δράσης αυτής είναι, µέχρι το 2015, να χρησιµοποιούνται 

οι υπηρεσίες διαδικτύου από το 50% του πληθυσµού και το 80% των επιχειρήσεων 

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, µε 

εισηγήτρια την Pilar De Castillo Vera (2010)). 

 

4.1.3.2. Ελλάδα 

  Στην Ελλάδα η πρώτη δράση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

πραγµατοποιήθηκε το 1994 µε το πρόγραµµα Κλεισθένης, το οποίο εισήγαγε τις 

νέες τεχνολογίες στον δηµόσιο τοµέα. Το Σύζευξις, το Εθνικό ∆ίκτυο ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, ξεκίνησε το 2001 και σταδιακά συνδέθηκε µε το Ελληνικό ∆ίκτυο 

Έρευνας και Τεχνολογίας (GRNET) και το πανευρωπαϊκό δίκτυο Testa. Κατά την 

περίοδο 2000-2009 ξεκίνησαν πολλά έργα, όπως το Αριάδνη, το Πολιτεία και το 

Taxisnet που προσφέρει στους πολίτες φορολογικές υπηρεσίες σε απευθείας 

σύνδεση και περιλαµβάνει τη διαχείριση του ΦΠΑ και των δηλώσεων, τη δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος, τις άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων, κλπ. Με την εισαγωγή 

της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, η οποία εισήλθε στη δεύτερη 

φάση της το 2009, η Ελλάδα έχει δείξει µια σηµαντική πρόοδο στον τοµέα των 

τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. 
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Στην Ελλάδα στα πλαίσια της εφαρµογής της Εθνικής Στρατηγικής για 

την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έχει οριστεί το Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Π∆Η∆) µε στόχο την καθιέρωση 

επιχειρησιακών και τεχνολογικών προτύπων, τα οποία πρέπει να 

ακολουθούνται από τους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που παρέχουν ή 

σχεδιάζουν να παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους 

συναλλασσόµενους µε αυτούς φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες (infoDev 

(2001)). 

 

4.2. Web Analytics & e-Government 

  Η ForeSee Results, η οποία είναι µια διεθνής εταιρεία αναλύσεων, ανέπτυξε 

το 2009 το E-Government Transparency Index,  ως απάντηση στην επιθυµία των 

κυβερνητικών υπηρεσιών να µπορούν να µετρήσουν την πρόοδό τους. Στις 22 

Φεβρουαρίου του 2011, η ForeSee Results εξέδωσε τον αντίστοιχο δείκτη 

διαφάνειας του 2010. Η έκδοση αυτή αποτέλεσε το κλειδί για γενική εµπιστοσύνη 

στην κυβέρνηση (Mitchell (2011)). 

Ο πρόεδρος Barack Obama, στα τέλη του 2009,  ζήτησε από όλους τους 

οργανισµούς και τα κυβερνητικά στελέχη να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και 

να ανεβάζουν πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες και τις αποφάσεις τους στο 

διαδίκτυο, ώστε να είναι άµεσα διαθέσιµες στο κοινό (Web Trends Inc (2009)). 

Τέσσερις µήνες µετά, στις 7 Απριλίου του 2010 αποκάλυψαν τις ιστοσελίδες τους 

και µέσα από αυτές τα µελλοντικά τους σχέδια. ∆ίνοντας τη δυνατότητα στους 

πολίτες να παρέχουν ιδέες και αξιολογήσεις, επιδεικνύονταν οι αδυναµίες κάθε 

οργανισµού (Mitchell (2011)). 

Οι µετρήσεις είναι αναγκαίες για να βοηθήσουν στην κατανόηση των 

διαφόρων στοιχείων σε προγράµµατα για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. 

∆εδοµένου ότι δεν είναι πάντοτε σαφές τι προκαλεί την αποτυχία ενός έργου, έχει 

ουσιαστική σηµασία η µέτρηση και καταγραφή των χαρακτηριστικών όλων των 

έργων, επιτυχηµένων και αποτυχηµένων. Οι µετρικές παρέχουν δείκτες για την 

ανάπτυξη λογισµικού. Οι δείκτες δίνουν µια εικόνα της διαδικασίας ανάπτυξης 

λογισµικού, του έργου λογισµικού, ή του ίδιου του προϊόντος. Στόχος των 

µετρήσεων είναι η εκτίµηση της κατάστασης της αναπτυξιακής διαδικασίας και του 

ανεπτυγµένου προϊόντος (Xenos (2009)). Έτσι, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

την αξιολόγηση των επιδόσεων, την εκτίµηση κόστους και προσπάθειας, τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας, την επιλογή των βέλτιστων πρακτικών και 
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γενικότερα για την βελτίωση της ποιότητας των συστηµάτων Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης.  

Σε ότι αφορά τη µελέτη των σελίδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσα 

από τη σκοπιά των Analytics, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο τρόπος µε τον οποίο 

συνήθως παρακολουθείται η συναλλακτική συµπεριφορά των πολιτών βασίζεται 

στην τεχνολογία των “page tags” που και αυτά βασίζονται πολύ συχνά στα 

cookies. Η χρήση των cookies είναι γνωστή και δε χρήζει περαιτέρω µελέτης. Αυτό 

όµως που πρέπει να τονιστεί είναι ότι το ευρύ κοινό µοιάζει προβληµατισµένο από 

τη χρήση τους µέσα από κυβερνητικά site, επειδή πιστεύει ότι εγείρεται θέµα 

παραβίασης της ιδιωτικότητάς του (Maciel, Roque and Garcia (2010)). Για 

παράδειγµα, στις ΗΠΑ αν και είχαν θεσπιστεί κυρώσεις σε περίπτωση που κάποιο 

κυβερνητικό site χρησιµοποιούσε ισχυρά cookies για την παρακολούθηση της 

επισκεψιµότητάς του, υπήρξε περίπτωση που δηµοσιεύτηκε στον τύπο (σε δυο 

εφηµερίδες της Washington DC) το 2000, κατά την οποία το γραφείο εθνικής 

πολιτικής για τον έλεγχο των ναρκωτικών (National Drug Control Policy Office), 

χρησιµοποιούσε τα cookies ώστε να παρακολουθεί τη συµπεριφορά των 

επισκεπτών του site του µε σκοπό να εντοπίσει πιθανούς υπόπτους (Maciel, Roque 

and Garcia (2010)). 

Εδώ πραγµατικά προκύπτει θέµα ιδιωτικότητας και τα cookies 

εκλαµβάνονται σαν µια απειλή. Οι χρήστες των site δε θέλουν µόνο να µην 

αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους, αλλά θέλουν να εξασφαλίσουν τη µη ανιχνεύσιµη 

και απολύτως ανώνυµη πληροφόρησή τους. Έτσι οι χρήση τέτοιων µέσων 

παραβιάζει νοµικούς κανόνες, υπάρχει παρέµβαση και χαρακτηρίζονται σαν 

περιπτώσεις «µεγάλου αδελφού». Ιδιαίτερα στην περίπτωση που η επεξεργασία 

τους θα µπορούσε να γίνει κεντροποιηµένα και σε συνδυασµό µε άλλους φορείς 

Η ορθή χρήση τους βέβαια έχει θετικά αποτελέσµατα και προτερήµατα, και 

σε περίπτωση που εξαλειφθούν οι φόβοι των πολιτών µπορεί να βοηθήσουν ώστε 

τα κυβερνητικά sites να είναι πιο αποτελεσµατικά, µε το να «θυµούνται» τις 

προτιµήσεις και τις ρυθµίσεις του επισκέπτη και µε το να εντοπίζουν ευκολότερα τι 

είναι αυτό που ψάχνει ο χρήστης και να αναπροσαρµόζονται προς εκείνη την 

κατεύθυνση (Maciel, Roque and Garcia (2010)). 

Στις ΗΠΑ µάλιστα για το θέµα αυτό έχουν γίνει και προτάσεις νοµικού 

περιεχοµένου από το ΟΜΒ, σχετικά µε το ποια είναι η ορθή χρήση των cookies και 

πότε αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Όσον αφορά το τελευταίο σκέλος, οι 

περιπτώσεις µπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω: (α) πρέπει να υπάρχουν στα 

sites σαφείς και ευδιάκριτες προειδοποιήσεις για τη χρήση τους ώστε να είναι 

εµφανή και ο κόσµος να γνωρίζει την ύπαρξή τους, (β) αν υπάρχουν πρέπει µόνο 

να συλλέγουν δεδοµένα σχετικά µε το χώρο του site και µε τίποτα άλλο, (γ) τα 
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δεδοµένα που προκύπτουν πρέπει να είναι περιορισµένα και να ελέγχονται από 

διαδικασίες ελέγχου για τη µη διάρρευσή τους και (δ) η χρήση τους να έχει 

εγκριθεί από τη διοίκηση της υπηρεσίας (Maciel, Roque and Garcia (2010)). 

Πριν από την επιλογή των κατάλληλων µετρήσεων, είναι πολύ σηµαντικό 

να καθοριστούν τα επιθυµητά χαρακτηριστικά ποιότητας των προϊόντων. Η επιλογή 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών καθορίζει τι πρέπει να µετρηθεί και τι δεν 

χρειάζεται, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, µε 

εισηγήτρια την Pilar De Castillo Vera (2010)). 

 

Εικόνα 24. Σχέση ανταγωνιστικότητας ανάπτυξης και online 

διαθεσιµότητας δηµόσιων υπηρεσιών, Πηγή ΣΕΒ, επεξεργασία στοιχείων 

Eurostat και World Economic Forum. 

 

Οι διαδικτυακές αναλύσεις στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι δυνατόν 

να αυξήσουν σηµαντικά τη διαφάνεια διαφόρων έργων λογισµικού. Η απόδοση, η 

ποιότητα και η πρόοδος σε όλες τις διαδικασίες ανάπτυξης των διαφόρων 

υπουργείων µπορούν να συµβάλουν στη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας 

των επενδύσεων, τη διαχείριση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των 

σχεδίων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

Τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι 

προσπάθειες των κυβερνήσεων στράφηκαν κυρίως στην ανάρτηση πληροφοριών 

στο διαδίκτυο (στοιχεία φορέων, διαδικασιών, κλπ) ενώ σηµαντικά βήµατα έγιναν 

και στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής µεταφοράς διαδικασιών και συναλλαγών. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων υπηρεσιών είναι η υποβολή της 

φορολογικής δήλωσης, η έκδοση πιστοποιητικών γεννήσεως ή η δήλωση των 

ασφαλιστικών εισφορών µε ηλεκτρονικό τρόπο.  

Όπως έχει ξαναγραφτεί, οι πολίτες προτιµούν  υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης που δεν απαιτούν την αποκάλυψη προσωπικών δεδοµένων. Η 
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προτίµηση τους ποικίλλει ανάλογα µε την επιλεγµένη υπηρεσία. Έτσι, για 

παράδειγµα, η online αναζήτηση για βιβλία που διατίθενται στις δηµόσιες 

βιβλιοθήκες απαιτεί ελάχιστες πληροφορίες για τον χρήστη και παρουσιάζει 

ποσοστά υψηλής προτίµησης. Η λιγότερο προτιµώµενη είναι η δήλωση στην 

αστυνοµία και αυτό διότι απαιτούνται πολλές προσωπικές πληροφορίες. 

 

 

Εικόνα 25. Ποσοστά χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ανά 

υπηρεσία, Πηγή SIBIS GPS. 

 

Στο παραπάνω γράφηµα παρουσιάζονται οι διάφορες κρατικές υπηρεσίες 

ξεκινώντας µε αυτές που απαιτούν τις λιγότερες προσωπικές πληροφορίες σχετικά 

µε τον χρήστη. Η πρώτη στήλη αφορά την διαδικτυακή χρήση, η δεύτερη τον 

παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας µε υπηρεσίες και η τρίτη µη χρήση της εν λόγω 

υπηρεσίας. Σε γενικές γραµµές, φαίνεται ότι οι υπηρεσίες οι οποίες δεν απαιτούν 

από τους χρήστες πολλές προσωπικές πληροφορίες είναι περισσότερο δηµοφιλείς.  

Οι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την αποδοχή και τη χρήση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βασίζονται σε µεταβλητές όπως η ηλικία, η εργασία, 

ο χρόνος online και το επίπεδο γνώσης του διαδικτύου.  Όσοι από τους 

ερωτηθέντες ανέφεραν πως χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο ρωτήθηκαν και αν 

κατέθεσαν online την φορολογική τους δήλωση. Οι θετικές απαντήσεις 

συγκρίθηκαν µε το επίπεδο της διαδικτυακής δραστηριότητας των ερωτηθέντων 

τον τελευταίο µήνα. Οι ερωτηθέντες οι οποίοι έχουν µεγαλύτερη χρονικά εµπειρία 

µε το διαδίκτυο δείχνουν την προτίµησή τους για online κατάθεση της 

φορολογικής τους δήλωσης. Οµοίως, επιλέγουν να ζητούν προσωπικά έγγραφα 

µέσω του διαδικτύου, σε αντίθεση µε εκείνους που δεν χρησιµοποιούν συχνά το 

διαδίκτυο.  
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Ένας παράγοντας που οδηγεί τους χρήστες στις υπηρεσίες της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η ευκολία και η άνεση χρόνου και χώρου. Η 

στάση των πολιτών προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση καθορίζεται από την 

έλλειψη χρόνου και από τον τόπο, καθώς είναι παράγοντες που ευνοούν ιδιαίτερα 

την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε σχέση µε την παραδοσιακή.  

Επιπλέον, η στάση των πολιτών διαφοροποιείται και ανάλογα µε τη χώρα. 

Εξετάζοντας τις απαντήσεις για κάθε χώρα, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές όσον 

αφορά την προτίµηση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την πρόσβαση σε αυτήν 

και τη χρήση της. Έτσι, µερικές από αυτές τις δηλώσεις ήταν θετικές προς την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ενώ άλλες όχι. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 

ευρωπαϊκές χώρες και η στάση τους απέναντι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, µε 

τους ∆ανούς να κατέχουν την πρώτη θέση. Οι τιµές κυµαίνονται µεταξύ 1 και 5, µε 

το 5 να δείχνει µια πολύ θετική στάση απέναντι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

(Graafland-Essers and Ettedgui (2003)).  

 
 
Εικόνα 26. Στάση ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, Πηγή: SIBIS GPS  

 

 

4.2.1. Χαρακτηριστικά 

Στα οφέλη του e-government συγκαταλέγεται η βελτίωση στην αποδοτικότητα 

του φορέα που παρέχει την υπηρεσία, αλλά και η αποδοχή και ευρεία χρήση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Καθιστά δυνατή όχι 

µόνον την ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες των δηµόσιων αρχών, αλλά 

διευκολύνει επίσης σε µεγάλο βαθµό τις συναλλαγές µε µείωση του χρόνου 

αναµονής. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, αξιοποιώντας ιδίως τα ηλεκτρονικά 
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φόρουµ, τους εικονικούς χώρους συζητήσεων και την ηλεκτρονική ψήφο, να 

υποβάλλουν άµεσα ερωτήσεις στους υπεύθυνους της πολιτικής και να 

διατυπώνουν τη γνώµη τους σχετικά µε θέµατα πολίτικης (Europa.eu – 

διαδικτυακή πύλη της Ε.Ε (2006)). 

Με τις µετρήσεις στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση κατορθώνονται τα παρακάτω: 

• επικέντρωση στην παρακολούθηση όλων των έργων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, κάλυψη διαφορετικών τοµέων για τη συγκριτική αξιολόγηση 

των αποτελεσµάτων της ανάπτυξης λογισµικού, 

• αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων IT της κυβέρνησης 

και καλύτερη διαχείριση των πόρων,  

• διασφάλιση της εξαιρετικής ποιότητας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

λογισµικού µετά από στενή παρακολούθηση και ποσοτική ανάλυση των 

διαδικασιών ανάπτυξης λογισµικού, και 

• διάδοση γνώσεων και εµπειριών στον ηλεκτρονικό τοµέα µεταξύ των 

διαχειριστών IT (ProgrameteR/Going Software OU (2011)). 

 

Πίνακας 1. Ποια από τα παρακάτω πλεονεκτήµατα αναγνωρίζετε στη 

χρήση των ηλεκτρονικών δηµόσιων υπηρεσιών; (% θετικών απαντήσεων) 

Ταχύτερη ανταπόκριση από τη ∆ηµόσια υπηρεσία 61.22% 

Ανεξαρτησία από τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών 83.67% 

Εξοικονόµηση κόστους και χρόνου (µετακινήσεις, χαρτόσηµα κλπ) 82.14% 

Μείωση της χρήσης εντύπων σε χαρτί 55.61% 

Μη απαραίτητη η φυσική παρουσία στις υπηρεσίες 70.92% 

Μεγαλύτερη διαφάνεια των υπηρεσιών 45.92% 

Εξοικονόµηση κόστους για την ίδια τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 56.63% 

Πηγή: Παρατηρητήριο ΚτΠ, 2009. ∆είγµα: 196 άτοµα 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη γενίκευση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

είναι να εξασφαλισθεί σε όλους πρόσβαση στις ηλεκτρονικές δηµόσιες υπηρεσίες. 

Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν ουσιώδη σηµασία, 

προκειµένου να αποκτήσουν οι πολίτες τις αναγκαίες γνώσεις πληροφορικής, ώστε 

να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις προσφερόµενες υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Europa.eu – διαδικτυακή πύλη της Ε.Ε (2006)).  

Το µόνο βέβαιο είναι ότι σε λίγα χρόνια οι υπηρεσίες e-government 

αναµένεται να αυξηθούν και να επεκταθούν και επιτακτική ανάγκη είναι να 

γενικευτεί και η πρόσβαση. Κρίνεται απαραίτητο να γίνουν προσπάθειες ώστε οι 

προγραµµατιστές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να τροποποιούν τις 
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εφαρµογές για να µπορούν να έχουν πρόσβαση ακόµα στις υπηρεσίες και 

συνάνθρωποί µας µε ειδικές ανάγκες ή και αναπηρίες. Οι ιστοσελίδες πρέπει να 

καταφέρουν να κάνουν τις δηµόσιες πολιτικές πιο εύκολα προσεγγίσιµες σε όλους 

(Ecommerce-Land (2011)). Ενώ κλειδί για την καλή ανάλυση ιστού είναι ένα 

σύστηµα το οποίο παρέχει βραχυπρόθεσµη και συνεχή βοήθεια, σύµφωνα µε την 

πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων, διευκολύνει τους οργανισµούς στην 

κατανόηση των εξελισσόµενων αναγκών των πολιτών, και παρέχει µια 

απλοποιηµένη όψη της ανάλυσης εξελιγµένων δεδοµένων. 

 

 

 

4.2.2. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση επιχειρήσεων και πολιτών 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει µια σταθερή αύξηση του ποσοστού των 

ατόµων και των επιχειρήσεων που αλληλεπιδρούν µε τις δηµόσιες αρχές µέσω του 

∆ιαδικτύου. Από το 2004 έως το 2009, το ποσοστό των επιχειρήσεων, οι οποίες 

αλληλεπιδρούν µε δηµόσιους φορείς µέσω του ∆ιαδικτύου συνεχώς αυξανόταν. Το 

ποσοστό αυτό συνεχίζει να αυξάνεται µε ταχύτερους ρυθµούς, από ό, τι το 

ποσοστό των ατόµων. Το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που επιστρέφουν 

συµπληρωµένα έντυπα µέσω του ∆ιαδικτύου για τα έτη 2004 – 2009, παρουσιάζει 

η Λιθουανία.  

Η χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συνήθως αφορά την απόκτηση 

πληροφοριών, την λήψη εντύπων, την ηλεκτρονική επιστροφή συµπληρωµένων 

έντυπων και τη διαχείριση των διοικητικών διαδικασιών. Από τα παραπάνω το 

συχνότερο είναι η απόκτηση πληροφοριών, που ακολουθείται από την λήψη 

επίσηµων εντύπων.  

Το 2009, το 65% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έκανε λήψη επίσηµων 

εντύπων, σε σύγκριση µε το 17% των ατόµων. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί εν µέρει 

από τα διαφορετικά ποσοστά πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. Το 2009, το 93% των 

επιχειρήσεων, σε σύγκριση µε το 65% των νοικοκυριών, είχαν σύνδεση µε το 

διαδίκτυο. Την ίδια χρονιά, σχεδόν το 65% των επιχειρήσεων της ΕΕ άντλησε 

πληροφορίες ή κατέβασε κάποιο έντυπο από ιστοχώρο δηµόσιων αρχών. 

Περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις, ποσοστό 55%, στη συνέχεια, επέστρεψαν 

τα συµπληρωµένα δελτία στις δηµόσιες διοικήσεις. Το 44% των επιχειρήσεων 

χειρίστηκαν όλες τις διοικητικές διαδικασίες αποκλειστικά µε ηλεκτρονική µορφή, 

δηλαδή χωρίς την ανάγκη για την ανταλλαγή πληροφοριών σε έντυπη µορφή. 

Περίπου το ένα δέκατο (11%)  των επιχειρήσεων υπέβαλαν µια πρόταση 

χρησιµοποιώντας το  ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής προσφορών.  
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Εικόνα 27. Ποσοστά απόκτησης πληροφοριών και αποστολής 

συµπληρωµένων εντύπων ανά ευρωπαϊκή χώρα.  

 

Κατά µέσο όρο, το 28% των ευρωπαίων πολιτών άντλησε πληροφορίες από 

ιστοσελίδες δηµόσιων αρχών το 2009, ενώ µόνο το 13% έστειλαν πληροφορίες σε 

ηλεκτρονική µορφή. Το ποσοστό χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαφέρει 

ανά τις ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, σχεδόν τα δύο τρίτα (65%) των πολιτών στη 

∆ανία έχουν ήδη αναζητήσει πληροφορίες online, ενώ µόνο το 6% των Ρουµάνων 

εχουν προβεί σε ανάλογη κίνηση. 

Συγκρίνοντας τις ευρωπαϊκές χώρες, για το έτος 2009, η ∆ανία, η 

Ολλανδία, η Εσθονία και η Σουηδία είναι οι πρώτες χώρες όπου το υψηλότερο 

ποσοστό των πολιτών αποστέλλει ηλεκτρονικά έντυπα σε δηµόσιες διοικήσεις. 

Αντιθέτως, η Τσεχία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ρουµανία, κατέχουν  ποσοστό 

κάτω από 5% (European Commission – Eurostat (2010)). 

Παγκοσµίως, οι χώρες που κατέλαβαν την υψηλότερη βαθµολογία, για το 

έτος 2010, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση ήταν:  

• ∆ηµοκρατία της Κορέας (Βαθµολογία: 0,87) 

• Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (Βαθµολογία: 0,85) 

• Καναδάς (Βαθµολογία: 0,84) 

• Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας 

(Βαθµολογία: 0,81) 

• Οι Κάτω Χώρες (Βαθµολογία: 0,81) (United Nations Public 

Administration Network (2010)). 
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4.2.3. Metrics 

Ανάλογα µε την υπηρεσία της κυβέρνησης, µπορούν να επιλεγούν οι 

κατάλληλες ποσοτικές και ποιοτικές µετρήσεις για την εκτίµηση των 

προγραµµάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Κάποιες από τις µετρήσεις αυτές 

είναι ο αριθµός των χτυπηµάτων σε µια σελίδα, ο αριθµός των downloads, ο 

χρόνος παραµονής του χρήστη στη σελίδα, τα θέµατα που έχουν αντλήσει την 

µεγαλύτερη προσοχή και ο αριθµός αποστολής αιτήσεων online (Ventura (2008)). 

Η κυβέρνηση θα πρέπει να µετρά την απόδοση και την παραγωγικότητά της 

µέσω της ικανοποίησης των πελατών. Οι έρευνες µπορούν να πραγµατοποιηθούν 

µε διάφορους τρόπους. Μερικές από αυτές είναι παραδοσιακές, όπως µε 

τηλεφωνικές έρευνες ή µε το ταχυδροµείο. Στον κόσµο της πληροφορικής και των 

αναλύσεων, η διαδικασία αυτή γίνεται online.  

Μια µέτρηση σχετική µε την απόδοση είναι το ποσοστό αποδοχής. Το 

ποσοστό αποδοχής µετρά την χρήση των online υπηρεσιών συγκρίνοντας τον 

αριθµό των συναλλαγών που γίνονται µε online υπηρεσίες, µε τις συναλλαγές που 

γίνονται µέσω τηλεφώνου, web και mail, στην ίδια χρονική περίοδο. Η 

παρακολούθηση των ποσοστών αυτών είναι σηµαντική προκειµένου να 

επιβεβαιωθεί ότι οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης άπτονται των 

απαιτήσεων των πελατών (Ventura (2008)). 

Μια άλλη µετρική που η κυβέρνηση θα πρέπει να χρησιµοποιεί είναι η 

µέτρηση της σχέσης κόστους-αποτελεσµατικότητας. Συνήθως χρησιµοποιείται για 

έργα που αναλαµβάνει η κυβέρνηση. Πολλοί ιδιωτικοί οργανισµοί πιστεύουν ότι οι 

συναλλαγές µε την κυβέρνηση σηµαίνουν και περισσότερα χρήµατα. Προφανώς, 

αυτή είναι µια εσφαλµένη πεποίθηση. Η κυβέρνηση θα συναλλάσσεται µε τις 

επιχειρήσεις που έχουν τις χαµηλότερες τιµές, χωρίς συµβιβασµούς στην ποιότητα 

της εργασίας. Στο πλαίσιο των προγραµµάτων περικοπής δαπανών της 

κυβέρνησης, η προσφορά είναι µια τυπική διαδικασία, όταν υπάρχει ένα έργο που 

πρέπει να ολοκληρωθεί. 

Αυτό που η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει είναι ο χρόνος που δαπανάται 

ανά εργασία. Η χρηµατοδότηση ενός έργου µόνο και µόνο επειδή έχει χαµηλή τιµή 

δεν είναι πάντα ένδειξη καλής συµφωνίας. Τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν την 

επιθυµητή ώρα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση σηµαίνει επιπλέον έξοδα και οι 

περισσότερες από αυτές τις δαπάνες είναι πραγµατικά περιττές. Εάν κανείς από την 

κυβέρνηση δεν εποπτεύει την πορεία υλοποίησης του έργου, υπάρχει µεγάλη 

πιθανότητα ο ανάδοχος να χαλαρώσει και να καθυστερήσει την παράδοση του 

(Miller (2008)). 
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Εικόνα 28. Επίπεδο ανάπτυξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

(2008), 7 από τις 20 βασικές δηµόσιες υπηρεσίες προσφέρονται πλήρως 

ηλεκτρονικά, Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 

Μάρτιος 2009 

 

Με λίγα λόγια, όλες αυτές οι µετρήσεις θεωρούνται πολύ σηµαντικές 

προκειµένου να µετρηθεί και να εντοπιστεί η πρόοδος προς τους στόχους της 

κυβερνήσεως. 

Στην πράξη η διείσδυση των ηλεκτρονικών δηµόσιων υπηρεσιών παραµένει 

αρκετά περιορισµένη. Από τα αποτελέσµατα έρευνας του Παρατηρητηρίου για την 

Κοινωνία των Πληροφοριών για το 2008, προκύπτει ότι µόλις το 6% των Ελλήνων 

πραγµατοποίησε ολοκληρωµένες συναλλαγές µε το δηµόσιο ηλεκτρονικά. Σε 

µεγαλύτερα επίπεδα κινείται το ποσοστό των ατόµων που αναζητούν, για 

παράδειγµα, πληροφορίες από ιστοσελίδες δηµόσιων φορέων (19%), ωστόσο 

παραµένει αρκετά χαµηλότερο από το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου 

(34%).  

Οι µετρήσεις φανερώνουν µια αντίθεση µεταξύ της θετικής στάσης των 

πολιτών απέναντι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση από τη µια πλευρά, και της 

περιορισµένης χρήσης των υπαρχόντων υπηρεσιών από την άλλη. Σε σύγκριση και 

µε τα αρκετά υψηλότερα ποσοστά των χρηστών του διαδικτύου, δηµιουργείται το 

συµπέρασµα ότι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν έχουν ενσωµατωθεί 

αποτελεσµατικά στην καθηµερινότητα των πολιτών. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και 

σε µια µεγάλη οµάδα ευρωπαϊκών χωρών.  
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Εικόνα 29. Ποσοστό αντίδρασης στις  ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Σ.Ε.Π.Ε)  

 

Οι κυριότεροι λόγοι του περιορισµένου αντίκτυπου της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης εντοπίζονται στην αποσπασµατική υλοποίηση έργων από φορείς 

του δηµοσίου και την έλλειψη διαλειτουργικότητας συστηµάτων και εφαρµογών 

µεταξύ φορέων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια δίνεται όλο και µεγαλύτερη προσοχή 

στον παράγοντα που αφορά στην ικανοποίηση των πολιτών (Europa.eu – 

διαδικτυακή πύλη της Ε.Ε (2006)). 

 

 

 

4.2.4. Web Analytics Programs 

Τον Φεβρουάριο του 2010, η αµερικανική οµοσπονδιακή Γενική ∆ιοίκηση 

Υπηρεσιών (General Services Administration, GSA) ενέκρινε την καταγραφή της 

Google Analytics στην ιστοσελίδα της στο τµήµα µε τις εφαρµογές  (apps.gov). 

Πρόκειται για ένα τµήµα όπου οι κυβερνητικοί οργανισµοί και οι υπηρεσίες 

µπορούν να βρουν εγκεκριµένες εφαρµογές πληροφορικής. Η κίνηση αυτή γέµισε 

υπερηφάνεια και ενθουσιασµό τους υπευθύνους της Google Analytics. Εκτός από 

τις πληροφορίες για την κυκλοφορία στην ιστοσελίδα και την αποτελεσµατικότητά 

της, η Google Analytics φροντίζει να διασφαλίσει την ασφάλεια των δεδοµένων 

τόσο της κυβέρνησης, όσο και των πολιτών που επικοινωνούν ηλεκτρονικά µαζί 

της (Mui – Google Analytics). 

 



 

Εικόνα 30. Το Apps.Gov στην ιστοσελίδα της GSA

 

Για να υπάρξει µέλλον στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση

υπάρξει επικέντρωση στους µελλοντικούς στόχους και 

αδυναµιών της. Επιπλέον, πρέπει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να εξοικειωθεί µε 

όλες τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται αλλά και µε τις απειλ

εξωτερικό περιβάλλον. Η ανάλυση 

Baidoo and Agyepong (2011))

Αδυναµίες, Ευκαιρίες, Απειλές (

Threats). Πρόκειται για ένα εξαιρετικά

λήψη όλων των ειδών των αποφάσεων

Κάθε ανάλυση SWOT ξεκινά µε τη συλλογή βασικών πληροφοριών και 

γεγονότων, όπως αγορές, οικονοµικοί πόροι, εργαζόµενοι, αποθέµατα, τα οποία 

αφορούν τον οργανισµό και το περιβάλλον του. Σε µια επόµενη φάση γίνεται 

αξιολόγηση των δεδοµένων για να διαπιστωθεί κατά πόσο αποτελούν δυνάµεις, 

αδυναµίες, ευκαιρίες ή απειλές 

Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει πώς µια ανάλυση SWOT εντάσσεται σε µια 

ανάλυση της στρατηγικής κατάστασης

Εσωτερι

/  

∆υνάµεις    Αδυναµίες 

 

Η εσωτερική και εξωτερική ανάλυση της κατάστασης µπορεί να παράγει µια 

µεγάλη ποσότητα πληροφοριών, πολλές από τις οποίες µπορεί να µην είναι 

. Το Apps.Gov στην ιστοσελίδα της GSA 

υπάρξει µέλλον στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση

υπάρξει επικέντρωση στους µελλοντικούς στόχους και παράλληλα περιορισµός των 

Επιπλέον, πρέπει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να εξοικειωθεί µε 

όλες τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται αλλά και µε τις απειλ

Η ανάλυση SWOT διαθέτει όλα τα παραπάνω

(2011)). Πρόκειται για ένα ακρώνυµο των λέξεων ∆υνάµεις, 

Αδυναµίες, Ευκαιρίες, Απειλές (SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο για την κατανόηση

λήψη όλων των ειδών των αποφάσεων σε επιχειρήσεις και οργανισµούς.

Κάθε ανάλυση SWOT ξεκινά µε τη συλλογή βασικών πληροφοριών και 

γεγονότων, όπως αγορές, οικονοµικοί πόροι, εργαζόµενοι, αποθέµατα, τα οποία 

αφορούν τον οργανισµό και το περιβάλλον του. Σε µια επόµενη φάση γίνεται 

των δεδοµένων για να διαπιστωθεί κατά πόσο αποτελούν δυνάµεις, 

απειλές για τον οργανισµό. 

Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει πώς µια ανάλυση SWOT εντάσσεται σε µια 

στρατηγικής κατάστασης. 

Ανάλυση της κατάσταση 
 /    \ 

Εσωτερική ανάλυση  Εξωτερική ανάλυση 

 \    /  \ 

∆υνάµεις    Αδυναµίες  Ευκαιρίες    Απειλές 

Η εσωτερική και εξωτερική ανάλυση της κατάστασης µπορεί να παράγει µια 

µεγάλη ποσότητα πληροφοριών, πολλές από τις οποίες µπορεί να µην είναι 
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υπάρξει µέλλον στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να 

παράλληλα περιορισµός των 

Επιπλέον, πρέπει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να εξοικειωθεί µε 

όλες τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται αλλά και µε τις απειλές από το 

διαθέτει όλα τα παραπάνω (Andoh-

Πρόκειται για ένα ακρώνυµο των λέξεων ∆υνάµεις, 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

για την κατανόηση και τη 

οργανισµούς. 

Κάθε ανάλυση SWOT ξεκινά µε τη συλλογή βασικών πληροφοριών και 

γεγονότων, όπως αγορές, οικονοµικοί πόροι, εργαζόµενοι, αποθέµατα, τα οποία 

αφορούν τον οργανισµό και το περιβάλλον του. Σε µια επόµενη φάση γίνεται 

των δεδοµένων για να διαπιστωθεί κατά πόσο αποτελούν δυνάµεις, 

Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει πώς µια ανάλυση SWOT εντάσσεται σε µια 

Η εσωτερική και εξωτερική ανάλυση της κατάστασης µπορεί να παράγει µια 

µεγάλη ποσότητα πληροφοριών, πολλές από τις οποίες µπορεί να µην είναι 
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ιδιαίτερα σηµαντικές. Η ανάλυση SWOT µπορεί να µειώσει τις πληροφορίες 

λειτουργώντας ως φίλτρο. Η ανάλυση SWOT ταξινοµεί τις εσωτερικές πτυχές του 

οργανισµού σε δυνατά ή αδύνατα σηµεία και τις εξωτερικές σε ευκαιρίες ή απειλές. 

Τα δυνατά σηµεία µπορεί να χρησιµεύσουν ως θεµέλιο για την οικοδόµηση ενός 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, ενώ τα αδύναµα να την εµποδίσουν. 

Κατανοώντας τις τέσσερις αυτές πτυχές, κάθε κυβερνητικός οργανισµός µπορεί να 

αντλήσει περισσότερα οφέλη από τις δυνατές πτυχές, να διορθώσει τις αδυναµίες 

του, να επωφεληθεί από ευκαιρίες, και να αποτρέψει πιθανές απειλές. 

 

 

4.3. Συζήτηση 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βρίσκεται στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης της. 

Οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν αρχίσει πρωτοβουλίες που προσφέρουν 

δηµόσιες υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση. Ωστόσο, για τις πραγµατικές 

δυνατότητες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που πρέπει να επιτευχθούν, η 

κυβέρνηση χρειάζεται να αναδιαρθρωθεί και να αλλάξει τις διαδικασίες που µέχρι 

σήµερα ακολουθούσε. 

Παρά τα υπέρογκα ποσά που έχουν επενδύσει οι δηµόσιοι φορείς σε web 

εφαρµογές και πρωτοβουλίες, η πρόοδος στη ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν 

δείχνει να έχει ικανοποιητική πορεία. Έχουν ληφθεί πολλές νέες ψηφιακές 

πρωτοβουλίες, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν αντλήσει το προσδοκώµενο 

ενδιαφέρον των χρηστών, ούτε σαφή κέρδη στη λειτουργική τους αποδοτικότητα. 

Αντίθετα µε τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα που δίνουν ιδιαίτερη σηµασία 

στις ιστοσελίδες τους, οι κυβερνήσεις σπάνια δίνουν προτεραιότητα στις web 

εφαρµογές και έχουν περιορισµένο αριθµό πληροφορικών για το σχεδιασµό και 

την ανάλυση τους. 

Οι τελευταίες σηµαντικές ανακαλύψεις στην ψηφιακή διακυβέρνηση, έχουν 

επιτρέψει στους δηµόσιους οργανισµούς να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες και να 

βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα τους. Σε πολλές 

χώρες, πάνω από το 70% των φορολογούµενων υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις 

φορολογικές τους δηλώσεις.  
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Εικόνα 31. Ποσοστά χρήσεων υπηρεσιών του egovernment 

 

Για να φθάσουν στο επόµενο επίπεδο ψηφιακής διακυβέρνησης, οι δηµόσιοι 

οργανισµοί πρέπει να ξεπεράσουν αυτά τα εµπόδια. Οφείλουν να αναπτύξουν 

ικανότητες σε κρίσιµες περιοχές όπως το µάρκετινγκ, η χρηστικότητα, αναλύσεις 

web και γνώση των αναγκών των πολιτών.  

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερος λόγος για την κινητή 

διακυβέρνηση (mobile government or m-government). Αναφέρεται στη χρήση των 

ασύρµατων τεχνολογιών, όπως τα κινητά τηλέφωνα, τους φορητούς υπολογιστές 

και τα  PDAs (Personal Digital Assistant) για την προσφορά και την παροχή 

κυβερνητικών υπηρεσιών. Η κινητή διακυβέρνηση δεν αποτελεί υποκατάστατο για 

την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά µάλλον την συµπληρώνει (Jain Palvia and 

Sharma (2007)). 
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5. Μελέτη περίπτωσης – Case Study 

Όπως έχει επισηµανθεί ξανά µέσα στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας, 

η χρήση του ∆ιαδικτύου έχει αυξηθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό στις µέρες µας. Το 

κοινό αναζητά διαρκώς πληροφορίες και ενηµέρωση µέσα από τις διάφορες 

ιστοσελίδες, και συν τοις άλλοις καταφεύγει στον Ιστό για να εξυπηρετηθεί από 

διάφορες υπηρεσίες. 

Σήµερα η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών µεσα από τις ιστοσελίδες των 

τραπεζών αποτελεί µια από τις βασικές τους προτεραιότητες. Όλες οι µεγάλες 

τράπεζες παγκοσµίως, και ειδικότερα στην ελληνική επικράτεια, έχουν τις 

ιστοσελίδες τους στο ∆ιαδίκτυο, από τις οποίες µπορεί ο καταναλωτής είτε να 

ενηµερωθεί για τις προσφερόµενες υπηρεσίες και προϊόντα που µπορεί να 

υπάρχουν, είτε να εκτελέσει µόνος του τις καθηµερινές απλές συναλλαγές του 

µέσα από τις εξειδικευµένες εφαρµογές της ηλεκτρονικής τραπεζικής. 

Επειδή όπως αναφέρθηκε ο αριθµός των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο είναι µεγάλος, η µελέτη που 

ακολουθεί περιορίστηκε σε ένα από αυτά. Έγινε µια προσπάθεια, να κατανοηθεί ο 

τρόπος µε τον οποίο πλοηγείται το καταναλωτικό κοινό και οι πιθανοί πελάτες του 

ιδρύµατος µέσα από το site της συγκεκριµένης τράπεζας, αλλά και να εξακριβωθεί 

το αν και κατα πόσο το site ικανοποιεί τους στόχους για τους οποίους αναπτύχθηκε 

και λειτουργεί. Έτσι, ο ιστοχώρος που επιλέχθηκε βρίσκεται µέσα από το domain: 

http://www.eurobank.gr και ανήκει στον τραπεζικό όµιλο της «EFG Eurobank 

Ergasias ΑΕ». 

 

 

5.1. EFG Eurobank Ergasias AE 

Οι λόγοι για τους οποίους έγινε η επιλογή της συγκεκριµένης τράπεζας και 

του εν λόγω site είναι αρκετοί. Μερικοί από αυτούς είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί και 

αξίζει να αναφερθούν ώστε να δικαιολογηθεί επαρκώς η συγκεκριµένη επιλογή. Το 

βασικότερο είναι πως η τράπεζα Eurobank αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους 

οµίλους παροχής τραπεζικών υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια που βρίσκονται 

κάτω από τον έλεγχο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Όπως µας πληροφορεί το ίδιο 

το site της τράπεζας, η ίδια ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1990 µε αρχική 

επωνυµία «Ευρωεπενδυτική Τράπεζα». Όταν επήλθε η απελευθέρωση της 

τραπεζικής αγοράς η τράπεζα άλλαξε χαρακτήρα και επαναπροσδιόρισε τη θέση 

της. Έκτοτε ακολούθησε µια ανοδική πορεία µέσα από την οργανική της ανάπτυξη, 
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αλλά και από εξαγορές και συγχωνεύσεις που αξίζει εδώ να αναφερθούν για να 

κατανοηθεί το µέγεθος του οµίλου. Στην πορεία της η Ευρωεπενδυτική Τράπεζα 

εξαγόρασε την Interbank (1996) και στη συνέχεια συγχωνεύθηκε µαζί της (1997), 

και άλλαξε το όνοµά της σε EFG Eurobank Α.Ε. Η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε µε 

τον ίδιο τρόπο και υπήρξε συγχώνευση µε την Τράπεζα Αθηνών και την Τράπεζα 

Κρήτης (1999), και η σηµαντικότερη συγχώνευσή της έλαβε χώρα το 2000 µε την 

Τράπεζα Εργασίας. Από εκεί και ύστερα µετονοµάστηκε σε EFG Eurobank Ergasias 

AE και έχει τη σηµερινή της µορφή. 

Φυσικά µαζί µε τα παραπάνω πρέπει να αναφέρουµε και τη διεθνή πορεία 

της τράπεζας στον ευρωπαϊκό κυρίως χώρο, καθώς από το 1994 και µε 

αποκορύφωµα την τελευταία δεκαετία, η Eurobank έχει κάνει σηµαντικά βήµατα 

και στρατηγικές συµφωνίες που την κατατάσσουν στις υψηλότερες θέσεις ανάµεσα 

στους αναπτυσσόµενους και προσοδοφόρους τοµείς της αγοράς, κυρίως στις 

χώρες της βαλκανικής χερσονήσου και της ανατολικής Ευρώπης. Οπότε σήµερα ο 

όµιλος έχει ισχυρή παρουσία σε Λουξεµβούργο, Ηνωµένο Βασίλειο, Πολωνία, 

Ουκρανία, Ρουµανία, Σερβία, Βουλγαρία, Τουρκία, Κύπρο και Ελλάδα. Το µέγεθος 

οµίλου µπορεί να υπολογιστεί αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει παρουσία του σε δέκα 

χώρες, ότι απασχολεί πάνω από 20000 εργαζόµενους και αντιπροσωπεύεται σε 

πάνω από 1600 σηµεία, προσπαθώντας να καλύψει τις ανάγκες αλλά και τις 

επιθυµίες της πελατείας του. 

Ένας ακόµα πολύ σηµαντικός λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριµένη 

τράπεζα είναι και η επικείµενη συγχώνευσή της µε έναν άλλο πολύ µεγάλο 

τραπεζικό οργανισµό, την Alpha Bank ΑΕ, που αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα 

στο 2012. Η συγχώνευση αυτή είναι γεγονός πως έχει δηµιουργήσει πολύ µεγάλο 

ενδιαφερόν στην εγχώρια και διεθνή τραπεζική αγορά και έχει δηµιουργήσει µια 

επιπλέουσα εισροή επισκεπτών στα site και των δυο τραπεζών. 

Κοιτάζοντας ακόµα λίγο πιο πέρα, το site της Eurobank παρέχει µια άρτια 

πληροφόρηση και ενηµέρωση των προσφερόµενων τραπεζικών υπηρεσιών και 

προϊόντων της, ενώ οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής ήταν από τις πρώτες 

που λανσαρίστηκαν στον ελληνικό χώρο, λαµβάνοντας από το 2001 και µετά 

διακρίσεις και βραβεία για τη λειτουργία τους, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά 

στο site της τράπεζας. 

Μέσα από το site της τράπεζας µπορούµε να εντοπίσουµε και να βρούµε 

κάποιους πολύ γενικευµένους στόχους που έχει η ίδια η τράπεζα και να τους 

παραθέσουµε εδώ, όπως για παράδειγµα: «Στην Eurobank EFG, οι πελάτες µας 

βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε µας ενέργειας. Σκοπός µας είναι να τους 

στηρίζουµε σε κάθε τους βήµα, παρέχοντας λύσεις και για τις πλέον σύνθετες 

ανάγκες τους.» Η ακόµη: «Η στρατηγική µας ως Ευρωπαϊκός Χρηµατοικονοµικός 
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Οργανισµός αναδεικνύεται από την ιστορική µας διαδροµή, την ισχυρή οικονοµική 

µας θέση και την συνεχή επέκταση των δραστηριοτήτων µας µε καινοτόµα 

προϊόντα, ποιοτική εξυπηρέτηση και υπευθυνότητα στην ευρύτερη γεωγραφική 

περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η µεγάλη κεφαλαιακή 

επάρκεια, η υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου και το εξαίρετο ανθρώπινο δυναµικό, 

σε συνδυασµό µε την οργανική ανάπτυξη και την σταθερή κερδοφορία, 

διασφαλίζουν ότι θα συνεχίσουµε την επέκταση των δραστηριοτήτων µας προς 

όφελος των πελατών και των µετόχων µας. Ως επιστέγασµα των προσπαθειών των 

εργαζοµένων, ο Όµιλος αποσπά κάθε χρόνο σειρά διακρίσεων στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.» 

Γίνεται εποµένως αντιληπτό και µέσα από τις καταχωρήσεις στο site αλλά 

και διαισθητικά, από τη γνώση και την εµπειρία που έχουµε όλοι µε την επαφή µας 

µε τις τράπεζες, ότι η Eurobank (όπως και κάθε άλλη τράπεζα) έχει σα στόχο της 

να αφήνει τους πελάτες της απόλυτα ικανοποιηµένους σε θέµατα που τους 

απασχολούν. Να φέρνει σε πέρας όποιες τραπεζικές εργασίες της ανατεθούν από 

τους πελάτες της. Να τους ενηµερώνει και να τους στηρίζει. Φυσικά σαν 

οργανισµός, στοχεύει και η ίδια στην περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδό της, στην 

αύξηση της κερδοφορίας της αλλά και στην προσέλκυση πελατείας από τον 

αναταγωνισµό, αναζητώντας ένα µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς είτε σε εγχώριο 

επίπεδο είτε σε διεθνές. Βέβαια για να γίνει κάτι τέτοιο η παρουσία της Eurobank 

(ή οποιασδήποτε άλλης τράπεζας) θα πρέπει να είναι συνεχής και αδιάκοπη 

οποιαδήποτε στιγµή. Το παραπάνω ζήτηµα κάλυψε η δηµιουργία του site της 

Eurobank, στο οποίο θα γίνει µια προσπάθεια να µελετηθεί.  

 

 

 

5.1.1. Γενικά 

Με µια πρώτη µατιά, ώστε να κατανοηθεί πλήρως η χρηστικότητα του 

ιστοτόπου της Eurobank, χρησιµοποιήθηκαν τα Google Trends, Google Insights και 

το Alexa, για να µπορέσει να γίνει ένα profiling των χρηστών που επισκέπτονται το 

site και αναζητούν κάτι ή απλά θέλουν να ενηµερωθούν. 

Χρησιµοποιώντας το Google Trends παρατηρούµε ότι η κίνηση στο site και 

το ενδιαφέρον του κόσµου είναι σχετικά µεγάλο. Και πως οι τάσεις αναζήτησης 

που έγιναν γενικά για τη Eurobank, χρησιµοποιώντας τους όρους “eurobank” και 

“eurobank.gr”  ήταν αξιόλογες, φτάνοντας στα τέλη του Αυγούστου του 2011, σε 

αρκετά υψηλό επίπεδο, δίνοντας µια τιµή στον search volume index δείκτη κοντά 

στο 1,47. Για να γίνει πιο κατανοητή η αξία αυτού του αριθµού πρέπει να εξηγηθεί 

η έννοια του search volume index (SVI). Με απλά λόγια, και όπως µπορεί κάποιος 
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να διαβάσει µέσα από τη βοηθητική “About” σελίδα του Google Trends, o SVI 

δείκτης µπορεί οριστεί µε έναν απλό µαθηµατικό τρόπο ως το πηλίκο του 

πραγµατικού αριθµού αναζητήσεων προς το µέσο αριθµό αναζητήσεων για µια 

δεδοµένη χρονική περίοδο. Εποµένως όσο πιο µεγάλος είναι ο δείκτης SVI οι 

τάσεις αναζήτησης είναι εντονότερα αυξητικές, ενώ όταν ο δείκτης είναι 

µικρότερος της µονάδας τότε οι αναζητήσεις έχουν πτωτικές τάσεις. 

 

 

Εικόνα 32. Search Volume Index για τη Eurobank το 2011 (πηγή: Google 
Trends) 

 

Παράλληλα ο αριθµός των ηµερήσια µοναδικών επισκεπτών παραµένει 

σχετικά σταθερός µε ίσως αυξητικές τάσεις κατά το κλείσιµο του 2011, και 

κυµαίνεται γύρω στους 75 µε 100 χιλιάδες. 

 

 

Εικόνα 33. Daily Unique Visitors για eurobank.gr το 2011 (πηγή: Google Trends) 

 

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι να εντοπιστούν οι τοποθεσίες από 

τς οποίες γίνονται οι αναζητήσεις που αφορούν το site της Eurobank αλλά και να 

κατανοηθεί πως καταλήγουν οι ενδιαφερόµενοι se αυτό. Τα στοιχεία που µας δίνει 

το Trends είναι χαρακτηριστικά: 
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Εικόνα 34. Αναζητήσεις στο Google σχετικά µε Eurobank (πηγή: Google Trends) 

 

Είναι ξεκάθαρο ότι ο µεγαλύτερος όγκος των αναζητήσεων και των 

προσπελάσεων που γίνονται και αφορούν τη Eurobank, ξεκινάνε από τον Ελλαδικό 

χώρο κατά κύριο λόγο, και κατόπιν από χώρες που εδρεύουν θυγατρικές του 

οµίλου στο εξωτερικό. Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι όγκος αναζητήσεων 

γίνεται και από χώρες που φαινοµενικά ο όµιλος δεν έχει δραστηριότητα όπως οι 

ΗΠΑ και η Γερµανία. Εξετάζοντας όµως λίγο καλύτερα, µπορούµε να εξηγήσουµε 

το φαινόµενο. Η Eurobank, παρόλο που δε δραστηριοποιείται σε ευρωπαϊκές χώρες 

όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Γερµανία, εντούτοις αντιπροσωπεύται µε 

συνεργάτες και σε αυτές. Οι αναζητήσεις που γίνονται από τις ΗΠΑ ωστόσο είναι 

αυτές που δε θα περιµέναµε καθόλου. Κοιτώντας πιο αναλυτικά τα αποτελέσµατα 

αναζήτησης στο Google, διαπιστώνουµε ότι υπάρχει ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα 

που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ και αποκαλείται: “EB EuroBank” 

(http://www.eurobankfl.com). Το πιθανότερο σενάριο στην προκειµένη περίπτωση 

είναι ότι τα hits στο site της Eurobank που προέρχονται από ΗΠΑ να είναι 

λανθασµένα και άστοχα, αφού οι Αµερικάνοι πολίτες είναι µάλλον απίθανο να 

έχουν ακούσει για την ελληνική Eurobank. 

Το Alexa από την άλλη µας πληροφορεί ότι ο µέσος χρόνος παραµονής των 

επισκεπτών στο site της Eurobank βρίσκεται κοντά στα 6,43 λεπτά περίπου, και 

πως οι επισκέπτες του site προέρχονται κυρίως από µηχανές αναζήτησης και 

συγκεκριµένα από το Google ή από site ανταγωνιστών όπως η Alpha, η Εµπορική 

και η Winbank. Τά ίδια ακριβώς ισχύουν και για τους επισκέπτες που αποχωρούν 

από το site. 
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Εικόνα 35. Analytics στοιχεία για Eurobank.gr (Πηγή: Alexa.com) 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα δηµογραφικά στοιχεία που εµφανίζει 

το Alexa σχετικά µε τους επισκέπτες του eurobank.gr. Είναι εµφανές ότι οι χρήστες 

του site ειναι κυρίως άνδρες, νεαρής σχετικά ηλικίας, που έχουν ένα αρκετά 

υψηλό µορφωτικό επίπεδο και επισκέπτονται το site από το χώρο της δουλειά 

τους. 

 

Εικόνα 36. ∆ηµογραφικά στοιχεία για Eurobank.gr (πηγή: Alexa.com) 

 

Τα συµπεράσµατα από όλα τα παραπάνω είναι ότι το site έχει µια καλή 

σχετικά επισκεψιµότητα και αναγνωρισιµότητα από το κοινό. Αυτό που ίσως θα 

έπρεπε ίσως να γίνει από πλευράς της διοίκησης είναι να κατανοήσει το κοινό της 

και να προχωρήσει σε στοχευµένες ενέργειες προς αυτό και να δηµιουργήσει 

προϊόντα ειδικά γι’ αυτούς. Όµως από την άλλη εδώ είναι εµφανές ότι η Eurobank 

διαδικτυακά δεν έχει µεγάλη αναγνωρισιµότητα σε µια µερίδα του πληθυσµού και 

θα έπρεπε να αλλάξει ίσως την πολιτική της και την εµφάνιση του site ώστε να 

διεισδύσει και σε αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων. Κάτι άλλο το οποίο θα µπορούσε 

να παρατηρηθεί και να σχολιαστεί είναι και ότι οι επισκέπτες του site σε πολύ 

µεγάλο ποσοστό µπορεί να προέρχονται ή να κατευθύνονται προς site 
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ανταγωνιστικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Εδώ το συµπέρασµα το οποίο θα 

µπορούσε να εξαχθεί είναι πως πολύς κόσµος ίσως να αναζητά κάτι διαφορετικό 

από αυτό που υπάρχει αναρτηµένο στο site και να προσπαθεί να πληροφορηθεί για 

κάτι πιο εξειδικευµένο. Καλό θα ήταν, να γίνει µια έρευνα ικανοποίησης από τη 

χρήση του site ώστε να µπορέσει να εντοπιστεί τι είναι ακριβώς αυτό που ψάχνει ο 

χρήστης και να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητά του. 

 

 

 

5.1.2. Ηλεκτρονική τραπεζική 

Η Eurobank ήταν από τις πρώτες τράπεζες στον ελλαδικό χώρο, που 

εισήγαγε τη χρήση του διαδικτύου για τη διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών 

στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Πολύ ενδιαφέρον είναι να παρατηρήσουµε ποια 

ήταν η τάση των όρων που χαρακτηρίζουν την ηλεκτρονική τραπεζική, το αν αυτοί 

οι όροι υποστηρίζονται από το site της Eurobank και αν τελικά το site επιτυγχάνει 

το στόχο του, δηλαδή να προσελκύσει τους καταναλωτές, έστω και στην αρχική 

σελίδα του e-banking της. Με µια απλή αναζήτηση του όρου eurobank στο 

Insights, αποκαλύπτεται ότι το e-banking και το e-banking eurobank, 

παρουσιάζουν αυξανόµενες τάσεις αναζήτησης άνω του 5000%. 

Οι πιο συνηθισµένοι όροι, που χρησιµοποιούνται από τους χρήστες του 

∆ιαδικτύου, για την αναζήτηση τέτοιου είδους υπηρεσιών αποτελούνται συνήθως 

από δυο όρους, µε δεύτερο να είναι προφανώς “banking”. Το τι όµως προηγείται 

του όρου αυτού είναι που κάνει τη διαφορά και δίνει διαφορετικά αποτελέσµατα. 

Έτσι, αναζητήσεις γίνονται χρησιµοποιώντας όρους όπως “e-banking”, “internet 

banking”, “e banking”, “web banking” και “online banking”. Με χρήση όλων αυτών 

των όρων στο Google Insights, έχουµε: 

 

 

Εικόνα 37. Τάση αναζητήσεων όρων σχετικών µε ηλεκτρονική τραπεζική 

(πηγή: Google Insights) 
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Με µια πρώτη ανάγνωση, παρατηρούµε ότι παλαιότερα, που ίσως τα 

συστήµατα ήταν απλούστερα και πολυ λιγότερο διαδεδοµένα, στο χώρο της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής, επικρατούν οι κλασικοί όροι όπως το “online banking” 

και “internet banking”. Αργότερα όµως και ιδιαίτερα µετά µέσα του 2006, όπου και 

άρχισαν οι τράπεζες να δραστηριοποιούνται πιο ενεργά στον τοµέα αυτό, 

παρατηρείται µια έντονη δραστηριότητα και µια αύξηση των αναζητήσεων σε 

όλους τους όρους. Αυτό που µπορούµε να πούµε έιναι ότι τις χρονιές 2009 – 2010 

και στις αρχές του 2011 οι πιο πολλές αναζητήσεις έγιναν µε βάση τον όρο “e-

banking”, ενώ όπως φαίνεται και στο γράφηµα που ακολουθεί για το 2011 υπάρχει 

µια σύγκλιση στα ποσοστά αναζητήσεων για όλους τους όρους, µε αυξητικές τάσεις 

στους νέους πιο πρόσφατους όρους και µια τάση οι πιο παλιοί όροι να 

εγκαταλείπονται. 

 

Εικόνα 38. Τάση αναζητήσεων όρων σχετικών µε ηλεκτρονική τραπεζική 

το 2011  (πηγή: Google Insights) 

 

Σε ό,τι έχει να κάνει µε to site της Eurobank, µέσα από τις σχετικές 

αναζητήσεις που παρέχει το Insights, οι πιο δηµοφιλείς όροι όπως “e-banking” και 

“e banking”, σχετίζονται µε αναζητήσεις που αφορούν την ίδια τη Eurobank σε 

πολύ µεγαλύτερα ποσοστά από ότι στον ανταγωνισµό. Βέβαια από την άλλη στους 

λιγότερο δηµοφιλείς όρους, η συσχέτιση µε τη eurobank ειναι ανύπαρκτη. 

Η διοίκηση και οι υπέυθυνοι διαχειριστές του site, θα έπρεπε σε αυτό τo 

σηµείο να εισάγουν σαν keyword εύρεσης και χαρακτηρισµού του site της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής της Eurobank και τους µη δηµοφιλείς όρους. Με αυτόν 

τον τρόπο θα µπορούσαν να επιτύχουν ακόµα µεγαλύτερη αναγνωρισιµότητα και 

γιατί όχι αύξηση του αριθµού των χρηστών και κατά συνέπεια των πελατών της. 

 

 

5.1.3. Χορηγίες 

Η Eurobank, όπως φαίνεται και µέσα από τις πληροφορίες που υπάρχουν 

στο site της κάτω από την ενότητα “Εταιρική Υπευθυνότητα – Η Συµµετοχή στην 
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Κοινωνία – Αθλητισµός”, έχει υλοποιήσει το Πρόγραµµα: “Η Μεγάλη Στιγµή για τον 

Αθλητισµό”. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Ο όµιλος Eurobank EFG, από το 

2001, είναι αποκλειστικός χορηγός όλων των Εθνικών Οµάδων Μπάσκετ.» Με 

βάση την παραπάνω πρόταση και επειδή τα τελευταία χρόνια η συµµετοχή της 

ελληνικής εθνικής οµάδας µπάσκετ, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις ήταν πολύ 

επιτυχηµένη, δε θα ήταν παράλογο να σκεφτεί κανείς ότι η Eurobank µέσα από τη 

χορηγία της στην οµάδα, αποκτά µεγαλύτερη αναγνωρισιµότητα, που ίσως να 

ξεπερνά και τα όρια του ελλαδικού χώρου. 

Σε µια προσπάθεια να αποδειχτεί αυτό, έγιναν µε χρήση του Google 

Insights, µελέτη των αναζητήσεων που αφορούν τη Eurobank. Βέβαια, εδώ όπως 

είναι κατανοητό τα αποτελέσµατα δε µπορεί να έχουν µόνιµο χαρακτήρα αλλά 

εποχιακό. Πιο συγκεκριµένα τα ευρήµατα παρουσιάζονται γραφικά πιο κάτω: 

 

Εικόνα 39. Τάση αναζήτησης όρου Eurobank τον Σεπτέµβριο του 2005. 

(πηγή: Google Insights) 

 

Η αναζήτηση εδώ έχει περιοριστεί στο χρονικό διάστηµα που έλαβε χώρα η 

διοργάνωση του “Eurobasket 2005” στη Σερβία. Το αποτέλεσµα για την ελληνική 

οµάδα ήταν η πρώτη θέση, και από τα αποτελέσµατα του Insights βλέπουµε ότι και 

το ενδιαφέρον για τη Eurobank ήταν µεγάλο, αυξανόµενο και ειδικά τη µέρα του 

τελικού το µεγαλύτερο δυνατό. 

Παρόµοια αποτελέσµατα έχουµε και για τις επόµενες διοργανώσεις του 

2007, 2009, 2011 αλλά και για το “Mundobasket” του 2006, όπου κατέλαβε τη 

δεύτερη θέση. Αναλυτικά: 

 

 

Εικόνα 40. Τάση αναζήτησης όρου Eurobank τον Σεπτέµβριο του 2007. 

(πηγή: Google Insights) 

 



 86

 

 

Εικόνα 41. Τάση αναζήτησης όρου Eurobank τον Σεπτέµβριο του 2009. 

(πηγή: Google Insights) 

 

Εικόνα 42. Τάση αναζήτησης όρου Eurobank για Αύγουστο – Σεπτέµβριο 

του 2011. (πηγή: Google Insights) 

 

 

Εικόνα 43. Τάση αναζήτησης όρου Eurobank για Αύγουστο – Σεπτέµβριο 

του 2006. (πηγή: Google Insights) 

 

 

Αυτό που παρατηρείται είναι ότι το ενδιαφέρον για το site της Eurobank 

συµβαδίζει και µε τη σπουδαιότητα και το ενδιαφέρον των αγώνων της εθνικής 

οµάδας. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι τα peak στα οποία φτάνει η 

αναζήτηση στις 18/09/2009, όταν διεξήχθη ο αγώνας µε την Τουρκία, στις 

15/09/2011 µε την Κροατία, και φυσικά στις αρχές του Σεπτέµβρη του 2006, που 

η εθνική οµάδα έφτασε στη δεύτερη θέση παγκοσµίως. 

Από τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η αρχική µας υπόθεση 

ότι οι χορηγίες λειτουργούν σαν ένα πολύτιµο όπλο διαφήµισης για τη Eurobank 

και κατα συνέπεια για το site της είναι ακριβής. Γι αυτό το λόγο άλλωστε όπως 

διαβάζουµε και µέσα από το site πάλι κάτω από την ίδια ενότητα που 

προαναφεραµε: «Την ανανέωση της συνεργασίας τους µέχρι το 2014 ανακοίνωσαν 
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η Eurobank και η Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σε εκδήλωση που 

πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο του Ιδρύµατος Μποδοσάκη στις 23/8/2010.» Είναι 

εµφανές ότι από αυτή τη συνεργασία – χορηγία, κερδισµένοι βγαίνουν και οι δυο 

εταίροι, που είναι η Eurobank και η εθνική οµάδα µπάσκετ. 

 

 

 

5.1.4. Συγχώνευση Alpha Bank - Eurobank 

Τον τελευταίο καιρό και εξαιτίας των δύσκολων οικονοµικών συγκυριών και 

της διεθνούς οικονοµικής κρίσης, όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είναι σε 

αναζήτηση ισχυρών οικονοµικών συµµαχιών. Στόχος αυτών των συνεργασιών, µε 

όποια µορφή και αν αυτές υλοποιούνται, είναι να ενισχυθεί και να σταθεροποιηθεί 

η θέση τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, να αποφευχθεί τυχόν πιστωτικός 

κίνδυνος αλλά και να συνεχίσουν τα ιδρύµατα να προσφέρουν στους πελάτες τους 

υψηλής ποιότητας τραπεζικές υπηρεσίες. 

Με βάση αυτή τη λογική, δυο πολύ µεγάλοι τραπεζικοί όµιλοι που έχουν 

σαν έδρα τους την Ελλάδα και δραστηριοποιούνται στο χώρο, η Alpha Bank και η 

Eurobank, ανακοίνωσαν τον Αύγουστο του 2011, τη συµφωνία για τη συγχώνευση 

τους. Όπως διαβάζουµε µέσα από το site της Alpha Bank: «Τα ∆ιοικητικά 

Συµβούλια της Alpha Bank και της Εurobank EFG ανακοινώνουν, ότι κατέληξαν σε 

συµφωνία για τη συγχώνευση της Alpha Bank και της Εurobank EFG. Η 

συγχώνευση δύο άκρως συµπληρωµατικών ιδιωτικών τραπεζών, µε σηµαντικές 

συνέργειες και σαφή επιχειρηµατική λογική, θα διαδραµατίσει καθοριστικής 

σηµασίας ρόλο στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Το ενιαίο σχήµα, θα 

κατέχει ηγετικά µερίδια αγοράς σε όλους τους σηµαντικούς τοµείς τραπεζικών 

δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.» Παράλληλα µέσα από το site της Eurobank σε µια 

πιο πρόσφατη σχετικά ανακοίνωση, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του οµίλου Eurobank 

EFG κος Ν. Νανόπουλος αναφέρει ότι η συγχώνευση είναι: «µια ιστορική απόφαση 

που αλλάζει τα δεδοµένα, ενισχύει τις προοπτικές αντιµετώπισης της κρίσης, 

ισχυροποιεί το τραπεζικό σύστηµα της χώρας και δίνει ένα θετικό µήνυµα 

προοπτικής συνολικά για την ελληνική οικονοµία και κοινωνία». 

Το ενδιαφέρον που προκάλεσε η µελλοντική συγχώνευση, ήταν πολύ 

µεγάλο και φάνηκε έντονα µέσα από τις δηµοσιεύσεις του τύπου και στην Ελλάδα 

και µέσα από τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία. Είναι λογικό να υποθέσουµε 

ότι η συζήτηση γύρω από τη συγχώνευση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και των 

απλών πολιτών – πελατών οι οποίοι προσπάθησαν να βρουν όσο το δυνατόν 

περισσότερες πληροφορίες µέσω ∆ιαδικτύου. Φυσικά η πρώτη διαδικτυακή πηγή 

πληροφόρησης θα ήταν τα site των δύο εµπλεκοµένων, δηλαδή της Alpha Bank 
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και της Eurobank. Εποµένως αναµένουµε να υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον και 

ζήτηση διαδικτυακά για την ιστοσελίδα της Eurobank και για το περιεχόµενό της, 

ειδικά κατά τα τέλη του Αυγούστου του 2011, όποτε έγινε η πρώτη ανακοίνωση. 

Με µια πρώτη συγκριτική µατιά ανάµεσα στα δυο site των δυο εταίρων 

(www.alpha.gr και www.eurobank.gr), χρησιµοποιώντας το Google Trends, 

µπορούµε αµέσως να συµπεράνουµε ότι ο αριθµός των επισκεπτών στο site της 

Alpha είναι σταθερά µεγαλύτερος, µε τη Eurobank να ακολουθεί µε λιγότερους 

επισκέπτες. Αυτό που εύκολα εξακριβώνεται είναι ότι η διαφορά αυτή του αριθµού 

των επισκεπτών διατηρείται σταθερή σε όλα τα χρόνια και η πορεία των site είναι 

παράλληλη, και σε ελληνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 

 

 

Εικόνα 44. Daily Unique Visitors των site της ALPHA BANK και της 

Eurobank από το 2009. (πηγή: Google Trends) 

 

Περιορίζοντας λίγο το χρόνικο πλαίσιο των ερευνών µας σε ετήσια βάση, 

για τα δύο τελευταία χρόνια, και για τα δυο site, παρατηρούµε πως η διαφορά 

διατηρείται πάντα και σταθερή, και πως τους καλοκαιρινούς µήνες, µε 

αποκορύφωµα το µήνα Αύγουστο, την περίοδο των γιορτών του Πάσχα και των 

Χριστουγέννων το ενδιαφέρον και η αναζήτηση πέφτει σε πολύ χαµηλά επίπεδα. 

 

 

Εικόνα 45. Daily Unique Visitors των site της ALPHA BANK και της 

Eurobank για το 2010 (πηγή: Google Trends) 
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Εικόνα 46. Daily Unique Visitors των site της ALPHA BANK και της 

Eurobank για το 2011 (πηγή: Google Trends) 

 

Βέβαια από τον αριθµό των χρηστών βλέπουµε οτι το ενδιαφέρον των 

χρηστών και του κοινού αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου. Αυτό που ίσως 

αξίζει να σταθούµε λίγο περισσότερο είναι το ότι τον Αύγουστο του 2011, το 

γράφηµα παρουσιάζει µια πιο αποτόµη κλίση και το κοινό επανέρχεται στος 

αναζητήσεις του πιο γρήγορα. Μια εξήγηση για το γεγονός αυτό είναι η 

ανακοίνωση της συγχώνευσης. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τα δεδοµένα που 

µας παρέχονται και από τα άλλα εργαλεία.  

Με χρήση του Adwords, και κάνοντας µια αναζήτηση του όρου “alpha – 

eurobank”, τα αποτελέσµατα τα οποία δόθηκαν περιείχαν στις δύο πρώτες θέσεις 

των λέξεων – κλειδιών τους όρους: «eurobank alpha» και «alpha eurobank». 

 

 

Εικόνα 47. Keyword προτάσεις για Alpha-eurobank. (πηγή: Google Adwords 

Keyword tool) 
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Λαµβάνοντας αυτές τις λέξεις κλειδιά και περνώντας τες µέσα από το 

Google Insights, λαµβάνουµε δύο σχεδόν πανοµοιότυπα γραφήµατα, που δείχνουν 

ότι το ενδιαφέρον του κόσµου, ειδικά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν πάρα πολύ 

υψηλό. Έτσι το γεγονός ότι το ενδιαφέρον του κόσµου για το site της eurobank 

(αλλά και της alpha κατά συνέπεια) επανήλθε σχετικά πολύ γρήγορα, µπορεί να 

οφείλεται στην ανακοίνωση της συγχώνευσης. 

 

Εικόνα 48. Τάση αναζήτησης όρου “Alpha Eurobank” το 2011. (πηγή: Google 

Insights) 

Αυτός είναι  εξάλλου και ένας από τους λόγους που και τα δυο site που 

είδαµε έχουν στην αρχική τους σελίδα ένα link που πληροφορεί το κοινό για τη 

συγχώνευση των δυο τραπεζών και την πορεία της διαδικασίας. 

 

Εικόνα 49. Αρχικές σελίδες των site των Eurobank και ALPHA BANK. 

 

 

 

5.1.5. Ακίνητα – στεγαστικά δάνεια – Eurobank Property 

Services 

Η αγορά των ακινήτων, έχει παίξει πολύ µεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονοµίας και η οικοδοµική ανάπτυξη έχει πολλές φορές χαρακτηριστεί 

ως βασικός παράγοντας εξέλιξής της. Η οικοδοµική δραστηριότητα και ο 
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κατασκευαστικός κλάδος απασχολούν µεγάλο µέρος του ενεργού εργατικού 

δυναµικού και ο κόσµος, τουλάχιστον στην ελληνική επικράτεια, έχει κατα καιρούς 

επιδείξει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον στην απόκτηση ενός ακινήτου, είτε αυτό είναι 

κατοικία είτε επαγγελµατικός χώρος. 

Είναι εύκολα κατανοητό πως ο όµιλος Eurobank EFG θα πρέπει να έχει 

κάποιου είδους συµµετοχή σε αυτόν το τοµέα. Όπως µπορούµε να διαβάσουµε και 

στο site της Eurobank, αλλά και στο site της θυγατρικής της εταιρίας “Eurobank 

Property Services”, καταλαβαίνουµε ότι µε την ίδρυσης της συγκεκριµένης 

θυγατρικής, η eurobank προσπάθησε να µπει δυναµικά στο χώρο των ακινήτων 

προσφέροντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες και wholesale service. Συγκεκριµένα 

διαβάζουµε: «Ο Όµιλος Eurobank EFG Group ξεκίνησε την παροχή 

ολοκληρωµένων υπηρεσιών στο χώρο του real estate τον Ιανουάριο του 2000 

µέσω της θυγατρικής εταιρείας EFG EUROBANK PROPERTIES Α.Ε. Συγκεκριµένα, 

οι δραστηριότητες της εταιρείας, πέραν της επένδυσης σε ακίνητα, περιελάµβαναν 

εκτιµήσεις ακινήτων, συµβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες market research, 

technical & facility management, asset management και βέβαια υπηρεσίες 

brokerage (διαµεσολάβηση σε αγοραπωλησίες και µισθώσεις ακινήτων).» 

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να µελετήσουµε εδώ είναι το ποια 

ακριβώς είναι η διαδικτυακή συµπεριφορά των χρηστών απέναντι στη 

συγκεκριµένη εταιρία και µέσα από αυτό να παρατηρήσουµε πως κυµαίνεται το 

ενδιαφέρον του κόσµου για τα ακίνητα µε την πάροδο του χρόνου, όπως και την 

τάση των όρων που σχετίζονται µε αυτά. 

Χρησιµοποιώντας το Google Insights και κάνοντας µια µελέτη αναζήτησης 

για την eurobank property services, για το 2011, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι 

το ενδιαφερον και οι αναζητήσεις είναι σχετικά υψηλές παρόλο που θα περιµέναµε 

το αντίθετο λόγω της καθίζησης της αγοράς. Η τάση βέβαια είναι πτωτική αλλά 

αυτό δικαιολογείται και από την κατάσταση στη σύγχρονη οικονοµία. Γραφικά τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήµα: 

 

Εικόνα 50. Τάση αναζήτησης όρου “Eurobank Property Services” το 2011. 

(πηγή: Google Insights) 

 

Το πόσο µεγάλο ενδιαφέρον έδειχνε ο κόσµος για την αγορά ακινήτων 

φαίνεται και γραφικά µε το να κάνουµε τη σύγκριση του όγκου των αναζητήσεων 
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ανάµεσα στη διετία 2007 – 2008, κατά την οποία ο κόσµος έδειχνε ιδιαίτερα 

µεγάλο ενδιαφέρον και η αγορά ακινήτων άκµαζε, µε την διετία 2010 – 2011. 

Γραφικά τα αποτελέσµατα δίνονται ως εξής: 

 

 

Εικόνα 51. Τάση αναζήτησης όρου “αγορά ακινήτων” τις διετίες 2007–

2008 & 2010–2011. (πηγή: Google Insights) 

 

Η σύγκριση δείχνει πως πραγµατικά η αναζήτησεις τη διετία αυτή ήταν 

αρκετά αυξηµένες, όµως το αξιοπερίεργο είναι πως ο κόσµος παρόλο που σήµερα 

δε δείχνει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, το εδιαφέρον αυτό είναι σταθερό και συνεχές. 

Προσπαθώντας να επιβεβαιώσουµε αυτό το συµπέρασµα, έγινε επίσης µια 

µελέτη της τάσης του όρου “στεγαστικά δάνεια” για να εξακριβωθεί εαν υπάρχει η 

ίδια συµπεριφορά. 

 

 

Εικόνα 52. Τάση αναζήτησης όρου “στεγαστικά δάνεια” τις διετίες 2007–

2008 & 2010–2011. (πηγή: Google Insights) 

 

Τα αποτελέσµατα δικαιώνουν απόλυτα τα προηγούµενα συµπεράσµατα 

καθώς και την πτώση του ενδιαφέροντος σχετικά µε το site της eurobank property 

services. Ενώ πηγαίνοντας λίγο πάρα πέρα και κοιτάζοντας την τάση αναζήτησης 

στεγαστικού δανείου, µε την πώληση ακινήτων και κατοικιών παρατηρούµε πως ο 

κόσµος έχει περιορίσει κατά πολύ το ενδιαφέρον του, ενώ την τελευταία διετία µια 

πιο καλή συµπεριφορά συγκριτικά είχαν οι αναζητήσεις σχετικά µε την αγορά 

κατοικίας, η οποία σε κάποια σηµεία παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, σε γενικές 

γραµµές όµως έχει το µικρότερο ρυθµό µείωσης. 
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Εικόνα 53. Τάση αναζήτησης όρων τη διετία 2010–2011. (πηγή: Google Insights) 

 

Αυτό που θα µπορούσε να σχολιαστεί σα συµπέρασµα εδώ είναι πως ο 

καταναλωτής µπορεί να µην ενδιαφέρεται για να αποκτήσει άµεσα κάποιο ακίνητο 

µέσω κάποιου στεγαστικού δανείου, όµως πάντα ενδιαφέρεται για αγορά κατοικίας 

ακόµα και ίσως αν αυτό συνεπάγεται την εύρεση και την εκµετάλευση µιας 

«ευκαιρίας», είτε αυτή έχει να κάνει µε κατοικία είτε µε επένδυση στον τοµέα του 

real estate. 

 

 

5.1.6. Πρόγραµµα Επιστροφή 

Ως πιστωτικός οργανισµός η Eurobank παρέχει στους καταναλωτές της 

πιστωτικές κάρτες για τις καθηµερινές, και µη, συναλλαγές, απαλλάσοντας τον 

καταναλωτή από το να χρησιµοποιεί µετρητά για να αγοράσει ό,τι χρειαστεί ή 

επιθυµήσει. Μέσα στα πλάισια της προώθησης της χρήσης των πιστωτικών αλλά 

και των χρεωστικών καρτών της, η Eurobank έχει λανσάρει από το 2007 και µετά 

το πρόγραµµα επιβράβευσης “Επιστροφή” (€πιστροφή). Το τι προσφέρει το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα γίνεται άµεσα κατανοητό κοιτάζοντας µέσα από το site 

της Eurobank το όποιο περιγράφει: «Εάν είστε κάτοχος Πιστωτικών ή Χρεωστικών 

Καρτών Eurobank, µε το Πρόγραµµα Επιβράβευσης €πιστροφή µπορείτε να έχετε 

καθηµερινό κέρδος σε πραγµατικά €υρώ! Γιατί κάθε φορά που .... πραγµατοποιείτε 

αγορές σε περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 

€πιστροφή, συγκεντρώνετε €υρώ τα οποία εξαργυρώνετε σε επόµενες αγορές 

πληρώνοντας λιγότερο ή και καθόλου». 

Με βάση την παραπάνω καταχωρηµένη δήλωση που είναι αναρτηµένη στο 

site της τράπεζας, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούµε κατα πόσο αυτό το 

πρόγραµµα αποτελεί κίνητρο για έναν υποψήφιο καταναλωτή να αποκτήσει µια 

κάρτα της Eurobank, και αν το καταναλωτικό κοινό αναζητά περισσότερες 

πληροφορίες απευθυνόµενο στο site της τράπεζας. Μέσα απο το site της τράπεζας 

υπάρχει σύνδεσµος που βγάζει απευθείας σε site που δηµιουργήθηκε για το 
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πρόγραµµα αυτό (http://www.epistrofi-eurobank.gr) που παρέχει περισσότερες 

πληροφορίες και όρους του προγράµµατος.  

Κάνοντας µια πρώτη µελέτη του συγκεκριµένου site και χρησσιµοποιώντας 

το Alexa, βλέπουµε οι επισκέπτες του διαδικτυακού αυτού χώρου, προέρχονται 

είτε από το Google και τις µηχανές αναζήτησης είτε µέσα από το site της 

Eurobank, το http://www.eurobank.gr, και µάλιστα µε αναλογία 1 – 1. 

 

Εικόνα 54. Clickstream δεδοµένα για epistrofi-eurobank.gr (πηγή: Alexa.com) 

Χρησιµοποιώντας το Google Insights για τον όρο “επιστροφή” παρατηρούµε 

ότι έχουµε πολλά δεδοµένα να µελετήσουµε και πολύ µεγάλο όγκο αναζητήσεων, 

οι οποίες όµως δεν ανταποκρίνονται στο ζητούµενο. Αυτό φαίνεται από τον 

κατάλογο των δηµοφιλέστερων αναζητήσεων που περιλαµβάνουν αναζητήσεις που 

εµπεριέχουν τον όρο “επιστροφή”, όµως έχουν να κάνουν περισσότερο µε απλά 

καθηµερινά θέµατα πχ επιστροφή χρηµάτων, επιστροφή φόρων και ΦΠΑ αλλά και 

µε θέµατα που είναι επίκαιρα εξαιτίας των καταστάσεων όπως η επιστροφή στη 

δραχµή!! 

 

 

Εικόνα 55. ∆ηµοφιλέστερες και αυξανόµενες αναζητήσεις µέσα από τον 

όρο “επιστροφή”. (πηγή: Google Insights) 
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Στον κατάλογο των αυξανόµενων αναζητήσεων όµως πρώτη θέση κατέχει ό 

όρος “eurobank επιστροφή”, που είναι και αύτο που µας ενδιαφέρει. Κάνοντας µια 

απλή αναζήτηση του συγκεκριµένου όρου στο Google βλέπουµε πως στις πρώτες 

θέσεις των αποτελεσµάτων (οργανικές αναζητήσεις) στις πρώτες θέσεις είναι το 

ίδιο το site της επιστροφής αλλά και µια υποσελίδα του site της Eurobank. 

 

Εικόνα 56. Αποτελέσµατα αναζήτησης όρου “eurobank επιστροφή” στο 

Google (organic αποτελέσµατα) 

Χρησιµοποιώντας και πάλι το Google Insights για το συγκεκριµένο όρο 

βλέπουµε πως οι αναζητήσεις κυµαίνονται και ποικίλουν ανά διάφορα χρονικά 

διαστήµατα. Συγκεκριµένα και κάνοντας µελέτη σχετικά µε τον όρο “eurobank 

επιστροφή” τα τελευταία δυο χρόνια βλέπουµε: 

 

Εικόνα 57. Τάση αναζήτησης όρου “eurobank επιστροφή” για τη διετία 

2010 – 2011. (πηγή: Google Insights) 
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Είναι εµφανές ότι παρόλο που το πρόγραµµα της επιστροφής έχει ισχύ από 

το 2007 και µετά, αποτελέσµατα στην αναζήτηση υπάρχουν µόνο από τα τέλη του  

2010 και µετά. Προφανώς το πρόγραµµα χαίρει ευρύτατης αποδοχής από το κοινό 

µετά τα µέσα Νοεµβρίου 2010. Μέσα από ιστορικά στοιχεία µπορούµε να 

δικαιολογήσουµε και το γιατί. Στα τέλη Οκτωβρίου του 2010, η Eurobank 

ανακοίνωσε ότι στο πρόγραµµα της Επιστροφή εντάσσονται και οι χρεωστικές 

κάρτες της (ενώ µέχρι εκείνη τη στιγµή µόνο οι πιστωτικές κάρτες απολάµβαναν το 

προνόµιο). Μεγαλύτερο ενδιαφέρον υπήρξε για το πρόγραµµα, και κατά συνέπεια 

για τη Eurobank, την περίοδο Νοεµβρίου - ∆εκεµβρίου 2010. Αυτό δικαιολογείται 

από την ένταξη στο πρόγραµµα νέων επιχειρήσεων από τις οποίες µπορούσε να 

επωφεληθεί το κοινό, οι οποίες όµως ήταν πολύ γνωστές και δηµοφιλείς. Ανάµεσα 

στα ονόµατα των επιχειρήσεων ήταν οι “Γερµανός”, “Cosmote”, “Πλαίσιο”, 

“Praktiker” και “EKO”. Η επόµενη αυξητική τάση παρατηρείται στα µέσα Ιουλίου 

του 2011, όπου ανακοινώθηκε η αύξηση του ποσοστού της επιστροφής σε 

συγκεκριµένα προϊόντα και επιχειρήσεις για κάποιο χρονικό διάστηµα. Το ποσοστό 

άγγιζε ακόµη και το 10%, ενώ παράλληλα η επιστροφή από εκείνο το σηµείο και 

µετά ισχύει και σε επιλεγµένα εστιατόρια. Εδώ πάντως αξίζει να σηµειωθεί ότι όλες 

οι ανακοινώσεις και οι τροποποιήσεις του προγράµµατος συνοδεύτηκαν και από 

διαφηµιστικές καµπάνιες στον τύπο, στα ΜΜΕ αλλά και σε ηλεκτρονικές 

διαφηµίσεις. Στα τέλη του 2011, η Eurobank έβγαλε µια καινούρια πιστωτική 

κάρτα που δίνει µεγάλα ποσοστά επιστροφής από αγορές κυρίως σε εµπορικά 

κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δίνοντας µια νέα ώθηση στο ποσοστό 

των αναζητήσεων. 

Είναι πολύ λογικό να υποθέσουµε ότι εφόσον οι αναζητήσεις σχετικά µε την 

επιστροφή έχουν ικανοποιητική πορεία, και η επισκεψιµότητα στο site της 

τράπεζας διατηρείται σε καλά σχετικά επίπεδα, αφού όπως είδαµε ο ιστοχώρος της 

Eurobank είναι ανάµεσα στις πρώτες θέσεις των αποτελεσµάτων αναζήτησης στο 

Google. 

 

 

5.1.7. Πιστωτικές κάρτες 

Πέρα από το πρόγραµµα “€πιστροφή”, στο οποίο συµµετέχουν όλες οι 

πιστωτικές κάρτες της Eurobank, τα τελευταία δυο χρόνια, η τράπεζα έκανε ένα 

βήµα παραπάνω, στο πού µπορεί ο τελικός καταναλωτής να της χρησιµοποιήσει. 

Με µια αρκετά µεγάλη διαφηµιστική καµπάνια, στα τέλη του 2010 αλλά και του 

2011, και στα έντυπα µέσα αλλά και σε ηλεκτρονικές καταχωρήσεις, όπως και σε 
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µια υποσελίδα του site της, η Eurobank ενηµέρωνε για τη δυνατότητα πληρωµής 

οφειλών προς το δηµόσιο και τις ∆ΕΚΟ, µε χρήση της πιστωτικής κάρτας Eurobank 

εως και σε 6 άτοκες δόσεις. Μάλιστα λάνσαρε την πρωτοβουλία αυτή µε τον τίτλο: 

“Γιατί να γυρνάτε;” 

 

Εικόνα 58. ∆ιαφηµιστική καµπάνια Eurobank για πληρωµές (πηγή: 

www.eurobank.gr) 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση θα επιχειρηθεί να διαπιστωθεί αν όντως το 

καταναλωτικο κοινό ενδιαφέρθηκε για την πληρωµή των (φορολογικών και µη) 

υποχρεώσεων του µε τη χρήση της πιστωτικής του κάρτας και αν αυτό αύξησε την 

κυκλοφορία στο site Eurobank. 

Χρησιµοποιώντας το Google Insights µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι το 

2011, ο κόσµος ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ να µάθει περισσότερα πράγµατα σχετικά 

µε τα τέλη και τους φόρους. Ειδικά µετά την ανακοίνωση της επιβολής του ειδικού 

τέλους ακινήτων µέσω των λογαριασµών των εταιριών παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας, και µετά την ανακοίνωση δυνατότητας ρύθµισης των ηµιυπαίθριων 

χώρων, το ενδιαφέρον του κόσµου αυξήθηκε έντονα. 

 

Εικόνα 59. Τάση αναζητήσεων όρων “δεη χαρατσι” και “ηµιυπαιθριοι” το 

2011  (πηγή: Google Insights) 
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Από την άλλη, προσπαθώντας να αναζητήσουµε στοιχεία σχετικά µε τη 

χρήση των πιστωτικών καρτών και συγκεκριµένα µε τον όρο “πληρωµή µε 

πιστωτική κάρτα”, παρατηρούµε ότι το Google δε µας δίνει κανένα αποτέλεσµα 

σχετικά µε τη Eurobank (όπως και µε καµία άλλη τράπεζα). Εξειδικεύοντας λίγο 

περισσότερο την αναζήτηση µας µε τον όρο “πληρωµή δηµοσίου µε πιστωτική 

κάρτα”, βλέπουµε ότι στις πρώτες θέσεις των αναζητήσεων αναφέρεται το site της 

Eurobank. Όµως χρήση αυτόυ του όρου στο Insights δε µπορεί να δώσει 

αποτελέσµατα λόγω µικρού όγκου αναζητήσεων. 

 

Εικόνα 60. Αποτελέσµατα αναζήτησης όρου “πληρωµή δηµοσίου µε 

πισυτωτική κάρτα” στο Google (organic αποτελέσµατα) 

Το AdWords προτείνει τη χρήση του όρου “πιστωτική κάρτα”, και το 

Insights δείχνει ότι γι αυτόν τον όρο υπάρχει ενδιαφέρον που µάλιστα είναι 

εντονότερο στα τέλη του 2011, οπότε και ανακοινώθηκαν τα µέτρα. 

 

Εικόνα 61. Τάση αναζήτησης όρου “πιστωτική κάρτα” για το 2011. (πηγή: 

Google Insights) 
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∆υστυχώς όµως δε µπορεί πουθενά στα αποτελέσµατα να συσχετιστούν 

συγκεκριµένα οι πιστωτικές κάρτες Eurobank. Οποιαδήποτε αναζήτηση σχετικά µε 

κάρτα Eurobank παρουσιάζει στα εργαλεία της Google, πολύ µικρό ή και µηδαµινό 

όγκο αναζητήσεων. Αυτό µπορεί να οδηγήσει στο λογικό συµπέρασµα, ότι παρόλη 

τη διαφηµιστική καµπάνια και τις δυνατότητες που δίνει η Eurobank µε τη χρήση 

των πιστωτικών καρτών της, η ίδια δεν καταφέρνει να κάνει τον κόσµο να 

αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες και κατά συνέπεια να τον προσελύσει στον 

ιστότοπό της. 

 

5.1.8. Επιτόκια καταθέσεων 

Ως χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, είναι πολύ λογικό να υποθέσουµε ότι η 

Eurobank δίνει στους λογαριασµούς καταθέσεών της, είτε αυτοί είναι απλοί 

λογαριασµοί είτε µε τη µορφή προθεσµιών, κάποιο επιτόκιο. Σε πολλές περιπτώσεις 

το παρεχόµενο από την εκάστοτε τράπεζα επιτόκιο που δίνεται, µπορεί να 

αποτελέσει κίνητρο για κάποιον υποψήφιο πελάτη, ώστε να εµπιστευτεί τις 

καταθέσεις του σε αυτήν την τράπεζα ή ακόµα και να τις µεταφέρει από κάπου 

αλλού. 

Στο site της Eurobank, υπάρχει µια συγκεκριµένη υποσελίδα στην οποία 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα προσφερόµενα επιτόκια σε απλούς λογαριασµούς 

ταµιευτηρίου ή όψεως, και οι προϋποθέσεις ισχύος τους. Θα γίνει εδώ µια 

προσπάθεια ώστε να δούµε κατά πόσο αυτές οι καταχωρήσεις στο site της 

τράπεζας επιτυγχάνουν το στόχο της προσέλκυσης. 

Κάνοντας µια αναζήτηση µε τον όρο “επιτόκια καταθέσεων”, µέσω του 

Google Insights µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι σε γενικές γραµµές για το 2011, 

το ενδιαφέρον του κόσµου παρόλη την κρίση ήταν σταθερό σχετικά και µόνο το 

τελευταίο διαστηµα υπήρξε µια µέιωση ενδιαφέροντος. Με τη βοήθεια του Adwords 

και µε την εισαγωγή του όρου “επιτόκια καταθέσεων”, παρατηρούµε ότι οι 

περισσότερες αναζητήσεις σχετικά µε το επιτόκιο, οδήγησαν σε ανταγωνιστές 

(Τράπεζα Κύπρου), ενώ αναζητήσεις για τα επιτόκια που προσφέρει η Eurobank 

είναι πολύ λιγότερες σε αριθµό (40ή θέση ανάµεσα στις 50 πρώτες). 

Χρησιµοποιώντας πάλι το Google Insights, µε τον όρο που µας προτείνει το 

Adwords, δηλαδή µε τον όρο “επιτοκια eurobank”, µπορούµε να δούµε από την 

γραφική αναπαράσταση για το 2011 ότι ο κόσµος ενδιαφέρεται να ενηµερωθεί µεν 

για τα επιτόκια που προσφέρει η τράπεζα, αλλά το ενδιαφέρον σιγά σιγά 
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εξασθενεί. Ενώ αν γίνει απόπειρα µελέτης του ίδιου όρου στην πιο εξειδικευµένη 

κατηγορία των χρηµατοοικονοµικών, παρατηρούµε, ότι το συγκεκριµένο εργαλείο 

δε µπορεί να δώσει αποτελέσµατα µετρήσεων. 

 

Εικόνα 62. Keyword προτάσεις για “επιτόκια καταθέσεων”. (πηγή: Google 

Adwords Keyword tool) 

 

 

Εικόνα 63. Τάση αναζήτησης όρου “επιτόκια eurobank” για το 2011. (πηγή: 

Google Insights) 

 

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε πως ο κόσµος ενδιαφέρεται και 

δείχνει ενδιαφέρον για τα επιτόκια των καταθέσεων και ίσως κάνει ένα µικρό 

αριθµό αναζητήσεων για το τι προσφέρει η συγκεκριµένη τράπεζα. Από την άλλη 

όµως το site της τράπεζας δε µπορεί να θεωρηθεί σε καµµία περίπτωση ότι είναι 

αυτό που ενηµερώνει τον κόσµο για το θέµα. Το παραπάνω αποδεικνύεται και 

µέσα από τη µηχανη αναζήτησης της Google, όπου µε µια απλή αναζήτηση του 

όρου “επιτόκια eurobank”, ενώ θα περίµενε κανείς το site της τράπεζας να 

βρίσκεται στις πρώτες θέσεις αναζητήσεων, αυτό δεν ισχύει αφού σαν αποτέλεσµα 
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βρίσκεται αρκετές σελίδες αργότερα, και ο κόσµος ενηµερώνεται γι αυτά από site 

τρίτων που µπορεί να είναι αβέβαια και παραπλανητικά! 

 

Εικόνα 64. Αποτελέσµατα αναζήτησης όρου “επιτόκια eurobank” στο 

Google (organic αποτελέσµατα, πρώτη σελίδα) 

 

5.1.9. Eurolife 

Στο σύνολο των εταιριών που δραστηριοποιούντσι κάτω από την επωνυµία 

του οµίλου της Eurobank, είναι και η εταιρία ασφαλιστικών υπηρεσιών “Eurolife”. 

Η συγκεκριµένη θυγατρική εταιρία έχει δική της ξεχωριστή παρουσία στο ∆ιαδίκτυο 

µέσα από το site µε ηλεκτρονική διεύθυνση www.eurolife.gr. Τα ασφαλίστικα 

προϊόντα που προσφέρει η συγκεκριµένη εταιρία, είναι πολλά και αφορούν 

πολλούς διαφορετκούς τοµείς. Σκοπός µας εδώ είναι να µπορέσουµε να 

εξακριβώσουµε εαν η Eurolife µπορεί να προσελκύσει επισκέπτες στο site της µέσω 

του site της Eurobank και από εκεί να αντλήσει το πελατολόγειό της. 

Με µια πρώτη αναζήτηση στο Google χρησιµοποιώντας τον όρο “eurolife”, 

τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται δίνουν µεν, σαν πρώτο αποτέλεσµα την αρχική 

σελίδα του site της ασφαλιστικής, και σαν τρίτο αποτέλεσµα εµφανίζεται µια 

υποσελίδα του site της eurobank. 
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Εικόνα 65. Αποτελέσµατα αναζήτησης όρου “eurolife” στο Google 

(organic αποτελέσµατα) 

Ανοίγοντας τη συγκεκριµένη επιλογή, οδηγούµαστε σε µια υποσελίδα του 

ιστοχώρου της eurobank. Προσπαθώντας όµως κάποιος να βρεθεί σε εκείνη τη 

σελίδα, ξεκινώντας από την αρχική σελίδα της Eurobank, είναι αδύνατο. Η 

συγκεκριµένη σελίδα είναι παλιά και µπορεί κάποιος να καταλήξει εκεί µόνο µέσα 

από την πρόσβαση των συνεργατών! Οπότε φαινοµενικά µπορούµε να υποθέσουµε 

ότι το site της Eurobank δεν αποτελεί πηγή ενηµέρωσης και πληροφόρησης για τη 

θυγατρική της ασφαλιστική εταιρία. 

Προχωρώντας πιο πέρα, και χρησιµοποιώντας το Adwords παρατηρούµε ότι 

µε τον όρο “eurolife”, υπάρχει ένας πάρα πολύ µικρός αριθµός αναζητήσεων, ενώ 

ο µεγαλύτερος αριθµός συνολικών µηνιαίων αναζητήσεων που προτείνεται µέσα 

από το εργαλείο είναι ο: “efg eurolife”.  

 

Εικόνα 66. Keyword προτάσεις για “eurolife”. (πηγή: Google Adwords Keyword tool) 
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Με βάση αυτόν τον όρο και χρησοιµοποιώντας το Google Insights, 

µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι ο κόσµος κάνει αναζητήσεις στο διαδίκτυο 

σχετικά µε την eurolife και πως τα αποτέλεσµατα και οι ειδήσεις που την αφορούν, 

επηρεάζουν πάρα πολύ την αναζήτηση σχετικά µε αυτή και τη συµπεριφορά των 

χρηστών.  

 

Εικόνα 67. Τάση αναζήτησης όρου “eurolife” και συνδεόµενες ειδήσεις για 

το 2011. (πηγή: Google Insights) 

Με χρήση του Alexa από την άλλη για το site της Eurolife, αυτό που έχουµε 

να παρατηρήσουµε είναι ότι ο όγκος των επισκεπτών της είναι πολύ µικρότερος σε 

σχέση µε άλλα site και πως έτσι δε µπορούµε να εξάγουµε analytic αποτελέσµατα. 

Αυτό που µπορούµε όµως να δούµε στην πράξη είναι το clickstream του site. Το 

αποτέλεσµα είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό και συµφωνεί απόλυτα µε την πρώτη µας 

διαπίστωση σχετικά µε το site µέσω της απλής αναζήτησης στο Google. Σύµφωνα 

µε τα ευρήµατα του Alexa, σχεδόν κανένας επισκέπτης της Eurolife δεν προέρχεται 

από το site της Eurobank, ενώ όλοι σχεδόν οι επισκέπτες προέρχονται από τη 

µηχανή αναζήτησης του Google. 

 

Εικόνα 68. Clickstream δεδοµένα για eurolife.gr (πηγή: Alexa.com) 

Εποµένως το συµπέρασµα το οποίο βγαίνει εδώ είναι ότι το site της 

Eurobank, δεν καταφέρνει από µόνο του να προσελκύσει κοινό για τα ασφαλιστικά 

προγράµµατά της. Η ασφαλιστική της θυγατρική εταιρία δε µπορεί να βασιστεί σε 

αυτή για να προσελκύσει πελάτες. Η Eurolife πρέπει να βασιστεί αποκλειστικά στις 

δικές της δυνάµεις και διαφηµίσεις για να αυξήσει το µερίδιο των καταναλωτών 

της. ∆εν υπάρχει στο site της Eurobank καµία αναφορά για τα ασφαλιστικά 

προϊόντα που παρέχονται µέσω της Eurolife, και η πλοήγηση από το ένα site στο 
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άλλο γίνεται πολύ δύσκολα. Είναι ασφαλές να πούµε ότι σε αυτόν τον τοµέα το 

site της Eurobank αποτυγχάνει χαρακτηριστικά! 

 

 

5.1.10. Μεγάλο Ταµιευτήριο 

Ένα από τα πιο γνωστά διαφηµισµένα καταθετικά προϊόντα της Eurobank 

είναι και ένας τύπος ταµιευτηρίου που ονοµάζεται “Μεγάλο Ταµιευτήριο”. Το 

Μεγάλο Ταµιευτήριο της Eurobank αποτελεί ένα όπλο της τράπεζας ώστε οι 

πελάτες της να ξεκινήσουν µια σχέση µαζί της ή ένα µέσο για να προσελκύσει 

κεφάλαια από τον ανταγωνισµό. Όπως διαβάζουµε στο site της Eurobank το 

Μεγάλο Ταµιευτήριο είναι: «Αποταµιευτικός λογαριασµός σε ευρώ µε προνοµιακό 

επιτόκιο και τα χρήµατά σας διαθέσιµα κάθε στιγµή. Προσφέρει επιτόκιο 

υψηλότερο από οποιαδήποτε λογαριασµό απλού ταµιευτηρίου... Τα χρήµατά σας 

παραµένουν διαθέσιµα χωρίς περιορισµό προσφέροντας: Υψηλό επιτόκιο από το 

πρώτο ευρώ, απόδοση τόκων κάθε 6 µήνες, επιτόκιο ανταµοιβής για κάθε νέα 

κατάθεση...». 

Το συγκεκριµένο προϊόν έχει διαφηµιστεί πάρα πολύ και από τα 

ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αλλά και στον τύπο. Είναι εποµένως 

εύλογο να υποθέσουµε ότι το Μεγάλο Ταµιευτήριο, θα µπορούσε να είναι ένας 

πολύ ισχυρός όρος αναζήτησης µέσα στο ∆ιαδίκτυο, και κατά συνέπεια, ένας όρος 

που θα µπορούσε να προσελκύσει επισκέπτες στο site της Eurobank, και ίσως να 

τους κάνει και πελάτες της τράπεζας. 

Για να το εξακριβώσουµε αυτό, πρέπει να µελετήσουµε το πώς 

χρησιµοποιήθηκε αυτός ο όρος στις αναζητήσεις στο ∆ιαδίκτυο και κυρίως µέσα 

από τις µηχανές αναζήτησης. To Adwords Keyword Tool, στην αναζήτηση του όρου 

“Μεγάλο Ταµιευτήριο”, δίνει µηδενικά αποτελέσµατα στον αριθµό των συνολικών 

µηνιαίων αναζητήσεων, ενώ οι λέξεις κλειδιά που προτείνει είναι µόνο τρεις και 

αυτή µε τη µεγαλύτερη συνάφεια, βρίσκεται στην τελευταία θέση. 

 

 

Εικόνα 69. Keyword προτάσεις για “µεγάλο ταµιευτήριο”. (πηγή: Google 

Adwords Keyword tool) 
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Το χαρακτηρίστικο εδώ είναι ότι πραγµατικά το “Μεγάλο Ταµιευτήριο” 

φαίνεται να είναι συνδεδεµένο µε τη Eurobank στη συνείδηση των καταναλωτών. 

Όµως είναι ένα προϊόν για το οποίο ο κόσµος δε φαίνεται να δείχνει ενδιαφέρον. 

Προσπαθώντας να γίνει µια περαιτέρω διερεύνηση των αναζητήσεων που κάνουν 

οι χρήστες του ∆ιαδικτύου, έγιναν απόπειρες µελέτης διάφορων όρων αναζήτησης, 

σχετικών µε το Μεγάλο Ταµιευτήριο (πχ Μεγάλο Ταµιευτήριο, µεγάλο ταµιευτήριο, 

megalo tamieutirio, eurobank tamieutirio…) µε χρήση του Google Insights. 

∆υστυχώς όµως δε µπόρεσαν να εξαχθούν κάποια αποτελέσµατα. Το Google 

Insights σε όλες τις προσπάθειες δίνει σαν αποτέλεσµα το µήνυµα: “Ο όγκος των 

αναζητήσεων δεν επαρκεί για την προβολή γραφηµάτων”. Οπότε το λογικό 

συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι οι αναζητήσεις γι’ αυτό το προϊόν είναι 

µηδενικές εώς ελάχιστες.  

Μια απλή αναζήτηση του συγκεκριµένου όρου στο Google από την άλλη 

επιβεβαιώνει το πρώτο έυρηµα, δηλαδή ότι το Μεγάλο Ταµιευτήριο είναι 

συνυφασµένο µε τη Eurobank. Αυτό φαίνεται και από το filtering που γίνεται όταν 

γίνεται προσπάθεια αναζήτησης του όρου, µε τη συµπλήρωση του όρου 

“Eurobank” στο τέλος. Στα αποτελέσµατα αυτής της αναζήτησης, πρώτη θέση έχει 

πάντα η υποσελίδα της Eurobank που αναφέρεται στο Μεγάλο Ταµιευτήριο.  

 

Εικόνα 70. Αποτελέσµατα αναζήτησης όρου “µεγάλο ταµιευτήριο” στο 

Google (organic αποτελέσµατα) 

 

Το τελικό συµπέρασµα σε αυτό το κοµµάτι δεν είναι ιδιαίτερα σαφές. Το site 

επιτυγχάνει από την πλευρά του να ενηµερώσει και να είναι παρόν σε περίπτωση 

που κάποιος χρήστης του ∆ιαδικτύου αποφασίσει και κάνει µια αναζήτηση σχετικά 

µε το Μεγάλο Ταµιευτήριο. Από την άλλη οι αναζητήσεις που γίνονται σχετικά µε 

αυτό είναι ελάχιστες και δε µπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Εδώ εντοπίζεται µια 

αντίθεση, η τράπεζα παρουσιάζει το προϊόν της ως ιδιαίτερα δελεαστικό προς το 
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υποψήφιο καταναλωτικό κοινό της, το κοινό είναι ενηµερωµένο για την ύπαρξη 

αυτού του λογαριασµού, εντούτοις όµως δε µπαίνει στη διαδικασία περαιτέρω 

αναζήτησης και ενηµέρωσης! 

 

5.2. Συζήτηση 

Έχοντας λάβει υπόψη όλα όσα έχουµε συζητήσει παραπάνω, µπορούµε να 

πούµε σε ό,τι αφορά το site της Eurobank, τα αποτελέσµατα δεν είναι απλά και 

µπορούν να ερµηνευτούν µε πολυποίκιλους τρόπους ανάλογα µε την οπτική µε 

την οποία µπορεί να τα προσεγγίσει κανείς αλλά και µε το τι θέλει να εξάγει. 

Με µια πρώτη µατιά σε θέµατα ουσιώδη για έναν τραπεζικό όµιλο, δηλαδή 

τα προϊόντα που προσφέρει και τις προσφορές του, αυτό που µπορούµε να 

σχολιάσουµε είναι ότι το site της Eurobank είναι πλήρως ενηµερωµένο και υπάρχει 

αρκετό υλικό που µπορεί να ικανοποιήσει σχεδόν όλες τις απορίες του κοινού. Από 

την άλλη όµως το site δεν καταφέρνει να προσελκύσει κόσµο προς αυτήν την 

κατεύθυνση καθώς όπως βλέπουµε από τις µετρήσεις ο όγκος των αναζητήσεων 

είτε για καταθετικά ή για δανειακά προϊόντα είναι µηδαµινός ή έστω ελάχιστος. 

Μαζί µε την παραπάνω διαπίστωση µπορούµε να προσθέσουµε ότι στο site 

της Eurobank δεν υπάρχουν ανακοινωµένα πουθενά επιτόκια για προνοµιακές 

προθεσµιακές καταθέσεις παρά µόνο για τους απλούς αποταµιευτικούς 

λογαριασµούς. Όπως φάνηκε και από τα αποτελέσµατα αυτό περιορίζει την 

επισκεψιµότητα στο site. Ο κόσµος ενηµερώνεται για τα επιτόκια που προσφέρει η 

eurobank από άλλα site δηµοσιογραφικού περιεχοµένου ή ακόµα από forums και 

blogs, στα οποία οι πληροφορίες µπορεί να είναι παρωχηµένες ή εξαρχής 

λανθασµένες. Θα µπορούσε κάποιος όµως να σκεφτεί ότι η µη ύπαρξη τέτοιων 

πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο µπορεί να οφείλεται σε πολλόυς παράγοντες. Αυτό 

που περνά µέσα από το µυαλό του καθενός είναι ότι η συγκεκριµένη τράπεζα ίσως 

να µην προσφέρει αρκετά υψηλά επιτόκια και άρα να µην είναι ανταγωνιστική 

στην προσφορά επιτόκια προθεσµιών, παρόλη την ύπαρξη δελεαστικών 

προϊόντων. Είναι πιθανό να µη µπορούν να ανακοινωθούν εξαιτίας των 

επιτοκιακών µεταβολών που γίνονται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς, αλλά και πολύ 

πιθανό είναι να µην ανακοινώνονται µε σκοπό να µην αποκαλύπτεται η τιµολόγηση 

της τράπεζας στον ανταγωνισµό. Έτσι είναι πιο πιθανό ο ενδιαφερόµενος να 

περάσει από ένα κατάστηµα και να ενηµερωθεί και ίσως να γίνει µελλοντικός 

πελάτης. 

Πέρα από την πολιτική που µπορεί να αντικατοπτίζεται µέσα από το site, 

αυτό που διαφαίνεται από την αρχή είναι ότι το site έχει µεγάλη επισκεψιµότητα 

από ορισµένες κατηγορίες ανθρώπων. Αυτό που θα µπορούσε να κάνει η Eurobank 
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είναι να µελετήσει διεξοδικότερα τα analytics στοιχεία που σίγουρα θα διαθέτει, να 

δει σε µεγαλύτερο βάθος δηµογραφικά και κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία και να 

δηµιουργήσει προϊόντα που θα απευθύνονται στο συγκεκριµένο target group. Σε 

αυτό το σηµείο βέβαια το καλύτερο θα ήταν να προχωρήσει και ένα βήµα 

παραπάνω ώστε να ανακαλύψει τρόπους διείσδυσης στις όλες οµάδες του 

πληθυσµού, για να µπορέσει να κερδίσει µερίδιο αγοράς. 

Ακόµα ένα σηµείο που πρέπει να σταθούµε και να επισηµάνουµε είναι πως 

το site της Eurobank σαν τράπεζα µοιάζει να λειτουργεί ανεξάρτητα. ∆εν υπάρχουν 

πολλές αναφορές και links προς τις θυγατρικές εταιρίες του οµίλου της EFG σε 

όποιο τοµέα και να δραστηριοποιούνται και αυτές. Οι θυγατρικές εταιρίες έχουν 

πολύ χαµηλότερο αριθµό επισκεπτών στα site τους σε σχέση µε τους επισκέπτες 

της τράπεζας, σε σηµείο µάλιστα που πολλές φορές να µη δηµιουργούνται 

analytics αποτελέσµατα (παράδειγµα της eurolife στο Alexa). Αυτό που µπορεί να 

προταθεί είναι η ανάρτηση περισσοτέρων διαφηµίσεων στο site της Eurobank 

σχετικά µε προϊόντα των θυγατρικών της εταιριών και ο εµπλουτισµός του 

περιεχοµένου τους µε link προς τα site τους. 

Τέλος µπορούµε να πούµε πως η Eurobank χαρακτηρίζεται από µια πολύ 

πετυχηµένη υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής. Ανταποκρίνεται επιτυχώς σε όλες 

τις αναζητήσεις και το site του e-banking της είναι προσβάσιµο και µέσα από 

αναζητήσεις από µε τον όρο αλλά και µέσα από το site της τράπεζας. 

Εν κατακλείδι αυτό που πρέπει να τονιστεί ξανά είναι πως το site της 

Eurobank σε µερικά σηµεία υπερτερεί και σε µερικά µάλλον είναι αδύναµο. Παρόλα 

αυτά όµως µπορύµε να πούµε πως ανεξάρτητα από τις αδυναµίες του, το site και 

κατά συνέπεια η ίδια η τράπεζα έχουν ισχυρή παρουσία διαδικτυακά. Είναι εµφανές 

ότι δε χρειάζεται να γίνει SEO για αναζητήσεις που την αφορούν, αλλά να γίνει µια 

καλύτερη σχετικά µελέτη ώστε να συνδεθεί το site της µε µια πιο ευρεία γκάµα 

όρων που αφορούν την τραπεζική. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να υποθέσουµε 

ότι η επισκεψιµότητα θα αυξηθεί περισσότερο και ίσως υπάρξει µεγαλύτερη 

προσέλκυση πελατείας. 

Τα εργαλεία που ήταν διαθέσιµα για τη διεξαγωγή της παραπάνω µελέτης, 

παρόλες τις περιορισµένες δυνατότητές τους, στάθηκαν ικανά να δώσουν αρκετά 

αποτελέσµατα και βοηθήσουν ώστε να σχηµατιστούν απόψεις. Με τη χρήση των 

διαθέσιµων free εργαλείων που παρέχει η Google (Trends, Insights, Adwords 

Keyword Tool), αλλά και το Alexa, µπορεί κάποιος να µελετήσει ένα διαθέσιµο 

ιστοτόπο, µε την ύπαρξη ενός απλού, ανέξοδου λογαριασµού ή και ίσως µε το να 

έχει εγκαταστήσει ένα toolbar στον browser του. Θέµατα, όπως η συµπεριφορά 

των χρηστών, ο τρόπος µε τον οποίο αναζήτησαν κάτι, το πως πλοηγείται ο 

χρήστης του ∆ιαδικτύου σε αυτόν τον ιστοτόπο µπορούν έυκολα σχετικά να 
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αποκαλυφθούν βρίσκοντας τι κεντρίζει το ενδιαφέρον του χρήστη. Τα εργαλεία 

αυτά µπορούν να µας δείξουν τι είναι αυτό που κάνει ένα site σχετικά δηµοφιλές 

και ελκυστικό και µέσα από ποιους όρους αναζήτησης φτάνει κάποιος εδω. ∆ε θα 

ήταν λάθος να πούµε πως µέσω αυτών φανερώνονται και κάποια patterns 

συµπεριφοράς των χρηστών. 

Από την άλλη όµως, η χρήση αυτών των εργαλείων έχει και τα αρνητικά 

της. Επειδή πρόκειται για free εργαλεία, δεν είναι δυνατό να δοθούν πληροφορίες 

που σε κάποιο άλλο analytics πρόγραµµα θα ήταν διαθέσιµες. Έτσι δε µπορούµε 

να µάθουµε πολύ σηµαντικά πράγµατα, όπως τον αριθµό των page views και το 

χρόνο που περνά κάποιος επισκέπτης στο site. ∆εν είναι δυνατό να υπολογιστούν 

conversion και bounce rates, όπως και να παρακολουθηθούν ποια είναι ακριβώς τα 

entry και exit points των σελίδων. Στο παράδειγµα µας µπορούµε να δούµε τι είναι 

αυτό που έχει ενδιαφέρον για τον απλό χρήστη, όµως δεν είµαστε σε θέση να 

ανακαλύψουµε εάν το site της Eurobank ικανοποιεί άρτια τις αναζητήσεις του 

επισκέπτη ή αν υπάρχει µεγάλο ποσοστό εγκατάλειψης της σελίδας. Επίσης δε 

µπορούµε να προσδιορίσουµε την πορεία που ακολουθούν οι χρήστες µέσα στις 

υποσελίδες, καθώς κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Όλα τα παραπάνω µπορούν να 

ανιχνευτούν από τους administrators των analytics προγραµµάτων, οι οποίοι και 

θα τα εκµεταλλευτούν για τη βελτίωση του site. Όπως όµως είναι φυσικό, τέτοιες 

πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται για λόγους business intelligence, και ειδικά σε 

περιπτώσεις τραπεζικών οργανισµών όπως αυτή της Eurobank. 

 



 109

6. Συµπεράσµατα και Προτάσεις για Μελλοντική 

Έρευνα 

6.1. Συµπεράσµατα 

Τα Web Analytics, αν και είναι µια νέα σχετικά τεχνολογία, την οποία ο 

κόσµος, οι επιχειρήσεις και οι φορείς, άρχισαν να ανακαλύπτουν, µπορούν να 

προσφέρουν πολλά. Το κυριότερο είναι πως τα Web Analytics προγράµµατα έχουν 

από µόνα τους την ικανότητα να λύσουν τα χέρια του χρήστη, ανάλογα πάντα µε 

το τι επιθυµεί ο ίδιος. Πέρα από τα οφέλη που φαίνονται σε µια πρώτη επιφανειακή 

ανάγνωση, δύναται µέσα από τέτοιες εφαρµογές (όποιες κι αν είναι αυτές), να 

αποκτηθούν περαιτέρω γνώσεις και γιατί όχι, µια έρευνα να αποκτήσει και µια νέα 

οπτική και εξέλιξη. 

Αναλύοντάς το λίγο περισσότερο, µπορούµε να πούµε ότι η χρήση των Web 

Analytics έχει δηµιουργήσει πολλές προσδοκίες σε δηµιουργούς και κατόχους 

ιστοσελίδων. Με µια πρώτη ανάγνωση, δε θα ήταν λάθος να υποστηριχθεί ότι η 

χρήση τους µπορεί να σταθεί ικανό εφόδιο, ώστε µια εµπορική επιχείρηση 

βασισµένη σε ηλεκτρονικές συναλλαγές να αυξήσει τα επιχειρηµατικά της κέρδη. 

Αυτό εξηγείται, αν αναλογιστούµε πως η χρήση των Web Analytics, είναι σε θέση 

να προσφέρει στην επιχείρηση ενίσχυση και βοήθεια ώστε να εντοπίσει ποιο 

ακριβώς είναι το κοµµάτι της που µπορεί να «κερδίσει» τον πελάτη, να τη 

βοηθήσει στο να εξακριβώσει τι είναι αυτό που την κάνει να χάσει την πιθανή 

πελατεία της και πως ίσως κάποιες µικρές αλλαγές θα µπορούσαν να την 

ανεβάσουν στο µυαλό του καταναλωτικού κοινού. Ο κόσµος που επισκέπτεται τη 

σελίδα, θα µπορούσε να παραµείνει περισσότερο στον ιστότοπο της, και γιατί όχι, 

να ολοκληρώσει επιτυχώς µια διαδικασία ηλεκτρονικής αγοράς. Όλο αυτό βέβαια 

µέσα από βελτιώσεις µέσα από την χρήση των Analytics. 

Από την άλλη πλευρά, η χρήση των analytics δεν περιορίζεται µόνο στην 

εφαρµογή τους για εµπορικούς σκοπούς. Σε ό,τι έχει να κάνει µε τη χρήση τους 

στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καταλήγουµε πως κι εδώ τα analytics 

προσφέρουν τα µέγιστα και έχουν θετικές συνέπειες και για τους ίδιους τους 

φορείς που τα διαχειρίζονται και κατ’ επέκταση για τον πολίτη που τα χρησιµοποιεί 

ώστε να διευκολυνθεί. Ειδικότερα, η χρήση των συστηµάτων Web Analytics µπορεί 

να βελτιώσει τη χρηστικότητα του συστήµατος. Αναγνωρίζονται ξεκάθαρα οι όποιες 

αδυναµίες της σελίδας, βλέποντας αν έχει αναγνωρισιµότητα και επισκεψιµότητα 

µέσα από τις αφίξεις και την παραµονή των επισκεπτών. Συγκρίνοντας διάφορα 

µεγέθη και δείκτες, οι υπεύθυνοι διαχείρισης της σελίδας µπορούν να δουν και να 
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καταλάβουν αν όντως η σελίδα αυτή εκπληρώνει το σκοπό της και να δουν πως 

µπορούν να τη βελτιώσουν ώστε να προσελκύσει µεγαλύτερο πλήθος επισκεπτών. 

Έτσι και αυτό µε τη σειρά του δίνει µια ώθηση στην καλύτερη ανάπτυξη, 

οργάνωση και αξιολόγηση των δοµών, καθώς οι φορείς έχουν την ευχέρεια να 

µάθουν από πρώτο χέρι, τις ανάγκες των πολιτών µε άµεσο τρόπο (µέσα από polls, 

ψηφοφορίες, ερωτηµατολόγια…) ή µε έµµεσο (εξετάζοντας τη συµπεριφορά τους 

µέσα στη σελίδα). ∆ε θα ήταν υπερβολικό να πούµε ότι τα analytics συµβάλλουν κι 

αυτά µε τον τρόπο τους στην ουσιαστική επικοινωνία του πολίτη µε τις αρχές. 

Ένα πολύ βασικό συµπέρασµα µελετώντας όλα τα παραπάνω είναι πως τα 

Web Analytics σε γενικές γραµµές απαιτούν εµβριθή µελέτη πριν την εφαρµογή 

τους. Για να γίνει πιο σαφές αυτό  ο χρήστης – ενδιαφερόµενος, οφείλει να έχει 

σκεφτεί από πριν τι είναι αυτό που τον ενδιαφέρει και τι προσπαθεί να βρει και 

κατόπι να επιλέξει το κατάλληλο εργαλείο που θα τον εξυπηρετούσε σε αυτήν την 

κατεύθυνση. Μπορεί έτσι είτε να επιλέξει ένα από τα έτοιµα πακέτα που ήδη 

κυκλοφορούν στην αγορά είτε να απευθυνθεί σε κάποιον να του το κατασκευάσει. 

Η θέση της Vanessa Fox στο “Marketing in the Age of Google”, ότι εάν δυο 

προγράµµατα Web Analytics τρέχουν παράλληλα σε ένα σύστηµα, θα δώσουν 

διαφορετικά αποτελέσµατα τα οποία δε θα µπορούν να συνευρεθούν, είναι 

απόλυτα δικαιολογηµένη καθώς το κάθε ένα χρησιµοποιεί διαφορετικά metrics και 

στοχεύει σε διαφορετικά πράγµατα. 

Το ότι τα προγράµµατα αυτά χρησιµοποιούν διαφορετικές µετρικές µας 

κάνουν να κατανοήσουµε ότι και τα αποτελέσµατα τους πρέπει να τα περνάµε µέσα 

από µια κριτική µατιά. Το κάθε πρόγραµµα, ανάλογα µε το πώς είναι 

κατασκευασµένο, δίνει τις δικές του αναφορές. Οι αναφορές αυτές όµως πολλές 

φορές είναι εξαρτηµένες από άλλα στοιχεία εξίσου µεταβλητά. Για παράδειγµα 

µέσα από analytic προγράµµατα µπορούµε να πάρουµε, όπως έχει αναφερθεί, 

αναφορές σχετικά µε την αύξηση του αριθµού των επισκεπτών σε µια σελίδα. 

Όµως η αύξηση αυτή µπορεί να υπολογιστεί σε επίπεδο ηµέρας, εβδοµάδας ή 

ακόµα και µήνα. Αυτό που οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται είναι να ελέγχεται το 

αποτέλεσµα και να φιλτράρεται και πάλι ώστε τα αποτελέσµατα να είναι τα 

πραγµατικά που µας ενδιαφέρουν. 

Με τη χρήση των analytics εγείρονται και κάποια άλλα ζητήµατα. ∆εν 

υπάρχει ακόµα σαφές πλαίσιο σε νοµικό επίπεδο για τη σωστή λειτουργία τους. Ο 

διερχόµενος επισκέπτης ενός site τις περισσότερες φορές δεν είναι υποψιασµένος 

στο ότι οι κινήσεις του και η συµπεριφορά του στο διαδίκτυο παρακολουθείται και 

καταγράφεται. Τα δεδοµένα αυτά δεν ξέρουµε πώς τα χρησιµοποιούν οι εταιρίες 

µελετών Web Analytics και κυρίως τι γίνονται αυτές οι µελέτες όταν εκπληρώσουν 

θεωρητικά το σκοπό τους. Οι φόβοι για ηλεκτρονικό «φακέλωµα» είναι πολλοί και 
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δεν είναι λίγος ο κόσµος που το σκέφτεται. Η έλλειψη της ιδιωτικότητας και ο 

σεβασµός των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, που είναι εξαιρετικά εµφανής 

σήµερα εντείνεται ακόµη πιο πολύ από την καταγραφή των στοιχείων µέσω των 

analytics. Φυσικά η καταγραφή και των προσωπικών στοιχείων ακόµα µέσω των 

analytics, περισσότερο µέσα από social network sites και των e-government site, 

φοβίζει τους πολίτες και τους κάνει να αισθάνονται απροστάτευτοι. 

Τέλος, ένα πολύ σηµαντικό θέµα που βλέπουµε και στη βιβλιογραφία αλλά 

το καταλαβαίνουµε εµπειρικά είναι πως στον τοµέα της ανάπτυξης των analytics 

έχουν δαπανηθεί εκατοµµύρια δολάρια σε παγκόσµια κλίµακα, και πως παρόλα 

αυτά υπάρχουν ακόµα απαιτήσεις για καινοτόµα προϊόντα. Φυσικά η εµπορική αξία 

ενός προγράµµατος δεν καθορίζει και την πρακτική του αξία. Ο καθένας πρέπει να 

επιλέξει το πρόγραµµα που ταιριάζει στις απαιτήσεις του, χωρίς αυτό να σηµαίνει 

ότι το ακριβότερο είναι πάντα το καλύτερο. 

 

 

 

6.2. Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

Όπως έχει σαφώς καταδειχθεί, η µελέτη για τα Web Analytics και τις 

επιρροές τους στη σύγχρονη ηλεκτρονική πραγµατικότητα δε σταµατάει στα όσα 

έχουµε ήδη αναφέρει. Η επίδρασή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο και στην 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι φανερή, όµως περιθώρια µελέτης και µετεξέλιξης 

υπάρχουν και είναι πολλά. 

Μια περαιτέρω προώθηση τους, σε άλλους τοµείς θα ήταν εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα. Τοµέας ο οποίος έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και χρησιµοποιείται 

ευρέως από το κοινό σήµερα είναι και η ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking). Η 

ευκολία που παρέχει σήµερα ο τραπεζικός τοµέας στους πελάτες του, δίνοντάς 

τους τη δυνατότητα να εκτελούν απλές καθηµερινές συναλλαγές µε ασφάλεια από 

το σπίτι τους ή τον εργασιακό τους χώρο, έχει σαν αποτέλεσµα να υπάρχει 

τεράστιος ανταγωνισµός µεταξύ των τραπεζικών ιδρυµάτων, για το ποιο από αυτά 

θα µπορούσε να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες. Είναι προφανές ότι αυτό που θα 

υπερτερούσε, θα κέρδιζε µεγαλύτερη µερίδα του κοινού και θα είχε σαν 

αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη προσέλκυση πελατείας και κατά συνέπεια την αύξηση 

της κερδοφορίας του. Η χρήση των Web Analytics εδώ θα µπορούσε ίσως να 

βοηθήσει προς το σκοπό αυτό. 

Ένας άλλος τοµέας που θα µπορούσε να βοηθηθεί ίσως από τα Web 

Analytics είναι και το e–counseling. Με τη χρήση των analytics, σελίδες που 

χρησιµοποιούνται για τη συµβουλευτική υποστήριξη των ανθρώπων θα µπορούσαν 
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να επαναπροσαρµοστούν για να παρέχουν υπηρεσίες ανάλογα µε τις απαιτήσεις και 

τις ανάγκες της σύγχρονης καθηµερινότητας. ∆εν είναι παράλογο να πούµε ότι οι 

σηµερινοί ρυθµοί ζωής, τα προβλήµατα και τα άγχη οδηγούν πολλούς ανθρώπους 

στο να αναζητήσουν µια πρώτης µορφής βοήθεια στα ζητήµατά τους µέσω του 

διαδικτύου. Τα analytics θα ήταν δυνατό και µέσω των search engines να 

καθοδηγήσουν σε πιο σωστά αποτελέσµατα αλλά και να βοηθήσουν τους ειδικούς 

να κατανοήσουν τι πραγµατικά απασχολεί τους πολίτες, ώστε και αυτοί να 

µετατοπίσουν το βάρος των προσπαθειών τους προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Ανεξάρτητα όµως από τους διάφορους περαιτέρω τοµείς θα άξιζε να 

µελετηθεί η χρήση των Web Analytics και για τη µελλοντική συµπεριφορά των 

χρηστών. Πολλές σελίδες και εταιρίες θα ήθελαν να µάθουν και να 

χρησιµοποιήσουν προς όφελός τους, τις µελλοντικές τάσεις της αγοράς. Τα Web 

Analytics εδώ ίσως θα µπορούσαν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση 

εντοπίζοντας, το τι είναι αυτό που µπορεί να στρέψει την προσοχή του κοινό σε 

κάτι, να βοηθήσουν στο να βρεθούν new trends και να ανοίξουν νέες προοπτικές 

και ίσως και νέες αγορές. 

Φυσικά, τα analytics θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και για τη 

δηµιουργία συστάσεων απευθείας στους τελικούς χρήστες. Κάτι τέτοιο θα ήταν πιο 

ενδιαφέρον να γίνει σε κάποιο site µε εγγεγραµµένους χρήστες και ατοµικούς 

λογαριασµούς, όπως για παράδειγµα σε social network sites. Η πρόκληση στην 

προκειµένη περίπτωση δεν είναι στο να παρέχονται απλές συστάσεις, αλλά οι 

συστάσεις αυτές να είναι πλήρως εξατοµικευµένες στον κάθε χρήστη ανάλογα µε 

την προηγούµενη συµπεριφορά του, τον τρόπο που πλοηγείται µέσα στις σελίδες 

του site και το πώς αλληλεπιδρά µε τους άλλους χρήστες. 

Η γκάµα χρήσης των Web Analytics είναι πολύ µεγάλη. Η εξελίξεις είναι 

πολύ γρήγορες σε όλους τους τοµείς και τα Web Analytics δε µένουν στάσιµα αλλά 

ακολουθούν τις εξελίξεις συνεχώς. Η µελέτη τους δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ 

και γενικά προσφέρονται πολύ για περαιτέρω µελέτη και έρευνα. 
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