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Περίληψη
Στην παρούσα διατριβή με τίτλο: «Μελέτη και δημιουργία διαδικτυακής πύλης
ενημέρωσης προώθησης και προβολής του αρχαιολογικού έργου και της
μουσειακής δραστηριότητας στην Ελλάδα», παρουσιάζεται η ερευνά, καταγραφή
και συγκριτική μελέτη των απαιτήσεων για την δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης
ενημέρωσης, προώθησης και προβολής του αρχαιολογικού έργου και της μουσειακής
δραστηριότητας στην Ελλάδα, με τελικό σκοπό και αποτέλεσμα τον σχεδιασμό και
την υλοποίηση της διαδικτυακής πύλης www.archaeologyingreece.gr .
Στα πλαίσια της αξιολόγησης δημιουργήθηκε ένα νέο επαυξημένο μοντέλο
αξιολόγησης με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, βασιζόμενο σε προηγούμενα
μοντέλα αξιολόγησης ιστοσελίδων με αρχαιολογικό περιεχόμενο και όχι μόνο. Η
αξιολόγηση εφαρμόστηκε σε 5 ιστοσελίδες και εξήχθησαν ποσοτικά και ποιοτικά
συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά μαζί με τις γενικές αρχές σχεδιασμούς και
υλοποίησης ιστοσελίδων βοήθησαν στην υλοποίηση της δοκιμαστικής έκδοσης της
διαδυκτιακής πύλης με αρχαιολογικό περιεχόμενο www.archaeologyingreece.gr . Θα
πρέπει να τονιστεί ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη έρευνα με διάφορους μεθόδους
προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικτυακή πύλη και να λειτουργήσει πλήρως,
Επίσης διαπιστώθηκε ότι στην χώρα μας δεν υπάρχει ένα πλήρες ηλεκτρονικό
κατάστημα για την πώληση αρχαιολογικών εργαλείων και εξοπλισμού. Για την
λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος θα πρέπει μέσω ενός επιχειρηματικού
σχεδίου να διερευνηθούν όλοι οι παράγοντες, όπως η έρευνα αγοράς, το σχέδιο emarketing και άλλα. Η μελέτη και δημιουργία του αποτελεί έναν σημαντικό στόχο για
την εξέλιξης της παρούσας διατριβής.
Κλείνοντας

θα

πρέπει

www.archaeologyingreece.gr

να

επισημανθεί

ότι

η

διαδικτυακή

πύλη

όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία σκοπό έχει να

αποτελέσει την κύρια είσοδο και το κύριο καθημερινό έγκυρο εργαλείο πρόσβασης
στην αρχαιολογική γνώση του για κάθε αρχαιολόγο στην χώρα μας.
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1 Εισαγωγή
Στόχος της παρούσας διατριβής με τίτλο: «Μελέτη και δημιουργία διαδικτυακής
πύλης ενημέρωσης προώθησης και προβολής του αρχαιολογικού έργου και της
μουσειακής δραστηριότητας στην Ελλάδα», είναι η ερευνά, καταγραφή και
συγκριτική μελέτη των απαιτήσεων για την δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης
ενημέρωσης, προώθησης και προβολής του αρχαιολογικού έργου και της μουσειακής
δραστηριότητας στην Ελλάδα, με τελικό σκοπό τον σχεδιασμό και υλοποίηση της
διαδικτυακής πύλης.
Το κοινό στο οποίο θα απευθύνεται η διαδικτυακή πύλη είναι κυρίως ο
εξειδικευμένος κλάδος των αρχαιολόγων που εργάζονται σε εφορείες αρχαιοτήτων
ως μόνιμοι ή έκτακτοι υπάλληλοι, σε μουσεία και σε άλλους πολιτιστικούς φορείς και
οργανισμούς.

Επίσης

πανεπιστημιακές

οι

σχολές,

αρχαιολόγοι
το

που

εργάζονται

ως

καθηγητές

σε

επιστημονικό

προσωπικό

που

εργάζεται

σε

πανεπιστημιακές ανασκαφές και οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης θα αφορά θέματα αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος, όπως νέα αρχαιολογικών ανασκαφών και μουσειακών εκθέσεων
αρχαιολογίας, συνέδρια και ημερίδες με αρχαιολογικό περιεχόμενο, ευκαιρίες
εργασίας στο αρχαιολογικό κλάδο, πληροφορίες για θέματα σπουδών στο τομέα της
αρχαιολογίας και άλλα σχετικά θέματα.
Πρέπει να επισημανθεί ότι μέρος αυτού του περιεχομένου, όπως τα νέα
αρχαιολογικών ανασκαφών και μουσειακών εκθέσεων αρχαιολογίας, μπορεί να
προκαλέσει το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων κοινού.
Η έρευνα που θα πραγματοποιηθεί, θα καθορίσει επακριβώς το περιεχόμενο, την
δομή και τις δυνατότητες που θα πρέπει να παρέχει στους χρήστες η προτεινόμενη
διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα είναι ή
αξιολόγηση με συγκεκριμένα μοντέλα αξιολόγησης υπαρχόντων διαδικτυακών πυλών
σε Ελλάδα και εξωτερικό, η σύγκριση των αποτελεσμάτων και η εξαγωγή των
απαιτήσεων για τον σχεδιασμό και υλοποίηση της διαδικτυακής πύλης. Τέλος θα
παρουσιαστεί ο σχεδιασμός της διαδικτυακής πύλης και ο τρόπος και τα εργαλεία
υλοποίηση της.
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2 Μεθοδολογία ανάπτυξης της διατριβής
Η παρούσα διατριβή έχεις ως τελικό στόχο την υλοποίηση μιας διαδυκτιακής πύλης
που θα απευθύνεται κυρίως σε αρχαιολόγους και θα έχει θεματολογία σχετική με την
αρχαιολογία. Ο στόχος αυτός για να επιτευχθεί θα πρέπει να στηριχτεί σε κάποια από
τις πολλές θεωρίες και μεθοδολογίες για την ανάπτυξη μιας διαδυκτιακής πύλης ή
μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής για το διαδίκτυο. Παρακάτω παρουσιάζονται
συνοπτικά κάποιες από τις πιο διαδεδομένες μεθοδολογίες για την ανάπτυξη
ηλεκτρονικών εφαρμογών και διαδικτυακών πυλών.
2.1.Μεθοδολογία ανάπτυξης διαδικτυακών πυλών και ηλεκτρονικών
εφαρμογών
Η ανάπτυξη μιας διαδυκτιακής πύλης ή μιας οποιαδήποτε ηλεκτρονικής εφαρμογής
είναι μια διαδικασία που χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασμό και άριστη συνεργασία
πολλών ανθρώπων, διαφόρων ειδικοτήτων. Τα κύρια στάδια για την ανάπτυξη μιας
εφαρμογής ή μιας ιστοσελίδας είναι τα εξής:
•

Ανάλυση,

•

Σχεδίασμος

•

Υλοποίηση

•

Αξιολογηση

Οι φάσεις αυτές σχετίζονται μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο, ώστε το έργο που
ολοκληρώνεται και οι πληροφορίες που καταγράφονται σε κάθε μία από αυτές, να
αποτελούν στοιχεία εισόδου, απαραίτητα για την ολοκλήρωση της επόμενης. Βέβαια,
στην πραγματικότητα, μια εφαρμογή είναι πολύ πιο πολύπλοκη και πολλές φορές οι
φάσεις εργασίας αναμειγνύονται ή χρειάζονται αναθεώρηση, σε κάποιο νέο στάδιο
(Δημητριάδης κ.α,2004).
Για τη συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη μιας εφαρμογής, έχουν
δημιουργηθεί διάφορα μοντέλα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχουν
προκύψει, σχετικά με την ανάπτυξη εφαρμογών. Η δημιουργία ενός μοντέλου
διεργασίας και η ανάλυση των επιμέρους υποδιεργασιών του βοηθά την ομάδα
ανάπτυξης στην κατανόηση της σχέσης και των διαφορών ανάμεσα στην πράξη και
την πρακτική (Pfleeger, 2003).
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Τα πιο ευρέως διαδεδομένα από αυτά τα μοντέλα είναι τα εξής:
1. το γραμμικό μοντέλο ή μοντέλο καταρράκτη,
2. το μοντέλο V,
3. το μοντέλο δημιουργίας πρωτοτύπων,
4. το μοντέλο καθορισμού λειτουργικών προδιαγραφών,
5. το μοντέλο μετασχηματισμού,
6. το μοντέλο ανάπτυξης σε φάσεις και
7. το σπειροειδές μοντέλο.
Παρακάτω, θα εξεταστούν τρία από αυτά τα μοντέλα και συγκεκριμένα, το γραμμικό
μοντέλο ή μοντέλο καταρράκτη, το μοντέλο δημιουργίας πρωτοτύπων και το
σπειροειδές μοντέλο, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της παρούσας
διατριβής.
Το μοντέλο καταρράκτη

Διάγραμμα 1:Το μοντέλο καταρράκτη
Τα σταδία του μοντέλου καταρράκτη ή γραμμικού μοντέλου παριστάνονται με τη
μορφή μιας γραμμικής ακολουθίας, σαν καταρράκτη, που οδηγεί από το ένα στο
άλλο. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης σηματοδοτεί τη μετάβαση στην επόμενη. Το
γραμμικό

μοντέλο

προσφέρει

μια

άποψη

πολύ

υψηλού

επιπέδου

όσων

διαδραματίζονται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του λογισμικού και δείχνει τη
σειρά των γεγονότων που πρέπει λογικά να ακολουθηθεί. Ακόμα η απλότητά του
διευκολύνει και την ενημέρωση των πελατών, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με
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την ανάπτυξη λογισμικού, επειδή ορίζει ξεκάθαρα τα ενδιάμεσα προϊόντα που είναι
απαραίτητα προκειμένου να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο της ανάπτυξης.
Πολλά, πιο σύνθετα μοντέλα αποτελούν στην πραγματικότητα διανθισμένες
παραλλαγές του γραμμικού μοντέλου. Οι διαφορές τους από αυτό είναι ότι σε αυτά
έχουν ενσωματωθεί βρόχοι ανάδρασης και επιπλέον δραστηριότητες ( Pfleeger, 2003,
Δημητριάδης κ.α,2004).
Το μοντέλο δημιουργίας πρωτοτύπων.

Διάγραμμα 2: Το μοντέλο δημιουργίας πρωτοτύπων
Το μοντέλο αυτό περιέχει ένα μερικώς ανεπτυγμένο προϊόν που δίνει τη δυνατότητα
στους χρήστες και στους δημιουργούς της εφαρμογής να εξετάσουν τις δυνατότητες,
τα προβλήματα και να σκεφτούν τις πιθανές λύσεις. Έτσι, αποφεύγονται τα
προβλήματα του γραμμικού μοντέλου. Το μοντέλο αυτό μπορεί να λειτουργεί είτε ως
πρόσθετο στο γραμμικό μοντέλο είτε να αποτελεί ένα αυτοτελές μοντέλο ανάπτυξης
πρωτότυπου (Pfleeger, 2003).
Το σπειροειδές μοντέλο
Το σπειροειδές μοντέλο προτάθηκε από τον Boehm το 1988. Η καινοτόμα πρότασή
του συνίσταται στη δυνατότητα συνδυασμού των δραστηριοτήτων ανάπτυξης με τη
διαχείριση των κινδύνων προκείμενου να ελεγχθούν και να ελαχιστοποιηθούν. Μετά
τον καθορισμό απαιτήσεων (προδιαγραφών) και την εκπόνηση ενός αρχικού σχεδίου
ανάπτυξης, εισάγεται ένα βήμα στη διεργασία, κατά το οποίο αξιολογούνται οι
κίνδυνοι και οι εναλλακτικές λύσεις πρωτοτύπων.
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Διάγραμμα 3 : Το σπειροειδές μοντέλο
Στη συνέχεια, συντάσσεται το έγγραφο «αρχών λειτουργίας», στο οποίο
περιγράφεται, σε γενικές γραμμές, ο τρόπος λειτουργίας της εφαρμογής. Από αυτό το
έγγραφο καθορίζεται ένα σύνολο προδιαγραφών οι οποίες και εξετάζονται
εξονυχιστικά, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι όσο το δυνατό πληρέστερες
και συνεπέστερες με τις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτές οι αρχές λειτουργίας
αποτελούν το προϊόν της πρώτης επανάληψης, ενώ οι προδιαγραφές το βασικό προϊόν
της δεύτερης. Στην τρίτη επανάληψη, παράγεται το σχέδιο και στην τέταρτη γίνεται
πλέον δυνατή η δοκιμή του συστήματος. (Pfleeger, 2003, Δημητριάδης κ.α,2004)
Το μοντέλο ανάπτυξης της διαδυκτιακής πύλης
Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της διαδυκτιακής πύλης που
παρουσιάζεται παρακάτω είναι το μοντέλο της παραγωγής πρωτοτύπων.
Το κύριο μέρος της παρούσας διατριβής αφορά το πρώτο μέρος του μοντέλου,
δηλαδή την ανάλυση δεδομένων για την ανάπτυξη της διαδυκτιακής πύλης, οπού
μέσα από μια αξιολόγηση παρόμοιών διαδικτυακών πυλών εξήχθησαν οι απαιτήσεις
των χρηστών.
Για τον πληρέστερο ορισμό των απαιτήσεων χρειάζεται μια πιο εκτεταμένη έρευνα
και με άλλες μεθόδους ανάλυσης αναγκών και απαιτήσεων. Ακολούθως με βάση τις
απαιτήσεις έγινε ένας πρώτος σχεδιασμός της διαδικτυακής πύλης και υλοποιήθηκε η
πρώτη δοκιμαστική της έκδοση.
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Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία που αφορούν την
μεθοδολογία αξιολόγησης διαδικτυακών πυλών.
2.2.Μεθοδολογία αξιολόγησης διαδικτυακών πυλών
Οι διαδικτυακές πύλες και οι ιστοσελίδες αποτελούν πλέον σημαντικότατο κομμάτιεργαλείο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Η ιστοσελίδα δείχνει την εικόνα της
εταιρείας προς το ευρύ κοινό, δίνει σχετικές πληροφορίες, προσφέρει τη δυνατότητα
επικοινωνίας με αυτήν και επιπλέον μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση των
προϊόντων/υπηρεσιών της και πιθανώς να προσφέρει και τη δυνατότητα
ηλεκτρονικών πωλήσεων.
Κατά τη διάρκεια ζωής μιας ιστοσελίδας, καλό είναι αυτή να αξιολογείται. Από τη
σκοπιά της εταιρίας/οργανισμού στον οποίο ανήκει η ιστοσελίδα, σκοπός της
αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας της ιστοσελίδας με απώτερο σκοπό την
ικανοποίηση του τελικού χρήστη. Από την σκοπιά του τελικού χρήστη είναι καλό να
υπάρχει αξιολόγηση ομοειδών ιστοσελίδων προκειμένου να επιλέξει αυτήν που
ικανοποιεί πληρεστέρα τις ανάγκες του.
Η αξιολόγηση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το ποιός την πραγματοποιεί. Οι
διάφοροι εμπλεκόμενοι στην αξιολόγηση μίας ιστοσελίδας έχουν διαφορετικούς
σκοπούς και προτεραιότητες. Εμπλεκόμενοι θα μπορούσαν να είναι αναλυτές,
σχεδιαστές, προγραμματιστές, η διοίκηση της εταιρίας/οργανισμού στον οποίο ανήκει
η ιστοσελίδα και φυσικά οι τελικοί χρήστες αυτής.
Προτού αξιολογήσουμε μία ιστοσελίδα, είναι σωστό να αναζητήσουμε τις
κατάλληλες μεθόδους και κριτήρια. Παρόλο που υπάρχουν κάποια κοινά κριτήρια,
που έχουν δηλαδή εφαρμογή σε όλους τους τύπους ιστοσελίδων, σε μερικές
περιπτώσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη και πιο εξειδικευμένα κριτήρια. Τα κριτήρια
αυτά θα είναι ανάλογα με το είδος της ιστοσελίδας και τους σκοπούς που αυτή
εξυπηρετεί. Δεν μπορούν δηλαδή να αξιολογηθούν όλες οι ιστοσελίδες με βάση τα
ίδια κριτήρια, γιατί διαφέρουν οι στόχοι τους.
2.2.1. Μέθοδοι αξιολόγησης ιστοσελίδων και διαδικτυακών πυλών
Σύμφωνα με τους Brinck T. & Wood S. (2002) υπάρχουν τρεις πρωταρχικές μέθοδοι
όσον αφορά την αξιολόγηση ιστοσελίδων και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο
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χρηστικό σχεδιασμό: η επιθεώρηση ευχρηστίας (usability inspection), τα ομαδικά
περάσματα (group walkthroughs), και οι δοκιμές χρηστών (user testing). Κάποιες
εναλλακτικές μέθοδοι (π.χ. έρευνες, συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης) είναι
εστιασμένες στην διερεύνηση αναγκών των χρηστών, αλλά μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση ιστοσελίδων με παράλληλη ανατροφοδότηση
από τους χρήστες.
Η επιθεώρηση ευχρηστίας περιλαμβάνει έναν σχεδιαστή ιστοσελίδων, ο οποίος
ασχολείται αποκλειστικά με την αξιολόγηση της διεπαφής χρήστη ενός web site
βασισμένος σε γενικές σχεδιαστικές αρχές ή ειδικές λίστες ελέγχου. Η μέθοδος αυτή
είναι σύντομη, μπορεί να υλοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του σχεδιασμού και αν
βρισκόμαστε, αλλά είναι ακριβή. Βασίζεται στην παρατήρηση ενός web site για τον
εντοπισμό προβλημάτων. Είναι γνωστή και ως 'ευριστική αξιολόγηση' και δεν
περιλαμβάνει τους χρήστες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα προβλήματα που εντοπίζει
ένας ειδικός ενδεχομένως να μην αποτελούν πραγματικό πρόβλημα για τον χρήστη. Η
επιθεώρηση ευχρηστίας διεξάγεται με βάση μία λίστα ελέγχου. Οι λίστες ελέγχου
μπορεί να είναι μεγάλες ή μικρές, γενικού ή ειδικού σκοπού. Παρακάτω
απεικονίζεται μία μικρή λίστα με αρχές γενικού σκοπού, η οποία μπορεί να είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη για μία γρήγορη εξέταση ενός web site.
1. Περιεχόμενο και σκοπός
2. Ταχύτητα
3. Πλοήγηση
4. Καταλληλότητα για την εργασία
5. Οπτικός Σχεδιασμός
6. Συμβατότητα
7. Απλότητα
8.Ομοιομορφία
9. Χειρισμός λαθών
10. Σεβασμός στον χρήστη
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Σύμφωνα με τον Jakob Nielsen (1993) η παραπάνω μικρή λίστα αποτελεί μία
αποδοτική σε κόστος προσέγγιση εντοπισμού προβλημάτων καθώς με αυτήν
εντοπίζονται το 80% των προβλημάτων.
Στα ομαδικά περάσματα συμμετέχει ένα γκρουπ ανθρώπων που εμπλέκονται στο
σχεδιασμό. Το γκρουπ αυτό εντοπίζει προβλήματα στο σχεδιασμό και προτείνει
πιθανές λύσεις. Ελέγχει κάθε βασική λειτουργία που θα εκτελούσε ένας χρήστης κατά
τη διάρκεια πλοήγησής του σε μία ιστοσελίδα και δίνει έμφαση στην κριτική του
σχεδιασμού. Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι και δυνητικοί χρήστες. Η μέθοδος
αυτή μοιάζει πολύ με την επιθεώρηση ευχρηστίας, με τη διαφορά ότι είναι
προσανατολισμένη στο σχεδιασμό της ιστοσελίδας και συχνά εμπλέκει άτομα που
δεν είναι σχεδιαστές (π.χ. διευθυντές, προγραμματιστές, συγγραφείς, πελάτες,
πωλητές, ειδικοί επί του μάρκετινγκ, προσωπικό υποστήριξης πελατών, χρήστες).
Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις και προτεινόμενοι πιθανοί συμμετέχοντες στη μέθοδο
αυτή (π.χ. περάσματα σχεδιαστών, πλουραλιστικά περάσματα, Σκανδιναβικός
σχεδιασμός και συμμετοχή χρηστών, ρόλοι προσομοίωσης, διαμεσολαβητές) οι
οποίοι μπορούν να συνδυαστούν για την αντιμετώπιση σχεδιαστικών προβλημάτων.
Οι δοκιμές χρηστών περιλαμβάνουν την παρατήρηση χρηστών οι οποίοι εκτελούν
συγκεκριμένες δραστηριότητες στο web site, ώστε να εντοπιστούν προβλήματα που
μπορεί να αντιμετωπίζουν οι χρήστες. Η μέθοδος αυτή είναι μία από τις πιο γνωστές
μεθόδους αξιολόγησης, επειδή είναι σχετικά φθηνή και μέσω αυτής γίνεται πολύ
εύκολος ο εντοπισμός ειδικών προβλημάτων. Συμμετέχοντες σε αυτή τη μέθοδο είναι
οι χρήστες στους οποίους δίνονται κάποιες εργασίες να εκτελέσουν. Στη συνέχεια
ακολουθεί η παρατήρηση. Λόγω της συμμετοχής των χρηστών και της
αλληλεπίδρασής τους με την

κάθε ιστοσελίδα μπορούμε να έχουμε σίγουρα

αποτελέσματα, και εντοπίζονται πολλά προβλήματα που θα μπορούσαν να μην είχαν
εντοπιστεί

με

κάποιο

άλλο

τρόπο.

Τα

αποτελέσματα

της

παρατήρησης

επεξεργάζονται και αξιοποιούνται με σκοπό τη βελτίωση της ιστοσελίδας.
Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της επιθεώρησης
ευχρηστίας όπου μέσα από την σύγκριση παρόμοιων μοντέλων αξιολόγησης και
λιστών κριτηρίων αξιολόγησης δημιουργήθηκε μια νέα λίστα κριτηρίων αξιολόγησης
που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση παρόμοιων διαδικτυακών και την εξαγωγή
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των σχετικών απαιτήσεων.

Στα κεφάλαια 4 και 5 παρουσιάζεται διεξοδικά η

αξιολόγηση και τα συμπεράσματα της
2.3.Ανάπτυξη κεφαλαίων της διατριβής
Αρχικά στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι αρχαιολόγοι
τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο. Αναλύονται τα προβλήματα και αγκυλώσεις
καθώς και ο βαθμός διείσδυσης και χρήσης των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου
σε όλα τα στάδια της αρχαιολογικής διαδικασίας. Ακόμα τονίζεται η ανάγκη για την
δημιουργία ενός εξειδικευμένου portal για την αρχαιολογία στην χώρα μας.
Στο 4ο κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζονται γενικές μέθοδοι αξιολόγησης και λίστες
κριτηρίων αξιολόγησης. Ακολούθως παρουσιάζονται ειδικές μελέτες, μοντέλα και
κριτήρια αξιολόγησης από μοντέλα αξιολόγησης που αναπτύχθηκαν για ιστοσελίδες
που αφορούν την αρχαιολογία και ιστοσελίδες με συναφές περιεχόμενο όπως
ιστοσελίδες και διαδικτυακές πύλες στον ευρύτερο τομέα του πολιτισμού, σε
μουσεία, πολιτιστικούς οργανισμούς και στον τουρισμό.
Έπειτα γίνεται μια σύγκριση των μοντέλων και των λιστών κριτηρίων τους,
επιλέχτηκαν οι πιο κατάλληλες και έχοντας ως βάση την πιο κατάλληλη,
δημιουργήθηκε ένα νέο επαυξημένο μοντέλο και μια λίστα κριτηρίων που να
ταιριάζει στην αξιολόγηση αρχαιολογικών διαδικτυακών πυλών.
Στο 5ο κεφάλαιο το επαυξημένο αυτό μοντέλο εφαρμόστηκε για την αξιολόγηση 5
διαδικτυακών πυλών με θέμα την αρχαιολογία, 4 από την Ελλάδα και 1 από το
εξωτερικό. Εξήχθησαν τα ποσοτικά αποτελέσματα και κατόπιν τα ποιοτικά
συμπεράσματα που θα βοηθήσουν στην δημιουργία μιας διαδυκτιακής πύλης για την
αρχαιολογία και την μουσειακή δραστηριότητα στην χώρα μας.
Στο 6ο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του σχεδιασμού και της υλοποίησης της
διαδυκτιακής πύλης: www.archaeologyingreece.gr : ο σκοπός, η δομή, τα εργαλεία
υλοποίησης και η περιγραφή των υπηρεσιών και των διαδραστικών στοιχείων. Η
διατριβή κλείνει με το 7ο κεφάλαιο που περιέχει την καταγραφή των συμπερασμάτων
και την οροθέτηση των στόχων για την εξέλιξη της διαδυκτιακής πύλης.
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3 Αρχαιολογία και διαδίκτυο: Η παρούσα κατάσταση
«Η αρχαιολογία αποτελεί μια επιστήμη η οποία έχει ως στόχο, να ερευνήσει τα
κατάλοιπα της ιστορίας, να ενισχύσει τα ιστορικά ντοκουμέντα, να ερμηνεύσει τα
αντικείμενα και την υπόλοιπη παραγόμενη αρχαιολογική πληροφορία και να
αποκαλύψει τον τρόπο ζωής των προγόνων μας. H αρχαιολογία, ουσιαστικά,
δημιουργεί ιστορία. Δεν ερευνά αντικείμενα, αλλά τον ίδιο τον άνθρωπο, την εξέλιξη
του μέσα στο περιβάλλον του και το σύνολο των δραστηριοτήτων του σε σχέση με
όλους

τους

παράγοντες,

οικολογικούς,

ανθρωπογεωγραφικούς,

οικονομικούς»

κοινωνικό-

Θέμελης, 1985.

Το μέγεθος της αρχαιολογικής πληροφορίας που παράγεται καθημερινά είναι
τεράστιο (Wilcock, 1992). Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της αποκάλυψης ενός
αντικειμένου και της τελικής έκθεσης και δημοσίευσής του θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως απροσδιόριστος. Κατά συνέπεια, η αρχαιολογική πληροφορία από
εκεί που ήταν θαμμένη στη γη, τώρα βρίσκεται θαμμένη στα αρχεία της ανασκαφής.
Αυτή η κατάσταση οφείλεται, κυρίως, στην έλλειψη χρηματικών πόρων. Οι πόροι
που διαθέτει ο αρχαιολόγος είναι ελάχιστοι, λόγω της έλλειψης σωστής πολιτικής του
κράτους, του μόνου χρηματοδότη στην χώρα μας της αρχαιολογικής εργασίας. Κατά
συνέπεια, η προώθηση της έρευνας και η δημοσίευση της αρχαιολογικής
πληροφορίας επαφίεται στο φιλότιμο και στην προσωπική προσπάθεια του
αρχαιολόγου. Από την άλλη πλευρά, όμως, ευθύνη φέρουν και οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι
που είτε αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, είτε δεν είναι σε θέση
να τις κατανοήσουν (Schlader, 2002), με συνέπεια την καθυστέρηση της
επεξεργασίας των δεδομένων και της τελικής δημοσίευσής τους.
3.1.Η αρχαιολογία στην Ελλάδα
Η ελληνική αρχαιολογία, όπως αναφέρει ο Κώστας Κωτσάκης (2002), δε μπόρεσε να
παρακολουθήσει την καταλυτική επιστημονική μεταβολή που συντελέστηκε στα
μέσα της δεκαετίας του ’60 και που μετέβαλε ριζικά το αρχαιολογικό τοπίο,
μετατρέποντας έναν, κατά βάση, ιστορικό κλάδο σε μια αυτόνομη θετική επιστήμη,
με τις δικές της προϋποθέσεις και τα δικά της όρια.
Επίσης, η Δέσποινα Ευγενίδου (Ευγενίδου, 1995) αναφέρει ότι, παρόλο που η
ελληνική αρχαιολογική υπηρεσία καθώς και ο αρχαιολογικός νόμος είναι από τους
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παλαιότερους στην Ευρώπη, η ελληνική αρχαιολογία έδωσε έμφαση και βαρύτητα
στην αποκάλυψη και διατήρηση της τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που
αποδείκνυε την πολιτισμική μας ταυτότητα και εξασφάλιζε συγχρόνως την εθνική
μας ακεραιότητα.
Αυτή η άποψη και πρακτική συνετέλεσε στην οργάνωση και στην ανάπτυξη της
αρχαιολογίας στην Ελλάδα, αλλά, παράλληλα, λειτούργησε ανασταλτικά στις
διαδικασίες εκσυγχρονισμού. Κατά συνέπεια, δε μπόρεσε να ακολουθήσει την
επιστημονική εξέλιξη που δημιούργησε νέες μεθόδους έρευνας με τη χρήση των
προηγμένων τεχνολογιών. Οι αρχαιολογικές εφορείες, σταδιακά, εγκλωβίστηκαν
μέσα στον όγκο της εργασίας, την πίεση της ανακάλυψης και διάσωσης καθώς και
των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ενώ η ακαδημαϊκή εκπαίδευση, που είναι
διαρθρωμένη με γνώμονα τη θεωρητική κατάρτιση, δεν προσφέρει στους νέους
αρχαιολόγους τα εφόδια και τις δυνατότητες, ώστε να προωθήσουν την αρχαιολογία
σε νέες κατευθύνσεις και προοπτικές (Ευγενίδου, 1995).
3.2.Η αρχαιολογία στο εξωτερικό
Στον αντίποδα αυτών, στο εξωτερικό, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Η
αρχαιολογία είναι αποδεσμευμένη από το κράτος και την ανάγκη διάσωσης της
πολιτισμικής κληρονομιάς, ενσωματώνοντας όλες τις σύγχρονες θεωρητικές
προσεγγίσεις καθώς και τις σύγχρονες τεχνολογικές ανακαλύψεις, εδώ και πάρα
πολλά χρόνια. Οι υπολογιστές, για τους αρχαιολόγους έφεραν τέτοια επανάσταση,
όση έφερε η τυπογραφία για τις επιστήμες. Η αποδοχή τους ήταν μεγάλη σε όλη την
επιστημονική κοινότητα (Reilly & Rahtz, 1992).
Στις μέρες μας, υπολογίζεται, ότι στη Βρετανία πάνω από 3000 αρχαιολόγοι
χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όχι απλώς ως εργαλεία συγγραφής
κειμένων αλλά ως βοηθούς για την πραγματοποίηση διάφορων αρχαιολογικών
εργασιών. Η αρχαιολογική επιστημονική κοινότητα έχει αποδεχτεί ως ένα βαθμό, ότι
η αρχαιολογική έρευνα έχει προωθηθεί με τη χρήση των υπολογιστών και των άλλων
σύγχρονων

τεχνολογιών,

καθώς,

πλέον,

οι

περισσότεροι

αρχαιολόγοι

τις

χρησιμοποιούν για διάφορες και ποικίλες εργασίες. (Reilly& Rahtz, 1992)
Επίσης, έχουν δημιουργηθεί διεθνή περιοδικά που λειτουργούν μέσω του διαδικτύου,
ενώ συνεχώς εμφανίζονται προγράμματα και εφαρμογές που σκοπό έχουν να
17

υποβοηθήσουν και να συμβάλουν στην βελτιστοποίηση της παραγόμενης
αρχαιολογικής έρευνας. Οι αρχαιολόγοι μπορούν, πλέον, να επικεντρωθούν στην
ερμηνεία των αποτελεσμάτων, αφού οι υπολογιστές έχουν συστηματοποιήσει,
απλοποιήσει και, συνεπώς, αυτοματοποιήσει την εργασία τους (Austin et all, 2001).
Τα τελευταία χρόνια, ακόμα και στη χώρα μας, η τεχνολογία έρχεται να δώσει νέα
δυναμική

και

ώθηση

στην

επιστήμη

της αρχαιολογίας.

Οι

αρχαιολόγοι,

αναγνωρίζοντας τα προτερήματα που τους προσφέρει η τεχνολογία και το διαδύκτιο,
αρχίζουν, σταδιακά, να την εκμεταλλεύονται σε όλα τα στάδια της ανασκαφικής
δραστηριότητας. Δορυφορικά συστήματα, ανιχνευτές, ραντάρ, υπολογιστές, βάσεις
δεδομένων και διαδικτυακές πύλες είναι έννοιες, που έχουν, κυριολεκτικά, εισβάλει
στον τομέα της αρχαιολογίας και τον έχουν μεταμορφώσει (Reilly& Rahtz, 1992).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό το πόσο σημαντικό είναι να
διεισδύσουν οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο σε όλα τα στάδια της αρχαιολογικής
διαδικασίας. Ειδικότερα σημαντική είναι η παρουσίαση της έρευνας στο κοινό τόσο
μέσω των παραδοσιακών μεθόδων όσο και μέσω το διαδικτύου.
3.3.Η ανάγκη δημιουργίας ενός εξειδικευμένου portal για την αρχαιολογία.
Στην χώρα μας η διείσδυση της αρχαιολογίας στην κοινωνία είναι εκτεταμένη. Όλοι
γνωρίζουν για τα αρχαιολογικά μνημεία και έχουν επισκεφθεί αρχαιολογικούς
χώρους και μουσεία. Βέβαια υπάρχει η εσφαλμένη αντίληψη ότι οι αρχαιολόγοι
υπάρχουν απλά για να ξεσκονίζουν αρχαίες πέτρες και να καθυστερούν τα μεγάλα
κατασκευαστικά έργα της χώρας μας. Το πρόβλημα αυτής της εσφαλμένης αντίληψης
έγκειται στο γεγονός ότι οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι αδυνατούν σε μεγάλο ποσοστό να
επικοινωνήσουν τα αποτελέσματα της κοπιαστικής εργασίας τους στο ευρύ κοινό.
Και δεν είναι μόνο αυτό, αδυνατούν να επικοινωνήσουν ακόμα και με το
εξειδικευμένο κοινό των συναδέλφων τους.
Όπως αναφέρει η Giovanna Peebles (2010) στο άρθρο της για την ανάπτυξη της
διαδικτυακής πύλης του αρχαιολογικού μουσείου στο Vermont του Καναδά, παρόλη
την μεγάλη διείσδυση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου στην αρχαιολογία
ακόμα υπάρχουν αγκυλώσεις και προβλήματα στην νοοτροπία ανάπτυξης και χρήσης
τους από τους αρχαιολόγους. Συγκεκριμένα αναφέρει 5 παράγοντες που πρέπει να
δοθεί έμφαση ώστε να επαναπροσδιοριστεί η σχέση της αρχαιολογικής πληροφορίας
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στον τρόπο που παρουσιάζεται μέσω του διαδικτύου τόσο με το ειδικό κοινό των
αρχαιολόγων όσο και με το κοινό. Οι παράγοντες είναι οι ακόλουθοι:
•

Η επείγουσα ανάγκη για την μετάβαση από το χαρτί στην ψηφιακή
καταγραφή και προώθηση της αρχαιολογικής πληροφορίας

•

Η πιεστική ανάγκη προώθησης και προβολής μέσω των νέων τεχνολογιών και
του διαδικτύου της αρχαιολογικής πληροφορίας ώστε να γίνει πιο προσιτό το
παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον

•

Η σύγκλιση στον τρόπο αποθήκευσης και παρουσίασης της αρχαιολογικής
πληροφορίας μέσω διαδικτύου

•

Η πλήρης παροχής πρόσβασης στην αρχαιολογική πληροφορία στους ειδικούς
επιστήμονες και το κοινό

•

Η έλλειψη προσήλωσης των αρχαιολόγων στην προώθηση της αρχαιολογικής
έρευνας και της διασποράς την πληροφορίας σε διάφορες επιστημονικές
κοινότητες και στο κοινό

Όπως διαπιστώνεται από την Giovanna Peebles αλλά και άλλους μελετητές τα
προβλήματα που απασχολούν την αρχαιολογία σε σχέση με το διαδίκτυο
εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα εδώ και πολλά χρόνια.
Το εργαλείο του διαδικτύου έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς της
αρχαιολογικής διαδικασίας, σε ανασκαφές, μουσεία και άλλους πολιτιστικούς
οργανισμούς. Πλέον έχουν δημιουργηθεί και κάποια portals που προσπαθούν να
συγκεντρώσουν την αρχαιολογική γνώση και να την διαμοιράσουν στον κοινό
εξειδικευμένο ή μη. Όπως σε διαφορές χώρες έτσι και στην χώρα μας η αρχαιολογική
γνώση είναι διαμοιρασμένη σε διάφορα σημεία και αποθηκευμένη με διάφορους
τρόπους. Είναι ανάγκη αυτή η γνώση να ψηφιοποιηθεί και να συγκεντρωθεί σε μία
διαδικτυακή πύλη ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι και κυρίως οι εξειδικευμένοι
χρήστες – αρχαιολόγοι.
Η ανάγκη ενός εξειδικευμένου portal αρχαιολογικής γνώσης στην χώρα μας είναι
επιβεβλημένη, τόσο για λόγους διάσωσης της όσο και για λόγους περαιτέρω
προβολής του αρχαιολογικού χώρου. Σε μη προηγμένες χώρες όπως το Σουδάν, οι
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επιστήμονες προχωράνε ήδη σε μια τέτοια προσπάθεια, κατανοώντας τα οφέλη για
την χώρα τους. (Fatima Ali et all, 2013)
Στην χώρα μας υπάρχουν πλέον αρκετές ιστοσελίδες και διαδικτυακές πύλες
προώθησης της αρχαιολογικής πληροφορίας. Οι ιστοσελίδες των αρχαιολογικών
μουσείων και διαφόρων πολιτιστικών οργανισμών είναι πλέον κανόνας, ενώ
υπάρχουν και διαδικτυακές πύλες και ιστοσελίδες που συγκεντρώνουν υλικό από
διάφορες πηγές τόσο σε επίπεδο αρχαιολογικών νέων όσο και σε επίπεδο
αρχαιολογικών πηγών, όπως η ιστοσελίδα του υπουργείου Πολιτισμού, του
αρχαιολογικού περιοδικού: Αρχαιολογία και Τέχνες, της Εταιρείας Αιγαιακής
Προϊστορίας Αιγεύς και του διαδικτυακού blog: Ερρωσο.
Οι συγκεκριμένοι αρχαιολογικοί διαδικτυακοί τόποι εκπληρώνουν τους σκοπούς της
διάδοσης της αρχαιολογικής πληροφορίας τόσο ανάμεσα στο εξειδικευμένο κοινό
των αρχαιολόγων όσο και προς το κοινό. Κατά την προσωπική χρήση αυτών των
ιστοσελίδων διαπιστώθηκε ότι έχουν αρκετά μειονεκτήματα στον τρόπο παρουσίασης
ή προβολής της αρχαιολογικής πληροφορίας. Μέσα από μια συστηματική
αξιολόγηση θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα που θα βοηθήσουν στον σχεδιασμό
και την δημιουργία μιας απλής και εύχρηστης διαδικτυακής πύλης προβολής της
αρχαιολογικής πληροφορίας τόσο για τους αρχαιολόγους όσο και για το κοινό.
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4 Αξιολόγηση ιστοσελίδων και διαδικτυακών πυλών
Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει αρχικά μια παρουσίαση γενικών μοντέλων αξιολόγησης
και των κριτηρίων αξιολόγησης που περιέχουν. Θα ακολουθήσει μία παρουσίαση
μοντέλων και κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν εφαρμοστεί στον τομέα της
αρχαιολογίας και ευρύτερα του πολιτισμού. Τέλος θα γίνει μια σύγκριση των
μοντέλων και θα παρουσιαστεί το κατάλληλο μοντέλο για την αξιολόγηση
διαδικτυακών πυλών για την αρχαιολογία.
4.1.Μοντέλα και κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων
Το θέμα της αξιολόγησης ιστοσελίδων είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για
πολλούς ερευνητές, καθώς ενώ υπάρχουν εκατομμύρια ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, οι
περισσότερες από αυτές δεν έχουν φτιαχτεί με κάποια συγκεκριμένη μέθοδο και
ακολουθώντας κάποια διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. Η αξιολόγηση έρχεται να
συνδράμει στην βελτίωση αυτών των ιστοσελίδων, αξιολογώντας και προτείνοντας
τρόπους για την βελτίωσης τους. Στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί και
δοκιμαστεί αρκετά μοντέλα αξιολόγησης, που συνήθως περιλαμβάνουν ομάδες
κριτηρίων αξιολόγησης. Κάποια από τα μοντέλα αυτά παρουσιάζονται παρακάτω.
4.1.1. Γενικά μοντέλα αξιολόγησης ιστοσελίδων
Παρακάτω παρουσιάζονται 2 γενικά μοντέλα αξιολόγησης ιστοσελίδων μαζί με τα
κριτήρια που περιέχουν.
Το 2003 οι Van der Merwe & Bekker εξετάζοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία με
γενικά μοντέλα αξιολόγησης συνέταξαν ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης. Στο δικό τους
μοντέλο υπάρχουν πέντε γενικές ομάδες κριτηρίων για την αξιολόγηση ιστοσελίδων.
Οι πέντε ομάδες είναι οι εξής:
1. Διεπαφή
2. Πλοήγηση
3. Περιεχόμενο
4. Αξιοπιστία
5. Τεχνικά χαρακτηριστικά
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Σε κάθε μία από αυτές τις ομάδες μπορούμε να διακρίνουμε πιο συγκεκριμένα και
μετρήσιμα (ή μη), επιθυμητά χαρακτηριστικά, η ύπαρξη των οποίων συμβάλει στην
ποιότητα μίας ιστοσελίδας, και επομένως αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης:
1. Διεπαφή
•

Γραφικά (η αποτελεσματική χρήση χρώματος, κειμένου, φόντου και
άλλων στοιχείων)

•

Πολυμέσα (η αποτελεσματική χρήση πολυμέσων, οπτική ελκυστικότητα
της σελίδας, όχι υπερβολική χρήση πολυμέσων, το μέγεθος τους να μην
επηρεάζει αρνητικά την ταχύτητα φόρτωσης, ορθολογική χρήση pop-up
windows και διαφημίσεων)

•

Ύφος και κείμενο (εάν το κείμενο είναι ευανάγνωστο, περιεκτικό και το
ύφος κατάλληλο και ομοιόμορφο σε όλες τις σελίδες, να μην υπάρχουν
ορθογραφικά λάθη)

•

Δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες

•

Ευελιξία και συμβατότητα (το μέγεθος των σελίδων να χωράει στα
παράθυρα, να υπάρχει εκτυπώσιμη μορφή σελίδων όπου χρειάζεται,
ύπαρξη εκδοχής με μόνο κείμενο, ύπαρξη διαφόρων γλωσσών και
δυνατότητα επιλογής γλώσσας)

•

Δυνατότητα προσωποποίησης της πληροφορίας και του περιεχομένου της
σελίδας για τον κάθε χρήστη, καθώς και η ευκολία εγγραφής χρήστη,
δυνατότητα αλλαγών στο προφίλ και η ευκολία στο log-in.

2. Πλοήγηση
•

Λογική δομή (εύκολα κατανοητή οργάνωση και μενού, ύπαρξη site map,
εύκολα εντοπίσιμοι σύνδεσμοι και ομαδοποιημένοι με κάποια λογική
σειρά)

•

Ευκολία χρήσης (ευκολία στο να βρει ο χρήσης τη σελίδα, κατά πόσο το
url είναι εύκολο στην ανεύρεση και εύκολο να το θυμάται κανείς, πόσο
εύκολα ο χρήστης βρίσκει αυτό που ψάχνει μέσα στη σελίδα, ευκολία
επαναφοράς στην αρχική σελίδα)

•

Μηχανή αναζήτησης (αν υπάρχει μηχανή αναζήτησης και κατά πόσον
είναι εύχρηστη, να βρίσκεται στην αρχική σελίδα, αν βρίσκει τις σωστές
σελίδες και παρέχει κατάλληλες περιγραφές αυτών που θα βρει, ύπαρξη
«βοήθειας»)
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•

Απαιτήσεις πλοήγησης (μη ύπαρξη σπασμένων συνδέσμων ή σελίδων
«υπό κατασκευή», οι σύνδεσμοι να έχουν κατανοητές ετικέτες ώστε να
καταλαβαίνει ο χρήστης πού θα τον οδηγήσουν)

3. Περιεχόμενο
•

Ο σκοπός της σελίδας να είναι ξεκάθαρος από την πρώτη σελίδα και το
περιεχόμενο να είναι σχετικό με το σκοπό της σελίδας

•

Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες (κατά πόσον είναι
ακριβείς, πλήρεις, επίκαιρες και καλύπτουν όλα τα προϊόντα/υπηρεσίες)

•

Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τον οργανισμό, τους
εργαζόμενους και τους φορείς της/του, ύπαρξη διεύθυνσης, τηλεφώνου,
φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία

•

Διαδραστικότητα (κατά πόσον ο χρήστης μπορεί να επηρεάσει το
περιεχόμενο που θα εμφανίζεται, ύπαρξη on-line community και ευκολία
επικοινωνίας με αυτήν σχετικά με το περιεχόμενο της σελίδας)

•

Οι σύνδεσμοι που περιέχει μια ιστοσελίδα θα πρέπει να σχετίζονται με το
περιεχόμενό της και να απευθύνονται στο κοινό για το οποίο προορίζεται
αυτή.

4. Αξιοπιστία
•

Ο σκοπός για τον οποίο η εταιρεία χρησιμοποιεί τα αποθηκευμένα
δεδομένα του χρήστη

•

Δυνατότητα επικοινωνίας για βοήθεια του χρήστη σε σχέση με τις
παρεχόμενα προϊόντα/πληροφορίες

5. Τεχνικά χαρακτηριστικά
•

Ταχύτητα (πόσο γρήγορα φορτώνει η σελίδα, ακόμα και σε αργές
συνδέσεις, δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού χρηστών χωρίς να
γίνεται πολύ αργή η ιστοσελίδα)

•

Ασφάλεια (ασφάλεια στις πληρωμές, στην ιδιωτικότητα του χρήστη,
πιστοποιητικά ασφαλείας από αναγνωρισμένες εταιρείες)

•

Λογισμικό και βάση δεδομένων (ευελιξία στη χρήση διαφορετικού
λογισμικού, έλλειψη απαίτησης επιπρόσθετων επεκτάσεων(plug-ins)
προκειμένου να εμφανιστεί σωστά το περιεχόμενα μίας ιστοσελίδας,
εμφάνιση σε διάφορους φυλλομετρητές, συμβουλές προς τους χρήστες για
τον βέλτιστο φυλλομετρητή και τη βέλτιστη ανάλυση)
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•

Σχεδιασμός του συστήματος (η σωστή λειτουργία της σελίδας και πώς
ενσωματώνεται με εξωτερικά και εσωτερικά συστήματα)

Εάν πρόκειται για εμπορικές ιστοσελίδες, στα παραπάνω προστίθενται και κριτήρια
ασφαλείας όσον αφορά την παραγγελία προϊόντων, τη δυνατότητα παρακολούθησης
της πορείας της παραγγελίας, τη δυνατότητα αλλαγής/επιστροφής, και την
εξυπηρέτηση για οτιδήποτε ακολουθεί την αγορά (συμβουλές, οδηγίες, επισκευές,
παράπονα, κλπ.) και βεβαίως σε ότι αφορά την πληρωμή.
Μια από τις πιο πρόσφατες γενικές μεθοδολογίες αξιολόγησης ιστοσελίδων και
διαδικτυακών πυλών είναι αυτή που παρουσίασε το 2011 ο Hassan Selim και η
ερευνητική του ομάδα. Αρχικά κάνουν μια γενική αποτίμηση των υπαρχόντων
μεθόδων αξιολόγησης, έπειτα τις συγκρίνουν και δημιουργούν ένα νέο μοντέλο
αξιολόγησης το οποίο περιλαμβάνει 13 ομάδες κριτηρίων. Σκοπός τους είναι να
δώσουν στους μελετητές μια πλήρης μεθοδολογία και μια ομάδα κριτηρίων
αξιολόγησης που θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις ιστοσελίδες και τις
διαδικτυακές πύλες.
Οι μεθοδολογίες τις οποίες συνέκριναν και αξιοποίησαν είναι οι ακόλουθες:
Πίνακας 1: Μεθοδολογίες αξιολόγησης ιστοσελίδων (Selim,2011)
Όνομα
Είδος αξιολόγησης
Αναφορά
μεθόδου
ASEF
Αεροπορικές εταιρείες
(Apostolou & Economides, 2008)
CRAAP
Γενικό μοντέλο
(Blakeslee, 2009)
eGovQual
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Ataloglou & Economides, 2009)
FAVORS
Γενικό μοντέλο
(Queensland
University
MUSEF
QEM

Μουσεία
Αξιολόγηση ποιότητας

WAI

Γενικό μοντέλο

WebQual

Αξιολόγηση ποιότητας

of

Technology, 2010)
(Pallas & Economides, 2008)
(Olsina et al., 1999; Olsina & Rossi,
2002)
(Miranda Gonzalez & Banegil
Palacios, 2004)
(Barnes & Vidgen, 2000, 2003;
Loiacono, Watson, & Goodhue, 2002)

Επίσης έλαβε υπόψιν του μερικά από τα πιο διαδεδομένα Internet business models
αξιολόγησης ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Παρακάτω παρουσιάζεται η φόρμα
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αξιολόγησης με τις ομάδες κριτηρίων και τα κριτήρια, που δημιουργήθηκε στα
πλαίσια της έρευνας:
Πινάκας 2: Φόρμα αξιολόγησης ιστοσελίδας(Selim,2011)
Φόρμα αξιολόγησης ιστοσελίδας
URL:
Ημερομηνία
Ώρα
Αξιολογητής
Είδος ιστοσελίδα;
Ομάδα αξιολόγησης Κριτήριο αξιολόγησης
ΝΑΙ
1. Η ύπαρξη της ιστοσελίδας έγινε μέσω μηχανών
αναζήτησης
2. Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη δημόσια (χωρίς
να απαιτείται αντίτιμο ή εγγραφή)
3. Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη ανεξαρτήτως
ώρας ή κίνησης του δικτύου
Προσβασιμότητα
4. Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί ώστε να
λειτουργεί καλά με όλους τους browsers και
επίσης και για Macintosh και PC
5. Η πλήρης λειτουργία της ιστοσελίδας δεν
απαιτεί την εγκατάσταση προσθέτων (plug-ins)
Σύνολο
6. Υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας (e-mail,
τηλέφωνο, διεύθυνση). Μόνο ένα e-mail δεν
επαρκεί.
7. Υπάρχει επαρκής παρουσίαση των επιτυχιών
Ακρίβεια
του οργανισμού της ιστοσελίδας από την ίδρυσή
του έως σήμερα;
8. Υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις ότι το
περιεχόμενο, οι πληροφορίες, οι ειδήσεις και οι
κανονισμοί της ιστοσελίδας έχουν την επίσημη
έγκριση του οργανισμού της ιστοσελίδας;
9. Είναι τα κείμενα καλογραμμένα και κατανοητά;
(όχι γραμματικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά
λάθη)
10. Περιέχει η ιστοσελίδα επίσημες αναφορές σε
άλλες πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την
επιβεβαίωση των πληροφοριών
11. Υπάρχουν σύνδεσμοί σε άλλες αξιόπιστες
ιστοσελίδες;
12. Είναι τα γραφήματα και οι πίνακες κατάλληλα
σημασμένοι
13. Παρέχεται η κατάσταση εργασίας κάθε
στοιχείου της ιστοσελίδας ή η ίδια η
ιστοσελίδα:
π.χ.
«υπό
κατασκευή»,
«δοκιμαστική λειτουργία»
Σύνολο

ΟΧΙ
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Δ/Α

Υπευθυνότητα

Περιεχόμενο

14. Δηλώνεται καθαρά το όνομα του οργανισμού
στο οποίο ανήκει η ιστοσελίδα
15. Υπάρχει κάποια δήλωση του χρηματοδότη της
ιστοσελίδας ή του οργανισμού.
16. Είναι ξεκάθαρο ποιος είναι υπεύθυνος για το
περιεχόμενο της ιστοσελίδας
17. Δηλώνεται ο συγγραφέας ή η πηγή της
πληροφορίας που δημοσιεύεται.
18. Υπάρχουν αποδείξεις ή παραδείγματα που
υποστηρίζουν
τις
πληροφορίες
που
παρέχονται.
19. Είναι ξεκάθαρα παρουσιασμένες οι πηγές ενός
πραγματικού γεγονότος ώστε να μπορεί
κάποιος να τις διασταυρώσει.
20. Υπάρχει δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων, η
οποία να ορίζει την πνευματική ιδιοκτησία της
κάθε πληροφορίας και αν μπορεί και πώς να
χρησιμοποιηθεί από άλλους.
21. Μπορεί να γίνει επικοινωνία με τους
συγγραφείς.
22. Το url της ιστοσελίδας μας δίνει πληροφόρηση
για τον πάροχο της φιλοξενίας.
Σύνολο
23. Δηλώνεται ο πρωταρχικός σκοπός της
ιστοσελίδας
24. Το περιεχόμενο ταιριάζει με το δηλωμένο
κοινό της ιστοσελίδας
25. Περιέχει μόνο τις απαραίτητες και χρήσιμες
πληροφορίες
26. Υπάρχει υπερκάλυψη περιεχομένου μέσα στην
ιστοσελίδα
27. Ο όγκος του περιεχομένου είναι σημαντικός,
επαρκής και ισορροπημένος.
28. Περιέχει απευθείας περιεχόμενο από τις πηγές
και όχι εμμέσως. Π.χ. όχι περιλήψεις ή οδηγίες
πώς να αποκτήσεις ένα αρχείο.
29. Ξεκάθαρο και σταθερό στυλ γραφής και
γλώσσας που ταιριάζει με το κοινό
30. Θετικός επαγγελματικός λόγος: όχι λαϊκές
εκφράσεις, απρεπές χιούμορ και απειλές ή
δυσφημιστικά σχόλια.
31. Το περιεχόμενο δεν περιέχει κανένα
επηρεασμό (πολιτικό, ιδεολογικό, φυλετικό
κ.α..)
32. Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι προέρχονται από
κατάλληλες πηγές.
33. Το κείμενο
συνοδεύεται
από καλές
φωτογραφίες.
Σύνολο
26

Διαδραστικότητα

Μεταδεδομένα

Πλοήγηση

34. Παρέχονται διαδραστικά στοιχεία (π.χ.
φόρμες, μενού επιλογής, slideshows)
35. Λειτουργούν σωστά;
36. Προσθέτουν επιπλέον αξία στην ιστοσελίδα;
37. Ανταποκρίνονται οι διαδραστικές εφαρμογές,
το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες στις
απαιτήσεις των χρηστών;
38. Δεν υπάρχουν σπασμένοι σύνδεσμοι;
39. Η διεπαφή είναι απλή στην χρήση και φιλική;
40. Είναι εύκολη η απομνημόνευση της διεπαφής;
41. Δεν εμφανίζονται μηνύματα λαθών;
Σύνολο
42. Υπάρχουν
οι
απαραίτητες
περιγραφές
μεταδεδομένων: π.χ. Τίτλος, συγγραφέας,
περιγραφή κ.α.
43. Οι επικεφαλίδες των σελίδων είναι κατανοητές
και περιγραφικές
44. Κάθε σελίδα τιτλοφορείται καταλλήλως
45. Η ορολογία και η διάταξη είναι συνεπής μέσα
στην επικεφαλίδα σε όλη την ιστοσελίδα
Σύνολο
46. Είναι λογικά οργανωμένη σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των χρηστών η ιστοσελίδα;
47. Οι δυνατότητες πλοήγησης είναι ξεκάθαρες
48. Χρησιμοποιούνται οι καθιερωμένες μορφές
πλοήγησης: π.χ. μενού στα αριστερά
49. Παρέχονται σύνδεσμοί πλοήγησης σε όλες τις
σελίδες: π.χ. προς την αρχική, την
προηγούμενη σελίδα ή στην κορυφή της
σελίδας
50. Υπάρχει χάρτης πλοήγησης
51. Ο χάρτης πλοήγησης δείχνει τις σχέσεις των
σελίδων
52. Η περιήγηση διευκολύνεται από π.χ. μενού
επιλογής, χάρτη πλοήγησης.
53. Μπορούν να προσπελαστούν όλες οι σελίδες
από έναν ικανοποιητικό βαθμό βάθους
συνδέσμων: ένας ικανοποιητικός βαθμός είναι
σε 3 κλικ να φτάνεις στην σελίδα που
επιλέγεις.
54. Παρέχεται μηχανή αναζήτησης: Αναφέρεται
επαρκώς οι δυνατότητες της. Υπάρχει οδηγός
βοήθειας.
Σύνολο
55. Παρέχεται ένα εισαγωγικό κείμενο περιγραφής
της ιστοσελίδας( σκοπός, στόχοι, όραμα)
56. Είναι ξεκάθαρος ο σκοπός της ιστοσελίδας:
Τύπος και προέλευση της πληροφορίας, κοινό,
ημερομηνίες κ.α.
27

Στόχοι – οδηγίες

Ιδιωτικότητα

Επικαιροποίηση

Δυνατότητα
αναζητήσης

57. Περιγράφονται οι υπηρεσίες και το είδος των
πληροφοριών της ιστοσελίδας
58. Τι νέο υπάρχει : ενημερώνονται οι συχνοί
χρήστες για ανανεώσεις και αλλαγές στην
ιστοσελίδα
59. Υπάρχουν οδηγίες για την χρήση της
ιστοσελίδας: θα πρέπει να αποφεύγονται
οδηγίες
που
αφορούν
συγκεκριμένη
πλατφόρμα ή οδηγό πλοήγησης.
60. Υπάρχει δήλωση αξιοπιστίας που προειδοποιεί
τον χρήστη για την φύση της πληροφορίας που
παρέχεται: π.χ. αν είναι κατάλληλη για παιδία
61. Το περιεχόμενο πληροί τον δηλωμένο σκοπό
της ιστοσελίδας
Σύνολο
62. Προστατεύεται η ιδιωτικότητα του χρήστη;
63. Λεπτομερής
δήλωση
προστασίας
των
δικαιωμάτων του χρήστη
64. Υπάρχει κρυπτογράφηση στην ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ της ιστοσελίδας και του
χρηστή π.χ. για προηγούμενες επισκέψεις ή
καταχωρημένα στοιχειά τους
Σύνολο
65. Ανανεώνεται συχνά η ιστοσελίδα
66. Το περιεχόμενο είναι πρόσφατο ώστε να
ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών
67. Έχουν ανανεωθεί οι σελίδες τους τελευταίους
3 μήνες
68. Υπάρχει επισήμανση για το πότε η ιστοσελίδα
ανανεώθηκε τελευταία φορά;
69. Αν υπάρχει περιεχόμενο σε γραφήματα,
πίνακες ή διαγράμματα επισημαίνεται πότε
συγκεντρώθηκε το υλικό τους.
Σύνολο
70. Υπάρχει μηχανή αναζήτησης για το
περιεχόμενο της ιστοσελίδας
71. Ένα τμήμα πληροφορίας μέσα στην
ιστοσελίδα μπορεί να βρεθεί εύκολα με
αναζήτηση
72. Δουλεύει
η
μηχανή
αναζήτησης
αποτελεσματικά; Χρόνος απόκρισης, σωστές
λέξεις – κλειδιά.
73. Η πληροφορία βρίσκεται αποτελεσματικά από
την μηχανή αναζήτησης
74. Υπάρχει εργαλείο υποβοήθησης για την
αναζήτηση
75. Μπορεί να βρεθεί με άλλο τρόπο η
πληροφορία μέσα στην ιστοσελίδα
Σύνολο
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76. Υπάρχουν
περιοχές
στην
ιστοσελίδα
προστατευμένες με κωδικούς
Ασφάλεια
77. Υπάρχει πιστοποιητικό ασφαλείας πρόσβασης
και δεδομένων
78. Η ιστοσελίδα είναι προστατευμένη από
κίνδυνους όταν απαιτηθεί
Σύνολο
79. Οι υπηρεσίες είναι ανοικτές σε όλους ή
Υπηρεσίες
υπάρχουν περιορισμοί πρόσβασης ή απαίτησης
πληρωμής.
80. Εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των χρηστών
81. Είναι πλήρως λειτουργικές
Σύνολο
Η βαθμολόγηση γίνεται με 1 βαθμό για κάθε υπάρχον κριτήριο που πληροί η
ιστοσελίδα. Από τον γενικό βαθμό των υπαρχόντων κριτήριων διαιρούμενο με το
σύνολο των κριτήριων βγαίνει το ποσοστό ικανοποίησης των κριτηρίων της μεθόδου
αξιολόγησης.
Παρακάτω παρουσιάζονται εξειδικευμένα μοντέλα αξιολόγησης στον τομέα της
αρχαιολογίας, του πολιτισμού και του τουρισμού.
4.1.2. Αξιολόγηση ιστοσελίδων και διαδικτυακών πυλών στον τομέα της
αρχαιολογίας και του πολιτισμού
Σύμφωνα με την βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της
παρούσας

διατριβής

λίγοι

ερευνητές

έχουν

πραγματοποιήσει

αξιολογήσεις

ιστοσελίδων και διαδικτυακών πυλών που αφορούν αποκλειστικά την αρχαιολογία.
Έχουν βέβαια πραγματοποιηθεί αξιολογήσεις σε ιστοσελίδες και διαδικτυακές πύλες
με συναφές περιεχόμενο όπως: πολιτιστικό με την ευρεία έννοια του, παροχής
πληροφοριών για αρχαιολογικούς χώρους κρατών, παρουσίασης μουσείων και
εκπαιδευτικών

πυλών

ενημέρωσης

για

θέματα

πολιτισμού.

Παρακάτω

παρουσιάζονται συνοπτικά η μεθοδολογία, τα μοντέλα, τα κριτήρια και τα
αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων. Οι αξιολογήσεις αυτές και η μεθοδολογία
τους μαζί με τα γενικά μοντέλα που παρουσιάστηκαν παραπάνω θα αποτελέσουν
έναν οδηγό για την αξιολόγηση των επιλεγμένων ιστοσελίδων στην παρούσα
διατριβή.
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Μέθοδοι αξιολόγησης διαδικτυακών πυλών για την αρχαιολογία.
Το 2004 οι κινέζοι Ka-wai Fan και Celine Yuen Yan Lai πραγματοποιούν μία
καταγραφή των αρχαιολογικών διαδικτυακών πυλών που αφορούν την κινέζική
αρχαιολογία. Σκοπός τους είναι να αξιολογήσουν μερικές από αυτές και να
εντοπίσουν ποιες από αυτές μπορούν να αποτελέσουν ένα καλό παράδειγμα ώστε η
αρχαιολογική γνώση για την Κίνα να γίνει πιο προσιτή τόσο στο εξειδικευμένο κοινό
όσο και στο απλό κοινό. Ο τελικός τους στόχος είναι να θέσουν τις βάσεις, ώστε η
Κινεζική αρχαιολογία να λάβει την θέση που της αξίζει στην παγκόσμια
αρχαιολογική ιστορία.
Για να το κάνουν αυτό επέλεξαν 5 από τις πιο αξιόπιστες διαδικτυακές πύλες για την
αρχαιολογία της κίνας και τις αξιολόγησαν με την διαδεδομένη μέθοδο αξιολόγησης
ιστοσελίδων CARS (Harris, 1997). Η μέθοδος αποτελείται από 4 ομάδες κριτηρίων
που είναι οι ακόλουθες:
1. Αξιοπιστία : Αξιόπιστη πηγή, ταυτότητα συγγραφέα, αποδεικτικά της αρχής
που το διευθύνει, υποστήριξη από κάποιο οργανισμό.
2. Ακρίβεια : Ανανεωμένη, λεπτομερής, ακριβής, προσανατολισμένη στον
σκοπό και στον κοινό πληροφορία.
3. Αυθεντικότητα

-

λογική

:

Δίκαια,

ισορροπημένη,

τεκμηριωμένη,

ανεπηρέαστη, χωρίς λάθη και κακογραμμένη παρουσίαση της αλήθειας και
της πραγματικότητας.
4. Επικοινωνία – υποστήριξη : Επικοινωνία με τον οργανισμό, λίστες με τις
πηγές των πληροφοριών, συνεργασίες και πνευματικά δικαιώματα, παροχή
τεκμηριωμένου υλικού.
Σε αυτά οι συγγράφεις προσέθεσαν και το κριτήριο της μοναδικότητας της
πληροφορίας. Μετά την αξιολόγηση καταλήγουν σε κάποια γενικά συμπεράσματα
ορίζοντας κάποιες γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για το τι πρέπει να έχει μια
αρχαιολογική διαδικτυακή πύλη ώστε να θεωρείται καλή.
•

Αξιοπιστία της πληροφορίας

•

Μοναδικές πληροφορίες
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•

Συνεχής ενημέρωση με νέα στοιχεία

•

Ευκολία στην πρόσβαση του υλικού

•

Πολυγλωσσία

•

Πολυμεσικό υλικό

Ένα ακόμα άρθρο των Sturges και Griffin (2003) αναπτύσσει ένα μοντέλο
αξιολόγησης αρχαιολογικών ιστοσελίδων και διαδικτυακών πυλών για την
αρχαιολογία. Οι συγγραφείς κάνουν λόγο για την ανάγκη να αποσαφηνιστεί ποίες
από τις πολλές ιστοσελίδες με αρχαιολογικό περιεχόμενο περιέχουν κατάλληλη και
αξιόπιστη

αρχαιολογική

πληροφορία

και

όχι

απλές

ευφάνταστες

και

προκατειλημμένες ιστορίες που έχουν κατασκευαστεί ή έχουν δημιουργηθεί από
συγγραφείς για οικονομικούς, πολιτικούς ή άλλους λόγους.
Επίσης κάνοντας μια κριτική στις μεθόδους αξιολόγησης μέχρι εκείνη την στιγμή,
επισημαίνουν ότι κάθε τομέας και είδος ιστοσελίδας δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το
ίδιο μοντέλο και κριτήρια αξιολόγησης και ότι οφείλουν οι εκάστοτε ερευνητές να
αναπτύσσουν, στηριζόμενοι στα υπάρχοντα μοντέλα αξιολόγησης, ένα μοντέλο
προσαρμοσμένο στις ανάγκες του περιεχομένου και τους χρήστες του κάθε είδους
ιστοσελίδας. (Sturges και Griffin, 2003)
Αναπτύσσουν το δικό τους μοντέλο αξιολόγησης που αποτελείται από 5 ομάδες
κριτήριων που τα περισσότερα έχουν εξαχθεί από το Toolbox of Criteria του Smith
(1997). Τα περισσότερα κριτήρια έχουν την μορφή ερώτησης και έχουν την μορφή
αρνητικής ή θετικής επιλογής, ενώ άλλα έχουν την μορφή απάντησης με κείμενο και
άλλα την μορφή κλίμακας βαθμολόγησης από 1 έως 5. Το μέγιστο των βαθμών που
μπορεί να συγκεντρωθεί είναι το 64, οπού το άριστο είναι 58-64, το καλό 42-57, το
μέτριο 26 – 41 και το κακό 0-25. Παρακάτω παρουσιάζεται η λίστα με τις ομάδες
κριτηρίων. Οι κύριες ομάδες κριτηρίων είναι 5:
•

Σκοπός

•

Στόχοι και κοινό

•

Περιεχόμενο

•

Γραφική διεπαφή και πολυμέσα

•

Χρηστικότητα – Πλοήγηση
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Πίνακας 3: Φόρμα αξιολόγησης ιστοσελίδων για την αρχαιολογία (Sturges και Griffin, 2003)
Ομάδα κριτηρίων

Ερώτηση – κριτήριο

Απά ντηση

Βαθμο
– λογία

Σκοπός
Είναι άμεσα δηλωμένος ο σκοπός;
Η ιστοσελίδα εκπληρώνει τον σκοπό;
Πόσο κατανοητός είναι ο σκοπός;
Σε τι ικανότητες χρήστη απευθύνεται;
Υποστηρίζει η ιστοσελίδα τα ακόλουθα πολυμεσικά
στοιχεία: ηχος, βιντεο, Ftp;
Στόχοι και κοινό
Είναι οι στόχοι της ιστοσελίδας καθάρα ορισμένοι;
Είναι το κοινό της ιστοσελίδας καθαρά ορισμένο;
Η πηγή παροχής των πληροφοριών εξυπηρετεί τον
σκοπό όπως έχει περιγράφει;
Η πηγή παροχής των πληροφοριών ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του κοινού;
Υπάρχει καταμετρητής επισκεπτών στην ιστοσελίδα;
Περιεχόμενο
Αξιοπιστία
Είναι οι πληροφορίες αξιόπιστες;
Είναι οι πληροφορίες προκατειλημμένες από πολιτικές,
ιδεολογικές, οικονομικές και άλλες απόψεις;
Περιέχει διαφήμιση;
Υπευθυνότητα
Είναι ο διαχειριστής ένας φημισμένος επιστήμονας ή
ένας φημισμένος οργανισμός στο επιστημονικό τους
πεδίο;
Υπάρχουν βασικές πληροφορίες για τον υπεύθυνο;
Είναι οι πηγές πληροφόρησης επισημασμένες;
Μπορεί η κάθε πληροφορία να διασταυρωθεί;
Υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας για διευκρινήσεις,
διορθώσεις και νέες πληροφορίες;
Email;
Ταχυδρομική διεύθυνση και email;
Έχει η ιστοσελίδα αξιολογηθεί και εκτιμηθεί από
ειδικούς, π.χ. για την καταχώρηση της σε κάποιο portal;
Έχουν απονεμηθεί στην ιστοσελίδα βραβεία;
Πνευματικά δικαιώματα
Είναι διαθέσιμη η ιδιοκτησία των πνευματικών
δικαιωμάτων στην ιστοσελίδα;
Ανανεωσιμότητα
Είναι οι πηγές πληροφόρησης στατικές ή
επανεξετάζονται για αλλαγές;
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Υπάρχει συνεχή ανανέωση πληροφοριών;
Δηλώνεται η ημερομηνία της αλλαγής των
πληροφοριών;
Είναι η αλλαγή της ανανέωσης των πληροφοριών
δηλωμένη μόνο στην αρχική σελίδα ή και στις
εσωτερικές;
Υπάρχει μια δήλωση ανανέωσης και συντήρησης της
ιστοσελίδας;
Μοναδικότητα
Είναι το περιεχόμενο διαθέσιμο και σε άλλες μορφές;
Η πηγή πληροφόρησης συμπληρώνεται από άλλα
δεδομένα ή άλλες πηγές;
Έχει η πηγή πληροφόρησης άλλες δυνατότητες;
Σύνδεσμοι
Υπάρχουν σύνδεσμοι σε άλλες πηγές;
Έχουν οι σύνδεσμοι περιγραφική πληροφορία;
Είναι σωστά επιλεγμένοι οι σύνδεσμοι;
Είναι προσφάτως ελεγμένοι και ανανεωμένοι;
Ποιότητα
Είναι γραμμένες οι πληροφορίες με σωστό τρόπο;
Υπάρχουν τυπογραφικά και γραμματικά λάθη;
Πως η ιστοσελίδα συγκρίνεται με άλλες παρόμοιες
ιστοσελίδες; (κείμενο)
Γενική ποιότητα
Δώσε μία γενική βαθμολόγηση της ποιότητας της
ιστοσελίδας από 1 έως 5
Γραφική διεπαφή
και πολυμέσα
Είναι ελκυστική η εμφάνιση της ιστοσελίδας;
Είναι η ιστοσελίδα καλά δομημένη;
Τα οπτικά εφέ βελτιώνουν την ιστοσελίδα;
Είναι τα αντικείμενα ή τεκμήρια παρουσιασμένα με
πολύ καλή ποιότητα εικόνων;
Αν υπάρχουν, είναι τα ειδικά εφέ κατάλληλα για την
πληροφορία;
Υπάρχει υποβοήθηση στην πλοήγηση;
Είναι η πλοήγηση αποτελεσματική;
Χρηστικότητα
Φιλικότητα προς τον χρήστη
Είναι ή ιστοσελίδα εύκολη στην χρήση;
Είναι η σχεδίαση της ιστοσελίδας καθαρή;
Υπάρχει εύκολος οδηγός χρήσης και βοήθειας;
Υπολογιστικό περιβάλλον
Μπορεί η ιστοσελίδα να γίνει προσβάσιμη με έναν
στάνταρ εξοπλισμό και λογισμικό;
Υπάρχει μια έξυπνη μηχανή αναζήτησης για την
ιστοσελίδα;
Η μηχανή αναζήτησης περιλαμβάνει όλα τα μέρη της
ιστοσελίδας;
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Μεταδεδομένα
Υπάρχουν καταχωρημένα τα απαραίτητα μεταδεδομένα
για την σωστή ανεύρεση της ιστοσελίδας;
Είναι τα μεταδεδομένα σύμφωνα με το πρότυπο
μεταδεδομένων Dublin Core
Οργάνωση
Είναι η ιστοσελίδα οργανωμένη με μεθοδικότητα
Είναι κατάλληλη η δομή και η οργάνωση της
ιστοσελίδας;
Διαδραστικότητα
Υπάρχουν στοιχεία διάδρασης;
Αν υπάρχουν, βελτιώνουν την ιστοσελίδα;
Συνδεσιμότητα
Είναι αξιόπιστη η πρόσβαση στην ιστοσελίδα;
Υπάρχει μία εφεδρική ιστοσελίδα;
Αργούν οι ιστοσελίδες να φορτώσουν το περιεχόμενο
τους;
Σύνολο:
Αξιολόγηση διαδικτυακών πυλών μουσείων
Τα μουσεία κάθε είδους (κλασσικά, γκαλερί, online museums) έχουν αναπτύξει εδώ
και πολλά χρόνια ιστοσελίδες παρουσίασης και προβολής τους στο διαδίκτυο. Όπως
αναφέρουν οι Πάλλας και Οικονομίδης (2008) οι υπεύθυνοι των μουσείων και οι
δημιουργοί των ιστοσελίδων τους αντιμετωπίζουν τις περισσότερες φορές το
πρόβλημα της έλλειψης οικονομικών και τεχνολογικών πόρων με αποτέλεσμα τις
ιστοσελίδες συνήθως να σχεδιάζουν και δημιουργούν εθελοντές με ελάχιστη εμπειρία
στον σχεδιασμό ιστοσελίδων. Επίσης αναφέρεται ότι δεν λαμβάνουν συνήθως υπόψιν
τους το κοινό στο οποίο απευθύνονται και τις ανάγκες τους.
Παρόμοιες παρατηρήσεις και επισημάνσεις κάνουν και οι Daniel Cunliffe, Efmorphia
Kritou και Douglas Tudhope (2001) που επισημαίνουν και την έλλειψη καθαρού
στόχου κατά την δημιουργία μιας ιστοσελίδας για μουσεία και ότι συνήθως οι σελίδες
που δημιουργούνται είναι μια ελλιπής παρουσίαση ενός τμήματος του φυσικού
μουσείου.
Οι Πάλλας και Οικονομίδης (2008) αναπτύσσουν ένα πλαίσιο αξιολόγησης
ιστοσελίδων μουσείων που ονομάζεται MUSEF. Το πλαίσιο αποτελείται από 6
ομάδες κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνουν η κάθε μία τους μια σειρά από
κριτήρια κάποια από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα οι
ομάδες είναι οι ακόλουθες:
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•

Περιεχόμενο

•

Παρουσίαση – πολυμέσα

•

Χρηστικότητα

•

Διαδραστικότητα – επικοινωνία

•

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ( e-services)

•

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το πλαίσιο MUSEF λαμβάνει υπόψιν προηγούμενα μοντέλα αξιολόγησης
ιστοσελίδων και ενσωματώνοντας τις νέες εξελίξεις στον τομέα της ανάπτυξης και
προώθησης ιστοσελίδων, δημιουργεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης προσαρμοσμένο
πλήρως για ιστοσελίδες των μουσείων.

Αξιολόγηση

του

διαδικτυακού

περιβάλλοντος

διαχείρισης

πολιτιστικών

συλλογών CULTURA
Πολλές συλλογές αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος έχουν τα τελευταία
χρόνια ψηφιοποιηθεί και παρουσιαστεί στο διαδίκτυο. Το πρόβλημα με αυτές τις
συλλογές όπως αναφέρει η ερευνητική ομάδα του Cultura project (Steiner et all,
2013) είναι ότι τα αντικείμενα και τεκμήρια των συλλογών παρουσιάζονται σε ένα
μόνο ψηφιακό μέγεθος, αφαιρώντας από τους ερευνητές την δυνατότητα για
καλύτερη θέαση και διερεύνηση των αντικειμένων. Επιπλέον οι ιστοσελίδες συνήθως
απευθύνονται στο ευρύ κοινό μη λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες των
ερευνητών.
Η πλατφόρμα διαχείρισης και δημοσίευσης πολιτιστικού υλικού CULTURA σκοπό
έχει να δώσει στο κοινό και κυρίως στους ερευνητές ένα εργαλείο όπου μέσα από
διάφορες ψηφιακές υπηρεσίες θα μπορεί να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τόσο του
απλού χρήστη όσο και του εξειδικευμένου ερευνητή. ΄
Η πλατφόρμα ήδη χρησιμοποιείται σε διάφορα μουσεία και συλλογές και η
ερευνητική ομάδα του Cultura προχώρησε στην αξιολόγηση της με την χρήση ενός
συγκεκριμένου μοντέλου αξιολόγησης. Εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν τα στοιχεία
που πρέπει να αξιολογηθούν τα οποία είναι τα ακόλουθα 7:
•

Χρησιμότητα του περιεχομένου

•

Χρηστικότητα της διεπαφής

•

Ικανοποίηση χρήστη
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•

Ποιότητα ικανοποίησης χρήστη

•

Ποιότητα γραφικής διεπαφής

•

Επικοινωνία και συνεργασία με άλλους χρήστες

•

Τεχνολογικές δυνατότητες

Η αξιολόγηση των παραπάνω παραμέτρων έγινε με διάφορες μεθόδους αξιολόγησης
όπως:

προσωπικές

συνεντεύξεις,

διαδικτυακή

έρευνα

με

ερωτηματολόγιο,

προσωπικές αναφορές των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση και ψηφιακά αρχεία
καταγραφής χρήσης.
Το σημαντικό που εξήγαγε η έρευνα ήταν ότι η μέθοδος αξιολόγησης και ό βαθμός
εξοικείωσης των συμμετεχόντων με τις νέες τεχνολογίες είναι σημαντικός, καθώς
πολλές φορές οι εξειδικευμένοι χρήστες δεν ακολουθούν τις οδηγίες της μεθόδου
αξιολόγησης.
Αξιολόγηση ιστοσελίδων τουριστικού και πολιτιστικού περιεχομένου
Τουρισμός, πολιτισμός και αρχαιολογία είναι έννοιες σχεδόν ταυτόσημες καθώς οι
μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί οφείλουν την μεγάλη επισκεψιμότητα τους κυρίως
στον πολιτισμό και τις αρχαιότητες που εντοπίζονται στο κάθε προορισμό. Όπως
είναι φυσικό οι διαδικτυακές πύλες για τον τουρισμό είναι πολλές με περιεχόμενο
ταξιδιωτικών
αλλά

και

πληροφοριών
πολιτιστικό

-

αρχαιολογικό.
Μια έρευνα των Wang & Li
το 2010

επισημαίνει την

ανάγκη συχνής αξιολόγησης
από τους σχεδιαστές και
δημιουργούς

ιστοσελίδων

τουριστικού

προορισμο

καθώς
αλλάζουν

οι

τεχνολογίες

όπως

και

οι

προτιμήσεις των χρηστών.
Αφού αναφέρουν μια σειρά
από μοντέλα (eMICA model,

Εικόνα 1: Μοντέλο ICTRT (Wang & Li , 2010)

ICTR Model) που στηρίζονται σε θεωρίες προώθησης (marketing) μιας ιστοσελίδας
(Doolin et.al., 2002), (Wang et.al., 2007) προορισμού (καταλήγουν σε ένα μοντέλο με
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την

ονομασία

ICTRT

model

(Information-Communication-Technical

Merit-

Relationship-Transaction Dimension) που αποτελείται από 5 βασικούς παράγοντες
που αφορούν την προώθηση και την αξιολόγηση μιας διαδικτυακής πύλης
τουριστικού προορισμού.
Οι παράγοντες αυτοί είναι οι ακόλουθοι:
1. Τεχνολογία: είναι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά τους
υπόλοιπους. Χωρίς τη σωστή και κατάλληλη τεχνολογία δε μπορεί να
δημιουργηθεί μια αξιόλογη ιστοσελίδα προορισμού
2. Πληροφορίες και περιεχόμενο: όπως έχει ήδη επισημανθεί, είναι ο πιο
σημαντικός παράγοντας επιτυχίας μιας ιστοσελίδας προορισμού.
3. Επικοινωνία: Αφορά τα εργαλεία επικοινωνίας και προώθησης που διαθέτει
μια ιστοσελίδα προορισμού καθώς και τους τρόπους διερεύνησης των
προτιμήσεων των χρηστών μέσα από άμεση επικοινωνία με αυτούς.
4. Συναλλαγή: Αφορά το κέρδος που μπορεί να αποκομίσει κάθε μέλος που
εμπλέκεται σε μια ιστοσελίδα προορισμού, καθώς και τις πιθανές συναλλαγές
που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα από μια ιστοσελίδα προορισμού.
5. Σχέσεις: αφορά τη δυνατότητα της ιστοσελίδας να δημιουργήσει μια σταθερή
σχέση με το χρήστη.
Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας με 47 μετρήσιμα κριτήρια και τα στοιχεία βάση
των οποίων βαθμολογούνται αναφορικά με τη σημαντικότητα, την πολυπλοκότητα,
την απόδοση και τη λειτουργικότητα. Μέσα σε αυτά τα 47 στοιχεία περιλαμβάνονται
και τα πλέον σύγχρονα εργαλεία, όπως η ύπαρξη web 2.0 εφαρμογών.
Πίνακας 4: Φόρμα αξιολόγησης ιστοσελίδων τουριστικού προορισμού (Wang & Li , 2010)
Πληροφορίες - Περιεχόμενο

Σημαντικότη

Πολυπλοκότ

Απόδοσ

Λειτουργικότ

τα

ητα

η

ητα

Πληροφορίες δραστηριοτήτων
Διαμονή
Αξιοθέατα
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Διασκέδαση
Χάρτες και οδηγίες

37

Εστιατόρια
Ταξιδιωτικά πακέτα
Ταξιδιωτικοί οδηγοί
Μεταφορές – μετακινήσεις
Photo gallery
Συνδέσεις σε άλλες τοπικές σελίδες
προορισμού
Οδηγός αγοράς
Πληροφορίες ανά κατηγορία ενδιαφέροντος
Tips ταξιδίου
Γενικά στοιχεία κράτους
Καιρός
Εικονικές περιηγήσεις
Επικοινωνία
Μηχανή αναζήτησης
Πληροφορίες επικοινωνίας (e-mail,
τηλέφωνο, διευθύνσεις)
Δυνατότητα αίτησης και παροχής οδηγού
πόλης
Γραφική επικοινωνία (logo, slogan)
Πολυγλωσσία
E-mail newsletter
Σύνδεσμοι σε κοινωνικά δίκτυα (youtube,
facebook)
Φόρμες ανάδρασης και σχολίων από χρήστες
(feedback)
Έρευνες – δημοσκοπήσεις
Συχνές ερωτήσεις
Συναλλαγές
Online Κρατήσεις
Εισιτήρια εκδηλώσεων
Εισιτήρια αξιοθέατων
Αγορές αγαθών και προϊόντων
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Ασφάλεια συναλλαγών
Σχέσεις
Πολιτική προστασίας
Προσφορές και εκπτώσεις
Προσωποποίηση
Ευκαιρίες συνδυασμού αγορών προϊόντων –
αγαθών
Διαγωνισμοί
Προγράμματα αφοσίωσης καταναλωτών
Τεχνολογία
Λειτουργία συνδέσμων
Χρόνος φόρτωσης
Καλή απόδοση μηχανής αναζήτησης
Διεπαφή παρουσίασης
Πλοήγηση
Design ιστοσελίδας
Sitemap

Τα τρία πρώτα στοιχεία του μοντέλου(σημαντικότητα, πολυπλοκότητα, απόδοση)
βαθμολογούνται με κλίμακα από 1 έως 5 ενώ η λειτουργικότητα υπολογίζεται από
τον τύπο:
Λειτουργικότητα = απόδοση * (σημαντικότητα + πολυπλοκότητα)
Μια άλλη διάσταση στην τουριστική πολιτιστική εμπειρία αναλύει η επόμενη μελέτη,
η όποια πραγματοποιεί μια διαφορετικού τύπου αξιολόγηση των διαδικτυακών πυλών
και άλλων νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στην προώθηση του τουρισμού
και του πολιτισμού.
Οι αρχαιολογικοί χώροι πέρα από την επιστημονική τους αξία έχουν και μεγάλη
τουριστική αξία. Το πρόβλημα είναι ότι οι επισκέπτες τους δεν μπορούν να
αντιληφθούν όλες τις παραμέτρους ενός αρχαιολογικού μνημείου, να ψυχαγωγηθούν
και παράλληλα να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις. (Monod
et all, 2006). Οι νέες τεχνολογίες και οι διαδικτυακές πύλες παρουσίασης
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αρχαιολογικών χώρων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 2 αυτές παραμέτρους της
εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής πλευράς ενός αρχαιολογικού χώρου.
Οι συγγραφείς του άρθρου προτείνουν μια μέθοδο αξιολόγησης των νέων
τεχνολογιών που προσφέρονται σε έναν χρήστη – επισκέπτη ενός αρχαιολογικού
μνημείου. Το κύριο τους πρόβλημα είναι ο σχεδιασμός ενός συστήματος το οποίο θα
ικανοποιεί τόσο τους απλούς χρήστες όσο και τους εξειδικευμένους χρήστες.
Επισημαίνουν τις ανάγκες των χρηστών – επισκεπτών, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
•

Εφαρμογές φιλικές προς τον χρήστη, πολυγλωσσικές οι οποίες παρέχουν
πλήρη ενημέρωση για τα πολιτιστικά τεκμήρια.

•

Η βασική πληροφορία να είναι απλή και προσβάσιμη από όλους.

•

Ποιότητα περιεχομένου

•

Παρουσίαση της διαδικασίας και όχι ένα στατικό αντικείμενο

•

Αυξημένη διαδραστικότητα

•

Πλήρως τεκμηριωμένες συλλογές αντικειμένων με παρουσίαση που εγείρει
την φαντασία του χρήστη

•

Δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών συλλογών και της δυνατότητας χρήσης
ακαδημαϊκών πηγών και διαμοιρασμού της γνώσης σε κοινότητες ερευνητών.

Το μοντέλο αξιολόγησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον πολιτισμό και την
αρχαιολογία που εισαγάγουν οι ερευνητές αποτελείται από 2 παραμέτρους με 4
κριτήρια ο καθένας:
1. Ψυχαγωγία
•

Ανασύσταση της ιστορίας στο μυαλό του επισκέπτη

•

Ανασύσταση των γεγονότων σε τέτοιο επίπεδο ώστε να έχει
και σωματικές επιδράσεις στον επισκέπτη

•

Αναγνώριση του ιστορικού παρελθόντος και προβολή του στην
ζωή του επισκέπτη σήμερα

•

Αναγνώριση της πολυπλοκότητας του παρελθόντος και των
πολλών

ερμηνειών

και

δυνατοτήτων

που

είχαν

οι

πρωταγωνιστές του
2. Εκπαίδευση
•

Παρουσίαση του περιεχόμενου με τέτοιο τρόπο ώστε εύκολα ο
χρήστης να αποκτά πρόσβαση στην βασική γνώση και να την
μαθαίνει
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•

Ο ιστορικός εαυτός του καθενός επισκέπτη χρήστη μέσα από την
προβολή των ιστορικών γεγονότων και χαρακτήρων

•

Δυνατότητα εξέτασης από τον χρήστη άλλων πιθανοτήτων που
μπορεί να είχε η ιστορία ώστε να μάθει τι έπρεπε να γίνει και που
θα οδηγούσε.

•

Η

οικουμενικότητα

του

πολιτιστικού

τεκμηρίου

και

η

μοναδικότητα για τον καθένα μας.
Η συγκεκριμένη έρευνα θέτει πιο εκτεταμένους σκοπούς και ερωτήματα τα οποία
άπτονται της λειτουργίας της αρχαιολογίας ως επιστήμης και το πώς θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται ένα αρχαιολογικό αντικείμενο τόσο από τους εξειδικευμένους
επιστήμονες όσο και από το απλό κοινό. Σκοπός σύμφωνα με την έρευνα είναι οι νέες
τεχνολογίες να φτάσουν σε ένα σημείο ώστε να δίνουν την δυνατότητα στους
επισκέπτες ενός αρχαιολογικού χώρου να διεισδύσουν στην ουσία του χώρου και των
αντικειμένων του, να τα ερμηνεύσουν, να βρουν την πραγματική τους αξία τόσο στο
παρελθόν όσο και για τους ίδιους στο σήμερα.
4.2.Σύγκρισή και ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης
Από τα μοντέλα αξιολόγησης που παρουσιάστηκαν ιδιαιτέρα σημαντικά είναι τα
μοντέλα που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για την αξιολόγηση αρχαιολογικών
διαδικτυακών πυλών και ιστοσελίδων.
Το μοντέλο των κινέζων Ka-wai Fan και Celine Yuen Yan Lai (2004) πρόκειται για
ένα πολύ απλό μοντέλο αξιολόγησης που χρησιμοποιεί ένα από τα πρώτα απλά
μοντέλα αξιολόγησης ιστοσελίδων, την γενική μέθοδο αξιολόγησης CARS (Harris,
1997).
Το μοντέλο των Sturges και Griffin (2003) αποτελεί ίσως την πιο εκτεταμένη επιλογή
κριτηρίων για τον τομέα της αξιολόγησης ιστοσελίδων για την αρχαιολογία. Όμως
λόγο της παλαιότητας της και καθώς οι τεχνολογίες και οι τάσεις του διαδικτύου
έχουν αλλάξει στην εποχή της κοινωνικής δικτύωσης δεν περιέχει αρκετά από τα νέα
στοιχεία που πρέπει να έχει μια αξιολόγηση διαδικτυακών πυλών και ιστοσελίδων.
Τα μοντέλα αξιολόγησης μουσείων που παρουσιάζουν οι Daniel Cunliffe, Efmorphia
Kritou και Douglas Tudhope (2001) και οι Πάλλας και Οικονομίδης (2008)
αποτελούν εξειδικευμένες εργασίες πάνω στις διαδικτυακές πύλες μουσείων και ενώ
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βρίσκονται αρκετά κοντά στο θέμα αξιολόγησης, δεν έχουν εκτεταμένα κριτήρια. Η
αξιολόγηση της διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης συλλογών του Cultura project
(Steiner et all, 2013) αποτελεί ένα πολύ απλό μοντέλο αξιολόγησης με ελάχιστα
κριτήρια.
Αναφορικά με τα 2 μοντέλα αξιολόγησης που παρουσιαστήκαν για τις αξιολογήσεις
τουριστικών – πολιτιστικών διαδικτυακών πυλών. Το πρώτο των Wang & Li το 2010
αναπτύσσει ένα πλήρες μοντέλο με αρκετά κριτήρια αξιολόγησης τα οποία
καλύπτουν και τις σύγχρονες τεχνολογίες και τάσεις του διαδικτύου στο τομέα της
κοινωνικής δικτύωσης και διάδρασης. Περιέχει όμως αρκετά κριτήρια που
απευθύνονται μόνο στον τομέα του τουρισμού.
Το δεύτερο των Monod et all, 2006 είναι ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο μοντέλο που
βασίζεται σε μια διαφορετική οπτική της χρήσης μιας διαδυκτιακής πύλης και των
νέων τεχνολογιών στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού, αντιμετωπίζοντας
τις νέες τεχνολογίες ως στοιχεία υποβοήθησης και εμβάθυνσης της τουριστικόπολιτιστική εμπειρίας των χρηστών.
Τα 2 γενικά μοντέλα αξιολόγησης ιστοσελίδων και διαδικτυακών πυλών των Van der
Merwe & Bekker (2003) και Hassan Selim (2011) είναι αρκετά εκτεταμένα με πολλά
κριτηρια που εξετάζουν μια διαδικτυακή πύλη από όλες τις πλευρές της. Η πιο
εκτεταμένη και πρόσφατη είναι αυτή του Hassan Selim (2011), στην οποία
αναλύονται και συγκρίνονται μερικά από τα πιο σύγχρονα μοντέλα αξιολόγησης
(ανάμεσα τους και αυτό των Πάλλας και Οικονομίδης (2008)) και καταλήγουν σε μια
σειρά από 13 ομάδες κριτηρίων που ίσως το καθιστούν το πιο ευρύ, συστηματικό και
πλήρες μοντέλο αξιολόγησης για ιστοσελίδες και διαδικτυακές πύλες.
Λαμβάνοντας υπόψη την άποψη Sturges και Griffin, 2003, ότι πρέπει τα γενικά
μοντέλα αξιολόγησης να προσαρμόζονται σε κάθε τύπο ιστοσελίδας και διαδικτυακής
πύλης και να μην εφαρμόζονται όπως έχουν σχεδιαστεί, θα χρησιμοποιηθεί ως κύριο
μοντέλο αξιολόγησης το πιο πρόσφατο και πλήρες μοντέλο αξιολόγησης της
ερευνητικής ομάδας του Hassan Selim (2011), στο οποίο θα προστεθούν σε
συγκεκριμένες ενότητες κάποια από τα εξειδικευμένα κριτήρια που παρουσιάζονται
στο μοντέλο αξιολόγησης αρχαιολογικών ιστοσελίδων των Sturges και Griffin (2003)
και κάποια από τα εξειδικευμένα κριτήρια που αφορούν τις νέες τάσεις του
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διαδικτύου που παρουσιάζονται στο μοντέλο αξιολόγησης τουριστικών προορισμών
των Wang & Li το 2010.
Συγκρίνοντας τα μοντέλα των Sturges και Griffin (2003) με αυτό του Hassan Selim
(2011) διαπιστώθηκε ότι έχουν πολλές ομοιότητες και πολλά πανομοιότυπα κριτήρια
και ομάδες κριτηρίων. Από το μοντέλο των Sturges και Griffin (2003) επιλέχτηκαν να
προστεθούν στο μοντέλο του Hassan Selim (2011) τα ακόλουθα κριτήρια
αξιολόγησης:
Πίνακας 5: Επιλεγμένα επιπρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων με
αρχαιολογικό περιεχόμενο
1

Ομάδα κριτηρίων

Κριτήριο

Στόχοι και κοινό

Υπάρχει καταμετρητής επισκεπτών στην
ιστοσελίδα;

2

Περιεχόμενο – Αξιοπιστία

Περιέχει διαφήμιση;

3

Περιεχόμενο – Υπευθυνότητα

Έχει αξιολογηθεί η ιστοσελίδα από
ειδικούς ώστε να καταχωρηθεί σε κάποιο
portal ή να της απονεμηθεί κάποιο
βραβείο;

4

Περιεχόμενο – Σύνδεσμοι

Έχουν

οι

σύνδεσμοι

περιγραφική

πληροφορία;
5

Χρηστικότητα - Μεταδεδομένα

Είναι τα μεταδεδομένα σύμφωνα με το
πρότυπο του Dublin core;

6

Χρηστικότητα - Συνδεσιμότητα

Υπάρχει μια εφεδρική ιστοσελίδα;

Το κριτήριο 1 θα προστεθεί στην ομάδα κριτηρίων της ακρίβειας. Το κριτήριο 2 στην
ομάδα κριτηρίων: στόχοι και οδηγίες. Το 3 στην ομάδα κριτηρίων της
υπευθυνότητας. Το 4 στην ομάδα κριτηρίων του περιεχομένου. Το 5 στην ομάδα
κριτηρίων των μεταδεδομένων και το 6 στην ομάδα κριτηρίων της προσβασιμότητας.
Συγκρίνοντας τα μοντέλα των Wang & Li το 2010.με αυτό του Hassan Selim (2011)
διαπιστώθηκε ότι έχουν αρκετές διαφορές στα κριτήρια καθώς το μοντέλο των Wang
& Li είναι άκρως στοχευόμενο σε ιστοσελίδες τουριστικού προορισμού. Τα στοιχεία
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που επιλέχθηκαν να προστεθούν είναι από την ομάδα κριτηρίων: Επικοινωνία και
είναι τα ακόλουθα 3:
1. Υπάρχει πολυγλωσσία
2. Υπάρχουν σύνδεσμοι σε κοινωνικά δίκτυα ( facebook, twitter, κ.α.)
3. Ενσωματώνονται σχόλια χρηστών και φόρμες ανάδρασης (Feedback).
Το 1 θα προστεθεί στην ομάδα κριτηρίων του περιεχομένου, ενώ τα 2 και 3 στην
ομάδα κριτηρίων της διαδραστικότητας
Τα επιπλέον 9 κριτήρια θα προστεθούν στην φόρμα αξιολόγησης του Hassan Selim
(2011) δημιουργώντας ένα επαυξημένο μοντέλο αξιολόγησης με σύνολο 90 κριτήρια
αξιολόγησης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα διατριβή στην αξιολόγηση
ιστοσελίδων αρχαιολογικού περιεχομένου που παρουσιάζονται στο επόμενο
κεφάλαιο.
Πίνακας 6: Επαυξημένο μοντέλο αξιολόγησης ιστοσελίδων με αρχαιολογικό περιεχόμενο
Φόρμα αξιολόγησης ιστοσελίδας
URL:
Ημερομηνία
Ώρα
Αξιολογητής
Είδος ιστοσελίδα;
Ομάδα αξιολόγησης Κριτήριο αξιολόγησης
ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α
1. Η ύπαρξη της ιστοσελίδας έγινε μέσω μηχανών
αναζήτησης
2. Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη δημόσια (χωρίς
να απαιτείται αντίτιμο ή εγγραφή)
3. Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη ανεξαρτήτως
ώρας ή κίνησης του δικτύου
Προσβασιμότητα
4. Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί ώστε να
λειτουργεί καλά με όλους τους browsers και
επίσης και για Macintosh και PC
5. Η πλήρης λειτουργία της ιστοσελίδας δεν
απαιτεί την εγκατάσταση προσθέτων (plug-ins)
6. Υπάρχει μια εφεδρική ιστοσελίδα
Σύνολο
7. Υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας (e-mail,
τηλέφωνο, διεύθυνση). Μόνο ένα e-mail δεν
επαρκεί.
8. Υπάρχει επαρκής παρουσίαση των επιτυχιών
Ακρίβεια
του οργανισμού της ιστοσελίδας από την
ίδρυσή του έως σήμερα;
9. Υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις ότι το
περιεχόμενο, οι πληροφορίες, οι ειδήσεις και οι
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Υπευθυνότητα

κανονισμοί της ιστοσελίδας έχουν την επίσημη
έγκριση του οργανισμού της ιστοσελίδας;
10. Είναι τα κείμενα καλογραμμένα και κατανοητά;
(όχι γραμματικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά
λάθη)
11. Περιέχει η ιστοσελίδα επίσημες αναφορές σε
άλλες πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την
επιβεβαίωση των πληροφοριών
12. Υπάρχουν σύνδεσμοί σε άλλες αξιόπιστες
ιστοσελίδες;
13. Είναι τα γραφήματα και οι πίνακες κατάλληλα
σημασμένοι
14. Παρέχεται η κατάσταση εργασίας κάθε
στοιχείου της ιστοσελίδας ή η ίδια η
ιστοσελίδα:
π.χ.
«υπό
κατασκευή»,
«δοκιμαστική λειτουργία»
15. Υπάρχει καταμετρητής επισκεπτών στην
ιστοσελίδα;
Σύνολο
16. Δηλώνεται καθαρά το όνομα του οργανισμού
στο οποίο ανήκει η ιστοσελίδα
17. Υπάρχει κάποια δήλωση του χρηματοδότη της
ιστοσελίδας ή του οργανισμού.
18. Είναι ξεκάθαρο ποιος είναι υπεύθυνος για το
περιεχόμενο της ιστοσελίδας
19. Δηλώνεται ο συγγραφέας ή η πηγή της
πληροφορίας που δημοσιεύεται.
20. Υπάρχουν αποδείξεις ή παραδείγματα που
υποστηρίζουν τις πληροφορίες που παρέχονται.
21. Είναι ξεκάθαρα παρουσιασμένες οι πηγές ενός
πραγματικού γεγονότος ώστε να μπορεί
κάποιος να τις διασταυρώσει.
22. Υπάρχει δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων, η
οποία να ορίζει την πνευματική ιδιοκτησία της
κάθε πληροφορίας και αν μπορεί και πώς να
χρησιμοποιηθεί από άλλους.
23. Μπορεί να γίνει επικοινωνία με τους
συγγραφείς.
24. Το url της ιστοσελίδας μας δίνει πληροφόρηση
για τον πάροχο της φιλοξενίας.
25. Έχει αξιολογηθεί η ιστοσελίδα από ειδικούς
ώστε να καταχωρηθεί σε κάποιο portal ή να της
απονεμηθεί κάποιο βραβείο;
Σύνολο
26. Δηλώνεται ο πρωταρχικός σκοπός της
ιστοσελίδας
27. Το περιεχόμενο ταιριάζει με το δηλωμένο κοινό
της ιστοσελίδας
28. Περιέχει μόνο τις απαραίτητες και χρήσιμες
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Περιεχόμενο

Διαδραστικότητα

Μεταδεδομένα

πληροφορίες
29. Υπάρχει υπερκάλυψη περιεχομένου μέσα στην
ιστοσελίδα
30. Ο όγκος του περιεχομένου είναι σημαντικός,
επαρκής και ισορροπημένος.
31. Περιέχει απευθείας περιεχόμενο από τις πηγές
και όχι εμμέσως. Π.χ. όχι περιλήψεις ή οδηγίες
πώς να αποκτήσεις ένα αρχείο.
32. Ξεκάθαρο και σταθερό στυλ γραφής και
γλώσσας που ταιριάζει με το κοινό
33. Θετικός επαγγελματικός λόγος: όχι λαϊκές
εκφράσεις, απρεπές χιούμορ και απειλές ή
δυσφημιστικά σχόλια.
34. Το περιεχόμενο δεν περιέχει κανένα επηρεασμό
(πολιτικό, ιδεολογικό, φυλετικό κ.α..)
35. Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι προέρχονται από
κατάλληλες πηγές.
36. Το
κείμενο
συνοδεύεται
από
καλές
φωτογραφίες.
37. Υπάρχει πολυγλωσσία
38. Έχουν οι σύνδεσμοι περιγραφική πληροφορία
Σύνολο
39. Παρέχονται διαδραστικά στοιχεία (π.χ. φόρμες,
μενού επιλογής, slideshows)
40. Λειτουργούν σωστά;
41. Προσθέτουν επιπλέον αξία στην ιστοσελίδα;
42. Ανταποκρίνονται οι διαδραστικές εφαρμογές,
το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες στις
απαιτήσεις των χρηστών;
43. Δεν υπάρχουν σπασμένοι σύνδεσμοι;
44. Η διεπαφή είναι απλή στην χρήση και φιλική;
45. Είναι εύκολη η απομνημόνευση της διεπαφής;
46. Δεν εμφανίζονται μηνύματα λαθών;
47. Υπάρχουν σύνδεσμοι σε κοινωνικά δίκτυα(
facebook, twitter, κ.α.)
48. Ενσωματώνονται σχόλια χρηστών και φόρμες
ανάδρασης (Feedback).
Σύνολο
49. Υπάρχουν
οι
απαραίτητες
περιγραφές
μεταδεδομένων: π.χ. Τίτλος, συγγραφέας,
περιγραφή κ.α.
50. Οι επικεφαλίδες των σελίδων είναι κατανοητές
και περιγραφικές
51. Κάθε σελίδα τιτλοφορείται καταλλήλως
52. Η ορολογία και η διάταξη είναι συνεπής μέσα
στην επικεφαλίδα σε όλη την ιστοσελίδα
53. Είναι τα μεταδεδομένα σύμφωνα με το πρότυπο
του Dublin core;
Σύνολο
46

Πλοήγηση

Στόχοι – οδηγίες

Ιδιωτικότητα

54. Είναι λογικά οργανωμένη σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των χρηστών η ιστοσελίδα;
55. Οι δυνατότητες πλοήγησης είναι ξεκάθαρες
56. Χρησιμοποιούνται οι καθιερωμένες μορφές
πλοήγησης: π.χ. μενού στα αριστερά
57. Παρέχονται σύνδεσμοί πλοήγησης σε όλες τις
σελίδες: π.χ. προς την αρχική, την προηγούμενη
σελίδα ή στην κορυφή της σελίδας
58. Υπάρχει χάρτης πλοήγησης
59. Ο χάρτης πλοήγησης δείχνει τις σχέσεις των
σελίδων
60. Η περιήγηση διευκολύνεται από π.χ. μενού
επιλογής, χάρτη πλοήγησης.
61. Μπορούν να προσπελαστούν όλες οι σελίδες
από έναν ικανοποιητικό βαθμό βάθους
συνδέσμων: ένας ικανοποιητικός βαθμός είναι
σε 3 κλικ να φτάνεις στην σελίδα που επιλέγεις.
62. Παρέχεται μηχανή αναζήτησης: Αναφέρεται
επαρκώς οι δυνατότητες της. Υπάρχει οδηγός
βοήθειας.
Σύνολο
63. Παρέχεται ένα εισαγωγικό κείμενο περιγραφής
της ιστοσελίδας( σκοπός, στόχοι, όραμα)
64. Είναι ξεκάθαρος ο σκοπός της ιστοσελίδας:
Τύπος και προέλευση της πληροφορίας, κοινό,
ημερομηνίες κ.α.
65. Περιγράφονται οι υπηρεσίες και το είδος των
πληροφοριών της ιστοσελίδας
66. Τι νέο υπάρχει : ενημερώνονται οι συχνοί
χρήστες για ανανεώσεις και αλλαγές στην
ιστοσελίδα
67. Υπάρχουν οδηγίες για την χρήση της
ιστοσελίδας: θα πρέπει να αποφεύγονται
οδηγίες που αφορούν συγκεκριμένη πλατφόρμα
ή οδηγό πλοήγησης.
68. Υπάρχει δήλωση αξιοπιστίας που προειδοποιεί
τον χρήστη για την φύση της πληροφορίας που
παρέχεται: π.χ. αν είναι κατάλληλη για παιδία
69. Το περιεχόμενο πληροί τον δηλωμένο σκοπό
της ιστοσελίδας
70. Περιέχει διαφήμιση
Σύνολο
71. Προστατεύεται η ιδιωτικότητα του χρήστη;
72. Λεπτομερής
δήλωση
προστασίας
των
δικαιωμάτων του χρήστη
73. Υπάρχει κρυπτογράφηση στην ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ της ιστοσελίδας και του
χρηστή π.χ. για προηγούμενες επισκέψεις ή
καταχωρημένα στοιχειά τους
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Σύνολο

Επικαιροποίηση

Δυνατότητα
αναζητήσης

Ασφάλεια

Υπηρεσίες

74. Ανανεώνεται συχνά η ιστοσελίδα
75. Το περιεχόμενο είναι πρόσφατο ώστε να
ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών
76. Έχουν ανανεωθεί οι σελίδες τους τελευταίους 3
μήνες
77. Υπάρχει επισήμανση για το πότε η ιστοσελίδα
ανανεώθηκε τελευταία φορά;
78. Αν υπάρχει περιεχόμενο σε γραφήματα,
πίνακες ή διαγράμματα επισημαίνεται πότε
συγκεντρώθηκε το υλικό τους.
Σύνολο
79. Υπάρχει
μηχανή
αναζήτησης για
το
περιεχόμενο της ιστοσελίδας
80. Ένα τμήμα πληροφορίας μέσα στην ιστοσελίδα
μπορεί να βρεθεί εύκολα με αναζήτηση
81. Δουλεύει
η
μηχανή
αναζήτησης
αποτελεσματικά; Χρόνος απόκρισης, σωστές
λέξεις – κλειδιά.
82. Η πληροφορία βρίσκεται αποτελεσματικά από
την μηχανή αναζήτησης
83. Υπάρχει εργαλείο υποβοήθησης για την
αναζήτηση
84. Μπορεί να βρεθεί με άλλο τρόπο η πληροφορία
μέσα στην ιστοσελίδα
Σύνολο
85. Υπάρχουν
περιοχές
στην
ιστοσελίδα
προστατευμένες με κωδικούς
86. Υπάρχει πιστοποιητικό ασφαλείας πρόσβασης
και δεδομένων
87. Η ιστοσελίδα είναι προστατευμένη από
κίνδυνους όταν απαιτηθεί
Σύνολο
88. Οι υπηρεσίες είναι ανοικτές σε όλους ή
υπάρχουν περιορισμοί πρόσβασης ή απαίτησης
πληρωμής.
89. Εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των χρηστών
90. Είναι πλήρως λειτουργικές
Σύνολο
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Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ευρηστικής
αξιολόγησης με την χρήση λίστας κριτηρίων για την αξιολόγηση των παρακάτω
ιστοσελίδων αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος:
1. Διαδικτυακό

περιοδικό

για

την

αρχαιολογία

και

τις

τέχνες:

http://www.archaiologia.gr/
2. Διαδικτυακό

ημερολόγιο

(blog)

για

την

αρχαιολογία:

http://www.erroso.blogspot.gr/
3. Η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού: http://www.yppo.gr
4. Διαδικτυακή πύλη για την προϊστορική αρχαιολογία της Αστικής μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας Αιγέας: http://www.aegeussociety.org
5. Διαδικτυακή

πύλη

για

την

αρχαιολογία

με

έδρα

την

Σκωτία:

http://www.pasthorizonspr.com/
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5 Η αξιολόγηση των διαδικτυακών πυλών για την αρχαιολογία
5.1.Συνοπτική παρουσίαση των διαδικτυακών πυλών για την αρχαιολογία
Διαδικτυακό

περιοδικό

για

την

αρχαιολογία

και

τις

τέχνες:

http://www.archaiologia.gr/

Εικόνα 2: Η αρχική σελίδα της αρχαιολογικής πύλης www.archaiologia.gr
Η διαδικτυακή πύλη του www.archaiologia.gr αποτελεί την συνέχεια του έντυπου
περιοδικού Αρχαιολογία και Τέχνες που μετά από 30 χρόνια έκδοσης, έκλεισε την
έντυπη του έκδοση τον Απρίλιο του 2011. Το περιοδικό δημοσίευε όλα τα τελευταία
νέα στον κλάδο της αρχαιολογίας, με ειδήσεις, άρθρα επιστημόνων και αφιερώματα.
Ενώ μέσα στην θεματολογία του συμπεριλαμβάνονται και νέα για τις τέχνες και τον
πολιτισμό.
Η διαδικτυακή του έκδοση συνεχίζει στους ίδιους θεματικούς άξονες. Το design
χρησιμοποιεί τόνους του καφέ και του γκρι και μαζί με τα άλλα γραφικά και τις
εικόνες είναι ευχάριστο στη θέαση και καλαίσθητο. Το λογότυπο είναι γραμμένο
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στην αγγλική γλώσσα, χωρίς κάποιο χαρακτηριστικό γραφικό. Το κυρίως μενού
βρίσκεται κάτω από το λογότυπο και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αρχική, βοήθεια,
ροή, vortals, ατζέντα, φωτογραφίες, δημοσιεύσεις, απόψεις, blogs, εργασία και γίνε
μέλος. Στην αρχική σελίδα υπάρχουν σε μορφή μικρο-εφερμογων και σε διάταξη το
ένα κάτω από το άλλο ανεπτυγμένες όλες οι ενότητες του μενού, εκτός από τα
βοήθεια και απόψεις, ενώ έχει προστεθεί και η ενότητα community.
Υπάρχει μια μικρή δυσκολία στην κατανόηση των εννοιών: ροή, βοήθεια και Vortals,
ενώ είναι κουραστικό για τον χρήστη η αναγκαία κύλιση προς τα κάτω ώστε να δει
όλες τις ενότητες της αρχικής σελίδας. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η ενότητα της
εργασίας ενώ είναι πολύ έξυπνα σχεδιασμένη δεν είναι ανανεωμένη με νέες θέσεις
εργασίας.
Ιδιαίτερα εύχρηστη, καλαίσθητη και αξιόπιστη είναι η παρουσίαση των άρθρων, τα
οποία προέρχονται από αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, από υπευθύνους
οργανισμών και διακεκριμένους αρχαιολόγους. Συνοδεύονται από την απαραίτητη
τεκμηρίωση με μεταδεδομένα, βιβλιογραφία, σχετικά άρθρα, φωτογραφίες, ενώ
δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού και διαμοιρασμού μέσω κοινωνικών δικτύων.
Στην ενότητα των Vortals δίνεται η δυνατότητα να μεταβεί ο χρήστης σε 2 άλλες
ενότητες της διαδυκτιακής πύλης: η πρώτη είναι μια δικτυακή έκδοση αποκλειστικά
για αρχαιολογία και κυρίως στηρίζεται στην παλιά ιστοσελίδα της έντυπης έκδοσης,
και η δεύτερη είναι η ιστοσελίδα της Διεθνής Συνάντησης Αρχαιολογικής Ταινίας
του Μεσογειακού Χώρου: Ο Αγών.
Η δομή της Αρχαιολογίας είναι: Ειδήσεις, Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ξέρατε ότι…,
Έρευνα – Εκπαίδευση, Εκδόσεις, Τα Νέα μας, Αρχείο Ιστοτόπου και Αρχείο Τευχών.
Η δομή του Αγών είναι: Άρθρα, Ατζέντα, Το φεστιβάλ και αρχείο. Ακόμα υπάρχει η
ενότητα επιλογών που βρίσκεται στο sitemap στο τέλος της σελίδας: όροι χρήσης,
προσωπικά δεδομένα, βοήθεια και επικοινωνία.
Στην διαδικτυακή πύλη δίνεται η δυνατότητα να γίνει κάποιος μέλος, να προχωρήσει
σε αναζητήσεις, να συμμετέχει σε κοινότητα χρηστών, να σχολιάσει και να προτείνει
μέσω των κοινωνικών δικτύων. Τέλος ιδιαίτερα χρηστική είναι η εφαρμογή της
ατζέντας με όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις στον τομέα της αρχαιολογίας και των
τεχνών.
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Διαδικτυακό

ημερολόγιο

(blog)

για

την

αρχαιολογία:

http://www.erroso.blogspot.gr/
Το

διαδικτυακό

ημερολόγιο

(blog)

για

την

αρχαιολογία:

http://www.erroso.blogspot.gr/ αποτελεί μια από τους πλέον δημοφιλείς ιστοσελίδες

Εικόνα 3: Η αρχική σελίδα του διαδικτυακού ημερολόγιου (blog) για την
αρχαιολογία http://www.erroso.blogspot.gr/
ανάμεσα στους αρχαιολόγους. Πρόκειται για ένα προσωπικό διαδικτυακό ημερολόγιο
χρήστη που αναδημοσιεύει ειδήσεις για την αρχαιολογία και άλλα πολιτιστικά
θέματα που εντοπίζει σε άλλες ιστοσελίδες. Η διεπαφή που χρησιμοποιεί δεν είναι
ιδιαίτερα καλαίσθητη, με αρκετά ξεπερασμένη αντιμετώπιση της γραφικής διεπαφής
με πολλά στοιχεία που παραπέμπουν στην αρχαιότητα και διάφορα έντονα χρώματα
Η δομή του είναι της μορφής ηλεκτρονικού ημερολογίου, με πολλά άρθρα το ένα
κάτω από το άλλο και άλλα άρθρα δεξιά και αριστερά της κεντρικής στήλης. Τα
άρθρα έχουν παραπομπή στην πηγή και στον συγγραφέα, παρουσιάζονται ολόκληρα
με την ημερομηνία ανάρτησης τους και μια φωτογραφία, ενώ ο χρήστης μπορεί να
σχολιάσει και να διαμοιράσει μέσω κοινωνικών δικτύων. Στο πάνω μέρος του
ημερολογίου υπάρχει ένα μενού-χρονολόγιο επιλογών που αποτελείται από τα
ακόλουθα:
Αρχική
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•

•

•

Προϊστορική αρχαιολογία


Μινωικός πολιτισμός



Κυκλαδικός πολιτισμός



Μυκηναϊκός πολιτισμός

Κλασσική αρχαιολογία


Αρχαϊκή περίοδος



Κλασσική περίοδος



Ρωμαϊκή περίοδος

Βυζαντινή αρχαιολογία


Πρώιμη περίοδος



Ύστερη περίοδος

•

Ενάλια αρχαιολογία

•

Μουσεία

•

Αρχαιοκαπηλία

•

Διεθνής αρχαιολογία.

Το μενού είναι άναρχα δομημένο και με τρόπο που περισσότερο μπερδεύει τον
χρήστη από το να τον βοηθά, τόσο στην εμφάνιση όσο και κατά την χρήση του.
Επίσης υπάρχουν στα αριστερά σύνδεσμοι σε μουσεία, αρχαιολογικές εφορείες,
αρχαιολογικούς χώρους, αρχαιολογικούς φορείς, σύνδεσμοι σε διεθνή περιοδικά
αρχαιολογίας και παρουσίαση αρχαιολογικών βιβλίων που πουλιούνται μέσω του
Amazon. Επίσης υπάρχει στα δεξιά αρχειοθήκη, μικρό-εφαρμογή με άρθρα περί
μυθολογίας, καταμετρητής επισκεπτών και facebook fun page. Τέλος κάτω από κάθε
άρθρο υπάρχει banner που οδηγεί στην διαδικτυακή αγορά του Ερρωσό
http://astore.amazon.com/erroso-20 , μια ανεξάρτητη εφαρμογή που μέσω του
amazon μπορείς να γίνεις ο μεσάζων σε πωλήσεις προϊόντων σχετικά με την
αρχαιολογία.
Το διαδικτυακό blog αν και δεν συμβαδίζει με πολλές από τις προδιαγραφές που
κάνουν μια ιστοσελίδα, ευχάριστη, αξιόπιστη και δημοφιλή, έχει καταφέρει με την
στοχευμένη και συνεχώς ανανεωμένη αρθρογραφία του να προσελκύσει πολλούς
επισκέπτες και να είναι εξαιρετικά δημοφιλές ανάμεσα στους αρχαιολόγους.
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Η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού: http://www.yppo.gr

Εικόνα 4: Η αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου
Πολιτισμού της Ελλάδας http://www.yppo.gr
Το http://www.yppo.gr πρόκειται για την επίσημη διαδικτυακή πύλη του υπουργείου
πολιτισμού και αθλητισμού της χώρας μας. Τα χρώματα και ο σχεδιασμός της είναι
ξεκάθαρα και καλαίσθητα αλλά η τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί την καθιστά πολύ
στατική και ξεπερασμένη για την εποχή της.
Στο πάνω μέρος της σελίδας υπάρχει το λογότυπο και ένα καλοσχεδιασμένο banner.
Από κάτω υπάρχει ένα στατικό μενού με τις ακόλουθες επιλογές: Δομή υπουργείου,
Μεγάλα προγράμματα, Πολιτιστική κληρονομία, Σύγχρονος πολιτισμός, Δελτία
τύπου, Ανακοινώσεις , Προκηρύξεις. Το συγκεκριμένο μενού υπό ανάπτυξη με τις
υποενότητες του βρίσκεται στην αριστερή στήλη της σελίδας. Κάτω από το κύριο
μενού υπάρχει ένα υπομενού λειτουργιών: χάρτης κόμβου, σύνδεσμοι, συχνές
ερωτήσεις, αναζήτηση, English, επικοινωνία, αρχική σελίδα.
Στην κεντρική στήλη υπάρχει ένα μήνυμα καλωσορίσματος, μια εφαρμογή
αποστολής μηνύματος, ένα slideshow με νέα από εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει
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το υπουργείου και ειδήσεις με τα προτεινόμενα σχέδια νόμου. Στην δεξιά στήλη και
υπάρχουν τα ακόλουθα:
•

Σύνδεσμος προς την σελίδα www.culture.gr με παρόμοιο περιεχόμενο

•

Σύνδεσμος προς την σελίδα http://odysseus.culture.gr/ που παρουσιάζει τα
μνημεία, τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους με κείμενα και
φωτογραφίες.

•

Σύνδεσμοι προς την γενική γραμματεία αθλητισμού, μια Πύλη πολιτιστικών
φορέων, το Κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο

•

Δελτία τύπου και ειδήσεις

Στην κάτω μπάρα πλοήγησης υπάρχουν μικρά banner που οδηγούν στα ακόλουθα:
•

Το ανασκαφικό έργο των εφορειών αρχαιοτήτων από το 2000 έως το 2010, με
εκτυπώσιμες αναφορές.

•

Σύνδεσμος στην ιστοσελίδα των αναστηλωτικών έργων στην Ακρόπολη

•

Σύνδεσμος με ιστοσελίδα που ασχολείται με την προσπάθεια για την
επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα

•

Σύνδεσμος με ιστοσελίδα όπου μπορεί να γίνει αναζήτηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων χρηματοδότησης για τον πολιτισμό.

•

Σύνδεσμο προς την ηλεκτρονική υπηρεσία ανάρτησης κυβερνητικών νόμων
και αποφάσεων: Διαύγεια

•

Σύνδεσμο προς τις εκδόσεις του υπουργείου πολιτισμού και

•

Σύνδεσμο προς τον διαρκή κατάλογο των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων
και μνημείων.

Όπως μπορεί να διαπιστωθεί η δομή της ιστοσελίδας αν και περιέχει αρκετό και
ιδιαίτερα σημαντικό περιεχόμενο είναι σχεδιασμένη και δομημένη με κακό τρόπο με
αποτέλεσμα ο χρήστης να μην μπορεί να πλοηγηθεί σωστά και να μην μπορεί να βρει
την πληροφορία που τον ενδιαφέρει.
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Διαδικτυακή πύλη για την προϊστορική αρχαιολογία της Αστικής μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας Αιγέας: http://www.aegeussociety.org

Εικόνα 5: Η αρχική σελίδα της διαδικτυακής πύλης για την προϊστορική
αρχαιολογία http://www.aegeussociety.org
Διαδικτυακή πύλη για την προϊστορική αρχαιολογία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας Αιγέας: http://www.aegeussociety.org, αποτελεί ίσως την καλύτερη
σχεδιαστικά και δομικά διαδικτυακή πύλη με θέμα την αρχαιολογία. Έχει ειδίκευση
πάνω στην προϊστορική αρχαιολογία. Ανήκει σε μια Αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία που έχει επιφανείς και διακεκριμένους επιστήμονες στον τομέα τους ως
διαχειριστές και μέλη της. Έχει ένα ιδιαίτερα καλοσχεδιασμένο, με καλαίσθητο
λογότυπο και στους απλούς χρωματισμούς του μαύρου , άσπρου και γκρίζου με
ελάχιστους επισημασμένους τίτλους ενοτήτων σε άλλα χρώματα. Συμπληρώνεται με
λίγες συμπληρωματικές φωτογραφίες.
Στην αρχική σελίδα υπάρχει στα αριστερά όλο το μενού πλοήγησης και στην
κεντρική σελίδα χωρισμένα σε ενότητες υπάρχουν τα τελευταία άρθρα ή νέα από
συγκεκριμένες ενότητες του μενού που παρουσιάζεται στα αριστερά. Μέσα στα
άρθρα υπάρχουν φωτογραφίες, μεταδεδομένα, δυνατότητα σχολιασμού και
διαμοιρασμού με τα κοινωνικά δίκτυα.
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Ακόμα η ιστοσελίδα έχει στο footer μενού με του συντελεστές και χάρτη πλοήγησης,
ενώ μπορεί όποιος έχει τις προϋποθέσεις και επί πληρωμή να γίνει μέλος της
ιστοσελίδας απολαμβάνοντας κάποιες επιπλέον δυνατότητες και πρόσβαση. Επίσης
υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης και εγγραφής σε υπηρεσία newsletter.
Η δομή της ιστοσελίδας παρουσιάζεται στα αριστερά και είναι η ακόλουθη:
Ο Αιγέας

Αιγαιακές διαλέξεις

Διαλέξεις / συνέδρια

Εταίροι & μελή

Αιγαιακές σπουδές

Ειδήσεις

Γίνε μέλος

Αιγαιακές βιβλιοκρισίες

Νέα βιβλία

Ανανεώσεις συνδρόμων

Poster gallery

Νέα άρθρα

Νέα του Αιγέα

Διατριβές

Νέες βιβλιοκρισίες

Περιπλανήσεις

Call for papers
Υποτροφίες & εργασία
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Ενημερωτικό δελτίο
Αιγαιακά προϊστορικά νέα

Αιγαιακή βιβλιοθήκη

Υποστηρίξτε τον Αιγέα

Ψηφιακά βιβλία

Δωρεές

Ψηφιακά άρθρα

Έγραψαν για εμάς

Ψηφιακές διατριβές

Βιβλίο επισκεπτών

Ψηφιοποίηση βιβλίων

Επικοινωνία

Φωτοθήκη
Δωρεές δημοσιεύσεων
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Διαδικτυακή

πύλη

για

την

αρχαιολογία

με

έδρα

την

Σκωτία:

http://www.pasthorizonspr.com/

Εικόνα 6: Η αρχική σελίδα της διαδικτυακής πύλης για την αρχαιολογία
http://www.pasthorizonspr.com/
Τελευταία διαδικτυακή πύλη είναι μια ξένη διαδικτυακή πύλη που έχει δημιουργηθεί
από δύο σκωτσέζους αρχαιολόγους και αποτελεί ίσως την πιο καλοσχεδιασμένη και
μοντέρνα διαδικτυακή πύλη για την αρχαιολογία που λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο.
Η διαδικτυακή πύλη έχει ένα καλοσχεδιασμένο λογότυπο, λευκό background και
γκρίζες αποχρώσεις στα μενού. Το χρώμα δίνεται από τις καλές φωτογραφίες. Το
κύριο μενού βρίσκεται κάτω από το λογότυπο και αποτελείται από τα ακόλουθα:
•

Αρχική

•

Νέα

•

Άρθρα

•

Podcast – ηχητικά αρχεία με αρχαιολογικό περιεχόμενο

•

Videos

•

Εργαλεία αρχαιολογίας
o Κατάλογος
o Σκαπτικά εργαλεία
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o Εργαλειοθήκες
•

Εκπαιδευτικές ανασκαφές
o Αναζήτηση
o Πρόσθεσε μια εκπαιδευτική ανασκαφή
o Οδηγός επιβίωσης σε μια ανασκαφή

•

Υποστηρικτές

•

Συμμετείχε

Πάνω δεξιά υπάρχει σύνδεσμος προς την επίσημη ιστοσελίδα προσφοράς εργασίας
στην Μεγάλη Βρετανία και πεδίο αναζήτησης. Ακολουθεί σε ενότητες με
φωτογραφίες και μικρά κείμενα, η παρουσίαση κάποιων άρθρων από τις ενότητες που
υπάρχουν στο μενού. Τα άρθρα που παρουσιάζονται είναι πρωτότυπα, από αξιόπιστες
πηγές, με καλές και πολλές φωτογραφίες και σχέδια, βιβλιογραφία, χάρτη και
εφαρμογές

αξιολόγησης,

εκτύπωσης,

σχολιασμού

και

διαμοιρασμού

μέσω

κοινωνικών δικτύων.
Οι επιλογές του μενού: videos και εργαλεία αρχαιολογίας, εκπαιδευτικές ανασκαφές
οδηγούν σε 3 διαφορετικές διαδικτυακές πύλες με διαφορετική εμφάνιση και δομή.
Σε διάφορα σημεία μέσα στην διαδικτυακή πύλη υπάρχουν διαφημίσεις με προϊόντα
του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τέλος στο footer υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας,
σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα, φωτογραφίες και ένα tag cloud.
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5.2.Αποτελέσματα της αξιολόγησης των διαδικτυακών πυλών
Μετά την περιγραφή των διαδικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν για την αξιολόγηση,
ακολούθησε η αξιολόγηση τους σύμφωνα με την μέθοδο που έχει επιλεχτεί.
Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στις 08/01/2014 και 09/01/2014 από το συγγραφέα
της παρούσας διατριβής. Οι διαδικτυακές πύλες που αξιολογήθηκαν βρίσκονταν σε
λειτουργία κατά την διάρκεια της αξιολόγησης. Η μέθοδος και τα κριτήρια
αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν εξυπηρετούν τους σκοπούς της παρούσας
διατριβής και πρέπει σε κάθε περίπτωση να αξιολογηθεί και βελτιωθεί τόσο η
μέθοδος όσο και τα κριτήρια αξιολόγησης. Επίσης η αξιολόγηση των διαδικτυακών
πυλών θα πρέπει να γίνει από περισσότερους χρήστες προκειμένου να εξαχθούν
καλύτερα και πιο αξιόπιστα συμπεράσματα.
Τα φύλλα αξιολόγησης των διαδικτυακών πυλών με τα δεδομένα τους έχουν
ενσωματωθεί στο παράρτημα Α της παρούσας διατριβής. Παρακάτω παρουσιάζεται ο
πίνακας αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και τα συμπεράσματα που εξάγονται από
αυτήν.
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Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν ότι η καλύτερη, πιο καλοσχεδιασμένη και
αποτελεσματική διαδικτυακή πύλη με θέμα την προϊστορική αρχαιολογία είναι η
www.aegeussociety.org με ποσοστό 94.9%, δεύτερη έρχεται η διαδικτυακή πύλη του
περιοδικού Αρχαιολογία και Τέχνες www.archaiologia.gr με ποσοστό 82.56%.
Ακολουθεί

η

διεθνής διαδικτυακή

πύλη ενημέρωσης για

την αρχαιολογία

www.pasthorizonspr.gr με ποσοστό 77.6% και έπειτα με ποσοστό 61.86% το
διαδικτυακό αρχαιολογικό ημερολόγιο (blog) www.erroso.blogspot.gr. Τελευταία στην
κατάταξη έρχεται η επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου πολιτισμού www.yppo.gr με
ποσοστό 54.02%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά τα έχουν λάβει σχεδόν όλες οι διαδικτυακές πύλες στις
κατηγορίες: Πλοήγηση και Στόχοι – Οδηγίες με χαμηλότερο ποσοστό να λαμβάνει το
διαδικτυακό ημερολόγιο www.erroso.blogspot.gr. στην κατηγορία Πλοήγηση με
ποσοστό 11.1% .
Τα χαμηλότερα ποσοστά έχει η διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Πολιτισμού
www.yppo.gr όπου σημειώνει κάτω από το 50% στις κατηγορίες: Διαδραστικότητα
20%, Μεταδεδομένα 20%, Επικαιροποίηση 20%, Πλοήγηση 44.4.% και Υπηρεσίες
33.3%.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στις ίδιες κατηγορίες το ανεπίσημο προσωπικό διαδικτυακό
ημερολόγιο

www.erroso.blogspot.gr

έχει

πολύ

καλύτερα

αποτελέσματα:

Διαδραστικότητα 60%, Μεταδεδομένα 80%, Επικαιροποίηση 100%, και Υπηρεσίες
100%. Εξαιρείται η Πλοήγηση με 11.1.%.
Τέλος κρίσιμες κατηγορίες κριτηρίων που διαμορφώνουν τα αποτελέσματα και κρίνουν
την ποιότητα μιας διαδικτυακής πύλης είναι οι κατηγορίες της Υπευθυνότητας και του
Περιεχομένου, όπου σχεδόν όλες οι διαδικτυακές πύλες που αξιολογήθηκαν έχουν
ποσοστά τουλάχιστον πάνω από 50%.
Από την αξιολόγηση και την περιγραφή των διαδικτυακών πυλών εξάγονται επίσης και
άλλα συμπεράσματα που θα μας βοηθήσουν στον σχεδιασμό και υλοποίηση της
διαδυκτιακής πύλης και των επιμέρους στοιχείων της, όπως π.χ. το ποιες υπηρεσίες θα
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην διαδικτυακή πύλη. Τα συμπεράσματα αυτά θα
παρουσιαστούν στο επόμενο κεφάλαιο που αφορά τον σχεδιασμό και υλοποίηση της
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διαδυκτιακής πύλης. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται κάποιες γενικές
παρατηρήσεις και συμπεράσματα της αξιολόγησης.
5.3.Συμπεράσματα της αξιολόγησης
Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, της παρατηρήσεις που έγιναν κατά την
περιγραφή των διαδικτυακών πυλών, την έρευνα σε παρόμοιες αξιολογήσεις καθώς και
τους σκοπούς της σχεδιαζόμενης διαδικτυακής πύλης προκύπτουν οι ακόλουθες
διαπιστώσεις και κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας
καλαίσθητης, λειτουργικής και εύχρηστης διαδικτυακής πύλης για την αρχαιολογία:
1. Σαφής και καθαρή δομή της ιστοσελίδας, χωρίς σπασμένους συνδέσμους και
υπηρεσίες που δεν λειτουργούν σωστά ή δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω στους
χρήστες.
2. Ενίσχυση των δυνατοτήτων πλοήγησης μέσα στην διαδικτυακή πύλη. Ο
χρήστης πρέπει να ξέρει πού βρίσκεται και πώς να επιστρέψει πίσω ή να
προχωρήσει αλλού με εύκολο και άμεσο τρόπο.
3. Περιγραφή του στόχου της ιστοσελίδας και του οργανισμού που εγγυάται την
αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών και πληροφοριών.
4. Καθαρή και πλήρης καταγραφή των πηγών από όπου προέρχονται οι
πληροφορίες, χρήση μεταδεδομένων και πολυμεσικού περιεχομένου για την
ενίσχυση της επιστημονικότητας και εγκυρότητας της πηγής πληροφόρησης
5. Επικαιροποίηση όλων των σελίδων που παρουσιάζει η διαδικτυακή πύλη ανά
τακτά χρονικά διαστήματα
6. Ασφαλής, συνεχής και ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις σελίδες της
διαδικτυακής πύλης.
7. Πρόσβαση σε νέες διαδικτυακές υπηρεσίες και σύγχρονες τάσεις του διαδικτύου
όπως η δυνατότητα σχολιασμού και σύνδεσης με τα κοινωνικά δίκτυα.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν και επί μέρους θέματα που πρέπει να προσέχει ένας
σχεδιαστής και δημιουργός μια διαδικτυακής πύλης. Τα παραπάνω συμπεράσματα
καθώς και άλλες γενικές οδηγίες σχεδιασμού και ανάπτυξης διαδικτυακών πυλών
λήφθηκαν υπόψη κατά την ανάπτυξη της διαδυκτιακής πύλης για την προώθηση
του αρχαιολογικού έργου και της μουσειακής δραστηριότητας που παρουσιάζεται
στο επόμενο κεφάλαιο.
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6 Σχεδιασμός και υλοποίηση της διαδυκτιακής πύλης: Archaeology in
Greece
Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής και με βάση τις παραπάνω απαιτήσεις που
εξήχθησαν από την αξιολόγηση που διεξήχθη θα υλοποιηθεί η δοκιμαστική έκδοση
μιας διαδικτυακή πύλης με αρχαιολογικό περιεχόμενο. Το domain που έχει επιλεχθεί
είναι το www.archaeologyingreece.gr, ενώ φιλοξενείται στο πάροχο www.bluehost.com
6.1.Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της διαδυκτιακής πύλης με βάση τις
σχετικές

απαιτήσεις

που

παρουσιάστηκαν

παραπάνω

και

κάποιες

επιπλέον

βιβλιογραφικές αναφορές. Παράλληλα παρουσιάζεται το πώς υλοποιήθηκαν κατά την
δοκιμαστική ανάπτυξη της διαδυκτιακής πύλης: www.archaeologyingreece.gr.
6.2.Ο σκοπός της διαδυκτιακής πύλης
Ο σχεδιασμός μιας διαδυκτιακής πύλης είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που θα
καθορίσει και την επιτυχία της. Από τα πιο κρίσιμα στοιχεία είναι ο καθορισμός του
σκοπού και των στόχων της διαδυκτιακής πύλης ενημέρωσης.
Όπως αναφέρει ο Αρσένης (2007) υπάρχουν 4 τύποι ιστοσελίδων που καθορίζονται από
τον σκοπό που εξυπηρετούν.
1. Ιστοσελίδες περιεχομένου, οι οποίες κυρίως παρέχουν ειδήσεις, άρθρα και
πληροφορίες για εξειδικευμένα θέματα. Κύριος εμπορικός στόχος τους είναι
η προσέλκυση διαφημίσεων ή συνδρομητών που με ένα συγκεκριμένο ποσό
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ο τρόπος
προσέλκυσης της διαφήμισης είναι μέσω της διατήρησης ή αύξησης της
επισκεψιμότητας με την συνεχή ανανέωση του περιεχομένου, με υπηρεσίες
προσωποποίησης περιεχομένου, ειδοποίησης για νέο περιεχόμενο και με τις
νέες τεχνικές του social marketing.
2. Εμπορικές ιστοσελίδες, οι οποίες έχουν ως κύριο στόχο την πώληση αγαθών
μέσω διαδικτύου.
3. Ιστοσελίδες καθοδήγησης που σκοπό έχουν την ενημέρωση και προσέλκυση
των χρηστών ώστε να προβούν στην εκδήλωση της πρόθεσης αγοράς ενός
προϊόντος υψηλής αξίας, όπως π.χ. την αγορά ενός αυτοκινήτου, με την
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συμπλήρωση μιας φόρμας ενδιαφέροντος ή συνομιλώντας με web chat με
έναν εκπρόσωπο της εταιρείας.
4. Ιστοσελίδες υποστήριξης και αυτοεξυπηρέτησης. Στόχος είναι να βοηθήσουν
τους χρήστες – πελάτες να βρουν απαντήσεις σε ερωτήματα για τα προϊόντα
που έχουν αγοράσει μέσω διαδικτύου. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το
κόστος υποστήριξης των χρηστών και αυξάνεται η ικανοποίηση τους από το
προϊόν.
Πρέπει να επισημανθεί ότι πολλές ιστοσελίδες μπορούν να εξυπηρετούν και παραπάνω
από έναν από αυτούς τους τύπους ιστοσελίδων.
Σκοπός, λοιπόν, της διαδυκτιακής πύλης www.archaeologyingreece.gr, είναι η παροχή
ενημέρωσης και σχετικά με θέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα: νέα
για αρχαιολογικές ανακαλύψεις, νέα για συνέδρια, εκδηλώσεις και ημερίδες,
πληροφορίες για νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της αρχαιολογίας, πληροφορίες για
αρχαιολογικούς δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς, πρόσβαση σε ελεύθερες βάσεις
δεδομένων με αρχαιολογικά αλλά και άλλες πηγές, παρουσίαση των σημαντικότερων
αρχαιολογικών μουσείων στην χώρα μας, αφιερώματα και ότι άλλο μπορεί να
ενδιαφέρει έναν αρχαιολόγο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε στο 5ο
κεφάλαιο, καθώς και τις επισημάνσεις σχετικά με την σχέση των αρχαιολόγων με το
διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν στο 3ο κεφάλαιο, επιμέρους
στόχοι είναι:
•

Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των αρχαιολόγων σχετικά με θέματα τεκμηρίωσης
και αξιοπιστίας των πηγών

•

Να είναι η διαδικτυακή πύλη εύκολη στην χρήση, με ανανεωμένο περιεχόμενο
και καλαίσθητη.

•

Να γίνει ένα καθημερινό εργαλείο ενημέρωσης και πρόσβασης στις πηγές για
τους αρχαιολόγους

•

Να επικοινωνήσει με καλύτερο και άμεσο τρόπο την αρχαιολογική γνώση και
στο υπόλοιπο κοινό.
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Η διαδικτυακή πύλη αν και δεν έχει στην δοκιμαστική της λειτουργία σκοπό να
λειτουργήσει ως εμπορική ιστοσελίδα, αλλά μόνο ως ενημερωτική, εντούτοις μπορούμε
να ενταχθεί στον τύπο των ιστοσελίδων περιεχομένου, που μέσα από το περιεχόμενο
και την συνεχή ανανέωση και προώθηση του θα προσελκύσει στο μέλλον διαφημίσεις.
6.3.Το κοινό της διαδυκτιακής πύλης
Ο καθορισμός των ομάδων κοινού μιας ιστοσελίδας όπως αναφέρει ο Αρσένης (2007)
είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς οι σχεδιαστές με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνονται
τις ειδικές απαιτήσεις των επισκεπτών και προσφέρουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες.
Παρακάτω παρουσιάζονται λεπτομερώς οι ομάδες κοινού στις οποίες θα απευθύνεται η
διαδικτυακή πύλη.
•

Φοιτητές αρχαιολογίας (Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί)

•

Αρχαιολόγους που είναι μέλη και υπεύθυνοι πανεπιστημιακών ανασκαφών και
εργαστηρίων

•

Εφορείες αρχαιοτήτων του υπουργείου πολιτισμού και τους υπεύθυνους
αρχαιολόγους τους (Προϊστορικές, κλασσικές και βυζαντινές)

•

Επαγγελματίες αρχαιολόγους (μόνιμους και συμβασιούχους) που απασχολούνται
στο τομέα της αρχαιολογικής έρευνας

•

Ξένες αρχαιολογικές σχολές που έχουν έδρα στην χώρα μας

•

Μουσεία και πολιτιστικούς φορείς που ασχολούνται με την μελέτη και προβολή
των αρχαιολογικών ευρημάτων

•

Μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι οργανισμοί που αναλαμβάνουν
πρόδρομες αρχαιολογικές εργασίες

•

Ανεξάρτητοι ερευνητές και αρχαιοδίφες

•

Επαγγελματίες όπως τοπογράφοι, αρχιτέκτονες, συντηρητές και άλλοι, οι όποιοι
συνεργάζονται με αρχαιολόγους για την διεκπεραίωση αρχαιολογικών εργασιών
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Όπως σημειώθηκε στην εισαγωγή της διατριβής, μέρη και τμήματα του περιεχομένου
όπως τα αρχαιολογικά νέα και οι παρουσιάσεις των αρχαιολογικών μουσείων μπορεί να
προσελκύσουν το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων κοινού.
Στην παρούσα διατριβή δεν θα γίνει περαιτέρω ανάλυση των χρηστών, καθώς αυτό
απαιτεί μια εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς μέσω ερωτηματολογίων και άλλων
μεθόδων, ώστε να εντοπιστούν και αναλυθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι ανάγκες και οι
απαιτήσεις των χρηστών. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι η τήρηση στατιστικών
στοιχείων κατά την λειτουργία της δοκιμαστικής έκδοσης της διαδυκτιακής πύλης και
ίσως ο σχεδιασμός ενός online ερωτηματολόγιου θα βοηθήσει στην εξαγωγή επιπλέον
στοιχειών για τους χρήστες και τις απαιτήσεις τους.
6.4.Domain name, λογότυπο και hosting
Domain name
Το Domain name μιας ιστοσελίδας είναι η ταυτότητα της στο διαδίκτυο. Είναι η πρώτη
εντύπωση που σχηματίζουν οι χρήστες για την ιστοσελίδα που επισκέπτονται. (Urlich,
2002).
Ο Αρσένης (2007) αναφέρει 4 κατηγορίες ονομάτων:
1. Λειτουργικά ονόματα που εξηγούν τον σκοπό της ιστοσελίδας
2. δημιουργικά ονόματα που δεν σημαίνουν τίποτα
3. Πρακτικά ονόματα που περιγράφουν ένα βασικό χαρακτηριστικό του
περιεχομένου ή του προϊόντος που εμπορεύονται και
4. Υπαινικτικά ονόματα που δεν αντιστοιχούν με το περιεχόμενο αλλά
δημιουργούν συνειρμικές εικόνες.
Οι ερευνητές (Αρσένης, 2007, Urlich, 2002) αναφέρουν μια σειρά από κριτήρια
κατά την επιλογή ενός domain name, που συνοψίζονται στα εξής:
1. Διαθέσιμο
2. Σύντομο μέχρι 10 χαρακτήρες
3. Μια λέξη
4. Εύκολο στην απομνημόνευση
5. Εύκολο στην προφορά
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6. Εύκολο στην ορθογραφία
Εξετάζοντας επίσης τα κριτήρια της αξιολόγησης διαπιστώθηκε ότι είναι καλύτερο ο
χρήστης να κατανοεί από τον τίτλο της ιστοσελίδας, τι ακριβώς περιεχόμενο περιέχει
αυτή. Επίσης σε ένα από τα κριτήρια αναφέρεται ότι ο ένας, δηλωτικός του
περιεχομένου, τίτλος πρέπει να υπάρχει σε όλες τις σελίδες μιας διαδυκτιακής πύλης.
Όπως διαπιστώνεται η μόνη διαδικτυακή πύλη που από το domain της μπορεί ο
χρήστης να καταλάβει το περιεχόμενο της είναι αυτή της διαδυκτιακής έκδοσης του
περιοδικού Αρχαιολογία κ Τέχνες: www.archaiologia.gr , οπού είναι ξεκάθαρο ότι το
περιεχόμενο της διαδυκτιακής πύλης είναι αρχαιολογικό. Αυτό δεν συμβαίνει σε καμία
από τις υπόλοιπες διαδικτυακές πύλες: www.aegeussociety.org

www.yppo.gr ,

www.erroso.blogspot.gr , www.pasthorizonspr.com/
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω αποφασίστηκε να επιλεχτεί ένα domain name το
οποίο θα δηλώνει ξεκάθαρα το περιεχόμενο της διαδυκτιακής πύλης, δηλαδή την
προβολή της αρχαιολογίας στην Ελλάδα. Το πλέον κατάλληλο και ελεύθερο domain
name ήταν το www.archaeologyingreece.gr.
Οι 5 τελευταίοι κανόνες που παρουσιάζουν οι ερευνητές δεν τηρήθηκαν, καθώς τα
υπόλοιπα πιθανά και άμεσα περιγραφικά ονόματα που πληρούν αυτούς τους κανόνες
όπως τα arxaiologia.gr, archaeologia.gr και archaeology.gr δεν ήταν διαθέσιμα. Επίσης
προτάθηκαν τα ονόματα archaeotech.gr, archaeologynews.gr και archaeonews.gr, αλλά
αυτά αν και πληρούν αρκετούς από τους κανόνες , δεν δηλώνουν ξεκάθαρα τον στόχο
της διαδυκτιακής πύλης
Σίγουρα απαιτείται μια πιο λεπτομερής ανάλυση και διαδικασία για τον καλύτερο
ορισμό του ονόματος και του domain name της διαδυκτιακής πύλης. Μια διαδικασία
που απαιτεί την συμμετοχή μιας εξειδικευμένης εταιρείας(Αρσένης, 2007.
Το domain name κατοχυρώθηκε μέσω της υπηρεσίας κατοχύρωσης domain name της
εταιρείας: www.papaki.gr για διάρκεια 2 ετών.
Λογότυπο
Στην αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στις 3 καλύτερες αξιολογημένες διαδικτυακές
πύλες: www.archaiologia.gr και www.aegeussociety.org διαπιστώθηκε ότι οι χρήστες
απαιτούν ένα καθαρό και απλό λογότυπο που μπορούν να θυμούνται και το οποίο θα
παρουσιάζει ξεκάθαρα το περιεχόμενο της διαδυκτιακής πύλης.
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Το όνομα της διαδυκτιακής πύλης είναι Archaeology in Greece / Αρχαιολογία στην
Ελλάδα. Το λογότυπο που σχεδιάστηκε είναι το ακόλουθο:

Εικόνα 7: Το λογότυπο της διαδυκτιακής πύλης www.archaeologyingreece.gr
Hosting
Η φιλοξενία της διαδυκτιακής πύλης γίνεται από τον ιδιωτικό πάροχο φιλοξενίας
www.bluehost.com Η εταιρεία παροχής φιλοξενίας www.bluehost.com μέσα από ένα
διαχειριστικό εργαλείο δίνει την δυνατότητα αυτόματης εγκατάστασης του cms joomla
και την αντιστοίχησης του domain name με την εγκατάσταση. Επίσης παρέχει έλεγχο
στην βάση δεδομένων που δημιουργείται από την εγκατάσταση του cms joomla μέσω
της υπηρεσίας διαχείρισης βάσεων δεδομένων του phpmyadmin. Τέλος μέσω του
cpanel του παρόχου μπορεί ο χρήστης να προσπελάσει τους φακέλους της διαδυκτιακής
πύλης, να προσθέσει, μετατρέψει, διαγράψει ή αλλάξει όποια αρχεία επιθυμεί.
6.5.Η δομή της διαδυκτιακής πύλης
Σχεδιασμός
Σχετικά με την δομή της διαπιστώνεται, από την αξιολόγηση και την περιγραφή της
δομής κάθε διαδυκτιακής πύλης, ότι η πιο καλύτερα δομημένη διαδικτυακή πύλη είναι
αυτή της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Αιγέας με θέμα την προϊστορική αρχαιολογία:
www.aegeussociety.org. Επίσης διαπιστώνεται ότι είναι κοινά σχεδόν σε όλες τις
διαδικτυακές πύλες τα ακόλουθα στοιχεία της δομής:
•

Ειδήσεις – νέα

•

Αρχαιολογικοί φορείς

•

Συνέδρια – ομιλίες

•

Συνδέσεις

•

Ευκαιρίες εργασίας

•

Επικοινωνία
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•

Χάρτης δικτυοτόπου

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω συμπεράσματα σχετικά με την δομή μιας
αρχαιολογικής πύλης και το κοινό στο οποίο απευθύνεται, η διαδικτυακή πύλη
www.archaeologyingreece.gr, θα έχει την ακόλουθη δομή:
1. Αρχική Σελίδα
2. Ειδήσεις


Ελλάδα



Εξωτερικό

3. Ευκαιρίες εργασίας


Προκηρύξεις στην Ελλάδα



Αποτελέσματα προκηρύξεων



Εργασία στο εξωτερικό

4. Αρχαιολογικοί φορείς


Υπουργείο πολιτισμού



Εφορείες αρχαιοτήτων



Ινστιτούτα αρχαιολογίας



Ξένες αρχαιολογικές σχολές



Αρχαιολογικά μουσεία

5. Εκπαίδευση


Πανεπιστημιακές σχολές



Πανεπιστημιακές ανασκαφές



Μεταπτυχιακά προγράμματα

6. Συνέδρια


Στην Ελλάδα



Στο εξωτερικό

7. Βιβλιοθήκη


Ελληνικά περιοδικά
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Διεθνή περιοδικά



Ελευθέρα άρθρα



Βιβλία και εγχειρίδια

Βέβαια κατά χρήση της διαδυκτιακής πύλης και την επαναξιολόγηση των απαιτήσεων
των χρηστών ίσως απαιτηθούν αλλαγές στην δομή της.
Υλοποίηση
Κατά την υλοποίηση της διαδυκτιακής πύλης το μενού τοποθετήθηκε σε όλες τις
σελίδας κάτω από το λογότυπο ώστε να είναι πρόσβάσιμο συνέχεια από τους χρήστες.

Εικόνα 8: Το κυρίως μενού της διαδυκτιακής πύλης www.archaeologyingreece.gr
Ακόμα δημιουργήθηκε ένα μικρό βοηθητικό μενού με τις ακόλουθες ενότητες:
1. Συντελεστές
2. Επικοινωνία
3. Όροι χρήσης
4. Sitemap

Εικόνα 9: Το βοηθητικό μενού της διαδυκτιακής πύλης
www.archaeologyingreece.gr
6.6.Υπηρεσίες
Μέσα από τις διαδικτυακές πύλες που αξιολογήθηκαν διαπιστώθηκε ότι είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες που να δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη
να διαδράσει με την ιστοσελίδα, να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της, να στείλει
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την άποψη του, να λάβει ενημερωτικό υλικό και άλλα. Οι υπηρεσίες που
καταγράφηκαν και που κάποιες από αυτές χρησιμοποιούνταν στις διαδικτυακές πύλες,
προσφέροντας αξία στην εμπειρία του χρήστη είναι οι ακόλουθες:
1

Αποστολή προς τους διαχειριστές της διαδυκτιακής πύλης μέσω φόρμας
επικοινωνίας μιας άποψης ή ενός αιτήματος.

2

Ενημερωτικό δελτίο

3

Ημερολόγιο αρχαιολογίας

4

Εγγραφή χρηστών για επιπλέον υπηρεσίες όπως ο σχολιασμός ή η παροχή και
λήψη εξειδικευμένου πολυμεσικού υλικού.

5

Forum ανταλλαγής απόψεων

6

Ανοικτό blog επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων

7

Σύνδεση με social media (facebook, twitter κ.α.)

8

Δυνατότητα σχολιασμού

9

Χάρτες google maps

Οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται παραπάνω χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: στις απλές
υπηρεσίες και στις λεγόμενες web 2.0. υπηρεσίες. Οι web 2.0. υπηρεσίες πρόκειται για
μια νέα γενιά υπηρεσιών που εμφανίστηκαν περίπου το 2004 και βασίζονται στους
ακόλουθους 4 άξονες (Whittaker J.,2009):
1. Χρήση του διαδικτύου ως μια ανοικτή πλατφόρμα χρήσης και ανάπτυξης
εφαρμογών
2. Εφαρμογή της ιδέας της δημοκρατικοποίησης του διαδικτύου, δηλαδή την
ενίσχυση της συμμετοχής των χρηστών σε όλα τα επίπεδα της παρεχόμενης
πληροφορίας
3. Ανάπτυξη νέων μεθόδων διάδοση της πληροφορίας – τοποθέτηση των
δεδομένων στο κέντρο των εξελίξεων – Ανοικτά δεδομένα
4. Συνεχής βελτίωση των εφαρμογών με την συμμετοχή των χρηστών
Από τις υπηρεσίες που παρουσιάστηκαν παραπάνω οι ακόλουθες εντάσσονται στις web
2.0. υπηρεσίες: Forum ανταλλαγής απόψεων, ανοικτό blog επικοινωνίας και
ανταλλαγής απόψεων, σύνδεση με social media (facebook, twitter κ.α.), δυνατότητα
σχολιασμού και οι χάρτες google maps
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Από

τις

παραπάνω

υπηρεσίες

υλοποιήθηκαν

στην

διαδικτυακή

πύλη

www.archaeologyingreece.gr οι ακόλουθες:
1

Αποστολή προς τους διαχειριστές της διαδυκτιακής πύλης μέσω φόρμας
επικοινωνίας μιας άποψης ή ενός αιτήματος.

2

Εγγραφή χρηστών για επιπλέον υπηρεσίες όπως ο σχολιασμός ή η παροχή και
λήψη εξειδικευμένου πολυμεσικού υλικού.

3

Σύνδεση με social media (facebook, twitter κ.α.)

4

Δυνατότητα σχολιασμού

5

Χάρτες google maps

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες αναμένεται να υλοποιηθούν στις επόμενες εκδόσεις της
διαδυκτιακής πύλης.
6.7.Γραφιστικά, κείμενα και φωτογραφίες.
Αναφορικά με την γραφιστική απεικόνιση, τα κείμενα και τις φωτογραφίες της
διαδικτυακής πύλης ακολουθήθηκαν οι βασικές αρχές σχεδιασμού μιας διαδυκτιακής
πύλης και επίσης τηρήθηκαν οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα από την
αξιολόγηση και την περιγραφή των διαδικτυακών πυλών για την αρχαιολογία που
παρουσιάστηκαν παραπάνω.
Χρώματα
Τα χρώματα μιας ιστοσελίδας παίζουν σημαντικό ρόλο καθώς γενούν συναισθήματα
(Urlich, 2002) και αναδεικνύουν το περιεχόμενο. Οι αντιθέσεις ενισχύουν την
παρουσίαση ενώ η εμμονή σε πολύ φωτεινά ή σκοτεινά χρώματα απομακρύνουν τους
χρήστες. (Αρσένης,2007, Whittaker J.,2009). Αναφορικά με τα χρώματα επιλέχθηκαν
τα απλά και ξεκούραστα χρώματα του γαλάζιου, του άσπρου και του μαύρου
τοποθετημένα με συνέπεια σε όλη την διαδικτυακή πύλη. Οι διαδικτυακές πύλες της
Προϊστορικής αρχαιολογίας και του Pasthorizons ακολουθούν τις ίδιες προδιαγραφές
με απλά χρώματα όπου κυριαρχεί το άσπρο, το γκρι και το μαύρο.
Φωτογραφίες
Επίσης σημαντικό ποσοστό στην καλαισθησία μιας διαδυκτιακής πύλης είναι η χρήση
καλών φωτογραφιών σε μέτριο μέγεθος, σε κατάλληλο μορφότυπο (Urlich, 2002) είτε
παρουσιάζονται στατικές είτε σε μορφή εναλλασσόμενων φωτογραφιών (slideshows).
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Οι φωτογραφίες πρέπει να διατηρούν μια ομοιογένεια ως προς τα χαρακτηριστικά τους.
(Αρσένης, 2007)
Συγκεκριμένα τοποθετήθηκε ένα slideshow φωτογραφιών στην αρχική σελίδα το οποίο
παρουσιάζει τις τελευταίες ειδήσεις, ενώ σε κάθε άρθρο έχουν ενσωματωθεί
φωτογραφίες.

Εικόνα 10: Χρήση φωτογραφιών σε slideshow στη διαδικτυακή πύλη
www.archaeologyingreece.gr
Κείμενο
Η μέθοδος αξιολόγησης έχει αρκετά κριτήρια για τον τρόπο παρουσίασης των
κειμένων, ενώ διάφοροι ερευνητές έχουν παρουσιάσει στα βιβλία τους και άρθρα τους
κανόνες για την συγγραφή κειμένων για το διαδίκτυο. (Αρσένης, 2007, Urlich, 2002)
Συνοπτικά κατά την υλοποίηση της διαδικτυακής πύλης τα κείμενα γράφτηκαν
σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες και προδιαγραφές:
1. Σχετικά

με

τις

γραμματοσειρές

οι

χρήστες

απαιτούν

ευανάγνωστες

γραμματοσειρές με δυνατότητα μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης.
2. Τα κείμενα δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλα και να ακολουθείται ένα
συγκεκριμένο μοτίβο στον τρόπο παρουσίασης των κειμένων.
3. Ακόμα απαιτείται να είναι ευκολοδιάβαστα με απλό λόγο και χωρίς δύσκολες
λέξεις και εκφράσεις.
4. Να μην έχουν ορθογραφικά, συντακτικά και γραμματικά λάθη.
5. Να μην έχουν κακό λεξιλόγιο ή άσκοπο χιούμορ
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6. Το κείμενο να μην είναι προκατειλημμένο από πολιτικές, οικονομικές ή
ιδεολογικές απόψεις.
Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις ακολουθήθηκαν σε όλα τα κείμενα της διαδυκτιακής
πύλης.
6.8.Το storyboard και το διάγραμμα ροής της διαδυκτιακής πύλης
Αρχές σχεδιασμού και σύνθεσης περιεχομένου
Το σημείο τοποθέτησης των στοιχείων μιας ιστοσελίδας είναι ιδιαίτερα σημαντικό και
καθορίζεται από την δομή του περιεχομένου και τους σκοπούς μιας ιστοσελίδας. Όπως
αναφέρει η Urlich, 2002 υπάρχουν 4 στοιχεία που πρέπει να προσέχει ένας σχεδιαστής
κατά την υλοποίηση μιας ιστοσελίδας:
1. Συνοχή: συνεπής τοποθέτηση των στοιχείων της ιστοσελίδας σε όλες τις σελίδες
π.χ. το λογότυπο να είναι πάντα πάνω αριστερά
2. Στοίχιση: μια επιλογή στοίχισης των κειμένων
3. Πληροφόρηση: Δήλωση σε κάθε σημείο με τίτλους, υπότιτλους ή επεξηγήσεις τι
είναι αυτό που βλέπει ο χρήστης και πως σχετίζεται με τα υπόλοιπα στοιχεία της
ιστοσελίδας
4. Επανάληψη: επαναλαμβάνετε με διάφορους τρόπους αυτό που θεωρείται ότι
είναι σημαντικό και θα κρατήσει το χρήστη στην ιστοσελίδα.
Επίσης τα παραπάνω βοηθάνε στην καλύτερη πλοήγηση του χρήστης δείχνοντας ότι
μια ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί με άξονα τον χρήστη και την διευκόλυνση του προς
την πληροφορία. (Lynch & Horton, 2008).
Storyboard
Το storyboard είναι ο λεγόμενος χάρτης της ιστοσελίδας. Είναι ένα σκίτσο, μια γραφική
απεικόνιση του τρόπου εμφάνισης των στοιχείων που εμφανίζονται σε μια ιστοσελίδα,
δηλαδή που θα είναι τοποθετημένο το λογότυπο, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, το
κείμενο, οι φωτογραφίες και ποια θα είναι η λειτουργικότητα τους. Το storyboard
αποτελεί μια απλή καταγραφή σε χαρτί των ιδεών του σχεδιαστή με βάση τα δεδομένα
που έχει συλλέξει από την έρευνα του, και είναι εντυπωσιακό το πόσα πράγματα πρέπει
να βρουν την θέση τους κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ιστοσελίδας. Και
η θέση πρέπει να είναι η σωστή. (Urlich, 2002).
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα απλό storyboard για το πώς θα είναι δομημένα τα
στοιχεία και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας.
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Υπό-μενού παρουσίασης

Αλλαγή γλώσσας – Ημερομηνία

Λογότυπο
Αναζήτηση

Κεντρικό μενού επιλογών

Εφαρμογή εναλλαγής φωτογραφιών με κείμενο (slideshow)

Κεντρικός χώρος της ιστοσελίδας για τα
κείμενα, τις λίστες άρθρων,
φωτογραφιες και άλλα.

Χώρος για υπόμενού, login,
banner προς
συνδέσμους και
διάφορά άλλα
modules

Banner: με συνδέσμους σε μουσεία ή αλλά
ενδιαφέροντα θέματα ή αφιερώματα

Footer: με στοιχεία επικοινωνίας, copyright, μενού
γρήγορης πλοήγησης και άλλες μικρό-εφαρμογές
όπως facebook fan box

Διάγραμμα 4: Αρχική σελίδα του storyboard της διαδικτυακής πύλης
www.archaeologyingreece.gr
Αυτή είναι η αρχική σελίδα της διαδυκτιακής πύλης, από αυτό το σημείο ο χρήστης έχει
3 επιλογές τρόπου εμφάνισης ανάλογα με την επιλογή που θα κάνει.
1. Η πρώτη είναι να επιλέξει μια από τις ειδήσεις που παρουσιάζονται στην πρώτη
σελίδα και να δει στον κεντρικό χώρο κατευθείαν την είδηση που θα
παρουσιάζεται με κείμενο, φωτογραφίες και στοιχεία για τις πηγές. Ενώ δεν θα
εμφανίζεται το slideshow της αρχικής σελίδας
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Φωτογραφία

Κείμενο

Πηγές

Διάγραμμα 5: Σελίδα του τρόπου δόμησης των κύριων άρθρων του storyboard της
διαδικτυακής πύλης www.archaeologyingreece.gr
2. Η δεύτερη όπου επιλέγοντας μια από τις επιλογές του κεντρικού μενού, του
εμφανίζεται μια λίστα με επιλογές, ειδήσεις ή άλλες πληροφορίες με μικρό
κείμενο και μια μικρή φωτογραφία (thumbnail). Το slideshow της αρχικής
σελίδας δεν θα εμφανίζεται ούτε εδώ. Με την επιλογή του και ανάλογα τον τύπο
της επιλογής, θα κατευθύνεται είτε σε έναν εξωτερικό σύνδεσμο, είτε σε μια
σελίδα που είναι δομημένη όπως περιγράφηκε στην επιλογή 1.
Φωτογραφία

Κείμενο
Περισσότερα

Φωτογραφία

Κείμενο
Περισσότερα

Φωτογραφία

Κείμενο
Περισσότερα

Διάγραμμα 6: Σελίδα του τρόπου δόμησης της λίστας άρθρων του storyboard της
διαδικτυακής πύλης www.archaeologyingreece.gr
Διάγραμμα ροής
Ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού μιας ιστοσελίδας είναι τα λεγόμενα
διαγράμματα ροής. (Urlich, 2002). Μέσω ενός καλού σχεδιαγράμματος ροής μπορεί ο
σχεδιαστής να κατανοήσει τις σχέσεις των ιστοσελίδων, να δει το πόσα κλικ χρειάζεται
να κάνει ο χρηστής για να φτάσει στη σελίδα που επιθυμεί και να δει αν είναι σωστά τα
στοιχεία της πλοήγησης. (Lynch & Horton, 2008, Whittaker J., 2009). Παρακάτω
παρουσιάζεται ένα απλουστευμένο διάγραμμα ροής.
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Αρχική

Ειδήσεις

Ευκαιρίες
εργασίας

Στην Ελλάδα

Αρχαιολογικοί
φορείς

Εκπαίδευση

Συνέδρια

Ελληνικά
περιοδικά

Προκηρύξεις
στην Ελλάδα

Υπουργείο
πολιτισμού

Πανεπιστημια
κές σχολές

Αποτελέσματα
προκηρύξεων

Εφορείες
αρχαιοτήτων

Πανεπιστημια
κές ανασκαφές

Διεθνή
περιοδικά

Εργασία στο
εξωτερικό

Ινστιτούτα
αρχαιολογίας

Μεταπτυχιακά
προγράμματα

Ελευθέρα
άρθρα

Στο εξωτερικό

Στην Ελλάδα

Βιβλιοθήκη

Στο εξωτερικό

Ξένες
αρχαιολογικές
σχολές

Βιβλία και
εγχειρίδια

Αρχαιολογικά
μουσεία

Διάγραμμα 7: Διάγραμμα ροής της διαδικτυακής πύλης
www.archaeologyingreece.gr
•

Ακόμα από την αρχική ο χρήστης πηγαίνει κατευθείαν στις επιλογές:
Συντελεστές, Επικοινωνία, Όροι χρήσης, Sitemap

•

Επίσης μπορεί να πάει απευθείας προς τα άρθρα των ειδήσεων και επίσης προς
τις ανακοινώσεις των προκηρύξεων και των αποτελεσμάτων των προκηρύξεων

6.9.Τα εργαλεία για την δημιουργία της διαδυκτιακής πύλης
Για την δημιουργία ιστοσελίδων υπάρχουν πολλά εργαλεία σύνθεσης περιεχομένου.
Πλέον πολλοί σχεδιαστές χρησιμοποιούν τα ονομαζόμενα Content Management
Systems, δηλαδή τα εργαλεία διαχείρισης περιεχομένου. Τα εργαλεία αυτά δίνουν στον
χρήστη να έχει ένα διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης όπου μέσα από συγκεκριμένα
έτοιμα εργαλεία να μπορεί να συνθέσει το περιεχόμενο του (κείμενα, φωτογραφίες,
βίντεο, έγγραφα κ.α.), γρήγορα, άμεσα και εύκολα, έχοντας τις απλές γνώσεις
χειρισμού ενός παρόμοιου εργαλείου. (Whittaker J., 2009).
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Υπάρχουν βέβαια αρκετές κατηγορίες CMS, όπως για επιχειρήσεις, ανοικτού κώδικα,
blog CMS και άλλα Τα πιο δημοφιλή CMS είναι τα ακόλουθα.: Drupal, Mambo,
Joomla CMS και το Wordpress. (Whittaker J., 2009)
Η διαδικτυακή πύλη www.archaeologyingreece.gr υλοποιήθηκε με το σύστημα
διαχείρισης περιεχομένου CMS Joomla, το οποίο αποτελεί εφαρμογή ανοιχτού κώδικα.
Το CMS Joomla έχει συνταχθεί στη γλώσσα προγραμματισμού PHP χρησιμοποιώντας
μια MySQL βάση δεδομένων για την αποθήκευση των δεδομένων. (CMS Joomla,
http://www.joomla.org/ , ημερομηνία πρόσβασης 15/01/2014)
Συγκεκριμένα έχει δημιουργηθεί βασιζόμενο σε 4 άξονες και τεχνολογίες:
1. Βάση δεδομένων Mysql με σύστημα διαχείρισης της βάσης το phpMyadmin
2. PHP γλώσσα προγραμματισμού και σύνδεσής με την βάση δεδομένων
3. HTML γλώσσα ενσωμάτωσης των γραφιστικών απεικονίσεων στον Php κώδικα,
μαζί με css κώδικα μορφοποίησης.
4. Εξωτερικές εφαρμογές με java, javascript και οποιοδήποτε άλλου τύπου script
κώδικα
Οι βασικές δυνατότητες του Cms Joomla είναι οι ακόλουθες:
• Λειτουργεί σε Linux, FreeBSD, MacOSX server, Solaris και AIX
• Πλήρης μηχανισμός διαχείρισης της βάσης δεδομένων του site
• Νέα, προϊόντα ή υπηρεσίες τμήματα και ενότητες πλήρως επεξεργάσιμα και
εύχρηστα
• Θεματικές ενότητες που μπορούν να προστεθούν και σε μεταγενέστερο χρόνο
• Πλήρως

παραμετροποιήσιμο

περιεχόμενο

και

περιβάλλον,

συμπεριλαμβανομένων των θέσεων μενού
• Χρήση browser για να ανεβάσετε εικόνες στη βιβλιοθήκη για χρήση σε
οποιοδήποτε σημείο του site
• Δυναμικό Forum / Poll / Voting για άμεσα επί τόπου αποτελέσματα
• Λειτουργία ταξινόμησης της προβολής των νέων, FAQs, articles.
• Module για απομακρυσμένη υποβολή από τον συγγραφέα για Νέα, άρθρα, FAQs
και Links.
• Δημοσίευση απεριόριστων σελίδων.
• Δυνατότητα προσθήκης forum, photo galleries, βιβλιοθήκες αρχείων, βιβλία
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επισκεπτών και φόρμες επικοινωνίας.
• Εύκολη διαχείριση online των PNGs, PDFs, DOCs, XLSs, GIFs και JPEGs με τη
βοήθεια του Image library.
• News feed manager RSS.
• Archive manager. Αρχειοθέτηση άρθρων αντί διαγραφής.
• Email-a-friend και Print-format για κάθε άρθρο.
• Ενσωματωμένος επεξεργαστής κειμένου.
• Δημοσκοπήσεις και Έρευνες. Δυνατότητα τοποθέτησης σε κάθε σελίδα.
• Custom Page Modules.
• Διαχείριση των Template (πρότυπα).
• Δυνατότητα προεπισκόπησης. Μπορείτε να δείτε αυτά που θα δημιουργήσετε
πριν τα παρουσιάσετε online.
• Banner manager.
• Δυνατότητα δημιουργίας κατηγοριών χρηστών.
Όλα αυτά παρέχονται εύκολα μέσα από την πλατφόρμα του CMS Joomla, δίνοντας
στον χρήστη την δυνατότητα, εφόσον έχει την βασική εξοικείωση με κώδικές
προγραμματισμού και εργαλεία σύνθεσης ιστοσελίδων, να εκπαιδευτεί γρήγορα και να
δημιουργήσει εύκολα μία καλαίσθητη και λειτουργική διαδικτυακή πύλη.
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7 Συμπεράσματα και μελλοντικές ενέργειες για την προώθηση και
επέκταση της διαδυκτιακής πύλης
Ένα στοιχείο που προέκυψε από την αξιολόγηση των διαδικτυακών σελίδων για την
αρχαιολογία είναι ότι σε 2 από αυτές υπάρχει σύνδεσμος προς ένα online e-shop
πώλησης αρχαιολογικού εξοπλισμού και εργαλείων.
Η μια είναι το ελληνικό διαδικτυακό ημερολόγιο (blog) www.erroso.blogspot.gr , οπού
ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την «διαδικτυακή αγορά του Ερρωσο» και να μεταφερθεί
σε ένα online κατάστημα με αρχαιολογικό εξοπλισμό της πλατφόρμας Amazon. Η
λειτουργία τους καταστήματος φαίνεται ότι είναι εικονική και ότι απλά το blog κάνει
τον «διαμεσολαβητη» για την πώληση του αρχαιολογικού εξοπλισμού, χωρίς
πιθανότατα να αποκομίζει κάποιο κέρδος.
Η

δεύτερη

είναι

η

διαδικτυακή

εφημερίδα

αρχαιολογικών

νέων

http://www.pasthorizonspr.com/, όπου ο χρήστης μεταφέρεται σε ένα κανονικό
ηλεκτρονικό κατάστημα με ένα μεγάλο εύρος αρχαιολογικών εργαλείων και
εξοπλισμού, το οποίο εμπορεύονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος οι
ιδιοκτήτες του http://www.pasthorizonspr.com/ . Μπορεί να θεωρηθεί ότι ο ρόλος της
διαδυκτιακής πύλης αρχαιολογικών νέων είναι η προσέλκυση πελατών για το
ηλεκτρονικό κατάστημα.
Παρόμοια καταστήματα υπάρχουν σε πολλές άλλες χώρες, τα οποία λειτουργούν είτε
ως αυτόνομα ηλεκτρονικά καταστήματα είτε ως μέρη μιας διαδυκτιακής πύλης. Κάποια
από αυτά είναι τα ακόλουθα:
•

http://www.archtools.eu/

•

http://www.archeostore.com/home.php

•

http://www.digitup.com.au/

•

http://www.forestry-suppliers.com/drilldown_pages/view_category.asp?cat=322
.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μια καινοτόμα ιδέα για την χώρα μας θα ήταν η
λειτουργία ενός πλήρους ηλεκτρονικού καταστήματος με αρχαιολογικά εργαλεία και
εξοπλισμό, ενώ η διαδικτυακή πύλη www.archaeologyingreece.gr θα αποτελέσει το
μέσο για την προώθηση του ηλεκτρονικού καταστήματος.
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Για να λειτουργήσει όμως ένα τέτοιο κατάστημα με επιτυχία θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν ορισμένα βήματα και ενέργειες που είναι οι ακόλουθες:
1. Αξιολόγηση

και

επανασχεδιασμός

της

διαδυκτιακής

πύλης

www.archaeologyingreece.gr.
2. Ανάπτυξη

σχεδίου

internet

marketing

για

την

διαδικτυακή

πύλη

www.archaeologyingreece.gr.
3. Έρευνα και μελέτη απαιτήσεων για την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού
καταστήματος πώλησης αρχαιολογικού εξοπλισμού και εργαλείων.
4. Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης
αρχαιολογικού εξοπλισμού και εργαλείων.
5. Υλοποίηση του online καταστήματος πώλησης αρχαιολογικού εξοπλισμού και
εργαλείων.
Στην παρούσα διατριβή δεν θα γίνει ανάλυση των παραπάνω ενεργειών αλλά μόνο μια
συνοπτική παρουσίαση τους.
7.1. Αξιολόγηση και επανασχεδιασμός της διαδυκτιακής πύλης
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο το μοντέλο ανάπτυξης της διαδυκτιακής
πύλης είναι αυτό της ανάπτυξης με δημιουργία πρωτοτύπων. Το πρώτο πρωτότυπο της
διαδυκτιακής έκδοσης είναι αυτό που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας
διατριβής.
Προκειμένου να δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πύλη που να ικανοποιεί όλες τις
απαιτήσεις των χρηστών θα πρέπει να γίνει ξανά αξιολόγηση και εξαγωγή όλων των
απαιτήσεων των αρχαιολόγων. Τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν για τον σωστό
επανασχεδιασμό της διαδυκτιακής πύλης είναι τα ακόλουθα:
1. Αναθεώρηση της μεθόδου και των κριτηρίων αξιολόγησης
2. Αξιολόγηση των διαδικτυακών πυλών από περισσότερους εξειδικευμένους και
μη εξειδικευμένους χρήστες
3. Αξιολόγηση

της

δοκιμαστικής

έκδοσης

της

διαδυκτιακής

πύλης

www.archaeologyingreece.gr.
4. Εξαγωγή των απαιτήσεων και με άλλες μεθόδους συλλογής δεδομένων, όπως τα
ερωτηματολόγια και οι προσωπικές συνεντεύξεις
5. Έρευνα των τεχνολογικών απαιτήσεων μιας διαδυκτιακής πύλης
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6. Σύγκριση των αποτελεσμάτων των παραπάνω αξιολογήσεων και μελετών με
τελικό στόχο την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων και απαιτήσεων για τον
επανασχεδιασμό της διαδικτυακής πύλης.
Αφού γίνει όλη η παραπάνω έρευνα θα προχωρήσει η υλοποίηση της δεύτερης
δοκιμαστικής έκδοσης της διαδυκτιακής πύλης www.archaeologyingreece.gr. Έπειτα
θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία ώστε να διαπιστωθούν τα τυχόν λάθη της από τους
τελικούς χρήστες και γίνουν οι απαραίτητες τελικές διορθώσεις και μετρήσεις πριν
τεθεί η διαδικτυακή πύλη σε πλήρη λειτουργία.
7.2.Internet marketing
Το internet marketing η αλλιώς e-marketing ή web-marketing διαφέρει από το
παραδοσιακό μάρκετινγκ από το γεγονός ότι λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στο
διαδίκτυο. Στην ουσία πρόκειται για την προσπάθεια με την χρήση των νέων
τεχνολογιών προσέλκυσης πελατών πρόθυμων να αγοράσουν τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες που προσφέρει ένα διαδικτυακό κατάστημα ή μια διαδικτυακή πύλη.
(Βλαχοπούλου,2003, Strauss et all, 2006).
Το e-marketing δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία καθώς εξαρτάται από το
συγκεκριμένο ηλεκτρονικό επιχειρηματικό μοντέλο (e-business model) που θα
ακολουθήσει η κάθε επιχείρηση. Αφού ξεκαθαριστεί το επιχειρηματικό μοντέλο τότε
θα πρέπει να συνταχθεί και ένα σχέδιο e-marketing. Το e-marketing plan όπως θα
παρουσιαστεί παρακάτω εντάσσεται στο γενικό επιχειρηματικό σχέδιο για μια
ηλεκτρονική επιχείρηση, και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας διατριβής, άλλα
ένα απαραίτητο βήμα για την επιτυχία μίας ηλεκτρονικής επιχείρησης. (Strauss et all,
2006).
Στρατηγική e-μάρκετινγκ
Για να έχει όμως επιτυχία ένα e-marketing plan θα πρέπει να αναπτυχτεί ένα σχέδιο
στρατηγικής, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα 5 βήματα (Βλαχοπούλου,2003):
1. ορισμός των επιχειρηματικών στόχων του e-marketing
2. ορισμός της τεχνολογικής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής της επιχείρησης
3. ορισμός της αγοράς και των πελατών που θα προσεγγιστούν
4. Καθορισμός προϋπολογισμού και εκτίμηση περιβάλλοντος μάρκετινγκ
5. Μελέτη παραγόντων που αφορούν το προϊόν, την τιμή του, την προβολή του και
τις ιδιαιτερότητες διανομής αυτού.
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Η στρατηγική μάρκετινγκ είναι μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου που η δομή του
συνοπτικά θα παρουσιαστεί του στην επόμενη ενότητα.
Τεχνικές μάρκετινγκ
Υπάρχουν πολλές τεχνικές που εφαρμόζει το internet marketing για την προσέλκυση
των πελατών. Μερικές από αυτές τις τεχνικές είναι οι ακόλουθες (Βλαχοπούλου,2003,
Strauss et all, 2006, Αρσένης, 2007, Ryan & Jones, 2009):
1. Brand name marketing
Η ίδια η ιστοσελίδα και ο τρόπος δόμησης και παρουσίασης της θα πρέπει να
αποτελεί από μόνη της την πρώτη διαφήμιση της εταιρεία και των προϊόντων που
εμπορεύεται. Το domain name, το λογότυπο, τα χρώματα, η αξιόπιστη και
ανανεωμένη πληροφορία ενισχύουν την καλή εικόνα της εταιρείας και δημιουργούν
σταδιακά ένα καλό brand name, το οποίο προσελκύει συνεχώς νέους πελάτες.
2. Προώθηση μέσω μηχανών αναζήτησης
Η προώθηση μέσω μηχανών αναζήτησης αποτελεί ένα από τα πλέον πιο διαδομένα
μέσα του internet marketing. Δύο είναι οι βασικές μέθοδοι:
•

Η τοποθέτηση της ιστοσελίδας στην κορυφή της κατάταξης της
αναζήτησης συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών μέσω των τεχνικών SEO
(Search Engines Optimization)

•

Η άμεση προπληρωμένη διαφήμιση μέσω των μηχανών αναζήτησης του
τύπο «Sponsored by – Σύνδεσμοι διαφημιζομένων»/

3. Χρήση διαφημιστικών banner
Η χρήση των banners είναι η πιο διαδεδομένη διαφημιστική επί πληρωμή
προώθησης μιας ιστοσελίδας. Τα banners τοποθετούνται με διάφορους τρόπους
μέσα σε ιστοσελίδες τρίτων ως απλές εικόνες, ως εικόνες με σύνδεσμο προς την
ιστοσελίδα, ως pop up διαφήμιση, ως κινούμενη εναλλασσόμενη εικόνα gif ή flash,
ως side banners, ως διαφήμιση προτεινόμενη από το Google και με πολλούς άλλους
τρόπους.
4. Καταχώρηση σε καταλόγους
Η καταχώρηση σε καταλόγους αν και πλέον είναι ξεπερασμένη, εξακολουθεί να
υπάρχει και να λειτουργούν ως ο χρυσός οδηγός του διαδικτύου. Ο διαχειριστής
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μιας ιστοσελίδας το μόνο που έχει να κάνει είναι να καταχωρήσει την ιστοσελίδα
του με μια φωτογραφία και ένα κείμενο στο σωστό κατάλογο.
5. Χρήση spam mail
Πρόκειται για μια ευρεία διαδεδομένη πρακτική με την αποστολή μαζικών
επαναλαμβανόμενων mail με διαφημιστικό περιεχόμενο κυρίως σε νέους χρήστες
του διαδικτύου. Αν και δεν έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα εντούτοις
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται λόγω του χαμηλού του κόστους.
6. Κατευθυνόμενη αποστολή e-mail
Η πρακτική αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και αποτελεί μια από τις πιο
αποτελεσματικές μεθόδους του e-marketing, καθώς ο ίδιος ο χρήστης καταχωρεί τα
στοιχεία του και το e-mail του και εγγράφεται σε μια υπηρεσία αποστολής
διαφημιστικού υλικού ή ενημερωτικού υλικού. Με αυτό τον τρόπο μια ιστοσελίδα
αποκτά μια άμεση σχέση με τους πελάτες και επισκέπτες της, που μπορεί σταδιακά
να μετατραπεί σε σχέση εμπιστοσύνης.
7. Χρήση τεχνικών διαφήμισης από «στόμα σε στόμα» (viral marketing)
Στόχος αυτών των τεχνικών είναι η δημιουργία πιστών πελατών, οι οποίοι θα
διαφημίσουν αυτή την ιστοσελίδα. Ο όρος που χρησιμοποιείται είναι viral
marketing καθώς ο εκθετικός ρυθμός εξάπλωσης μιας είδησης μέσω του διαδικτύου
θυμίζει τον ρυθμό εξάπλωσης ενός ιού. Η πιο διαδεδομένη τεχνική του είναι ο
γνωστός σύνδεσμος email to a friend / αποστολή σε ένα φίλο μέσω e-mail.
Ακολουθεί το blogging οπού ένας blogger γίνεται διάσημος αν άλλοι bloggers
αρχίζουν να μιλούν για αυτόν και να συνδέουν το blog τους με το δικό τους, και το
rss με εξωτερικές ειδήσεις που τοποθετούνται σε μια ιστοσελίδα.
Το πιο αποδοτικό viral marketing γίνεται πλέον μέσω των social networks
(facebook, twitter, instagram, youtube) ο κάθε χρήστης αποτελεί διαφημιστής του
οτιδήποτε τον ενδιαφέρει και θεωρεί ότι αξίζει να μάθει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο
σύνδεσμος share on facebook, like, tweet και άλλα παρόμοια πλέον έχουν
επικρατήσει στον χώρο του internet marketing.
8. Προγράμματα αφοσίωσης
Τα προγράμματα αφοσίωσης και ανταμοιβής αφορούν τους ήδη πιστούς πελάτες, οι
οποίοι ανάλογα με τον όγκο των αγορών τους ανταμείβονται με δώρα και άλλα
προνόμια ή προσφορές, π.χ. τα προγράμματα μιλίων των αεροπορικών εταιρειών.
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Οι μελέτες έχουν αποδείξει ότι αυτά τα προγράμματα οδηγούν τους χρήστες σε
περισσότερες αγορές.
9. Διαγωνισμοί και δώρα
Ένας ακόμα νέος τρόπος e-marketing είναι η διενέργεια διαγωνισμών, quiz με
δώρα. Η εταιρεία αντί να κάνει μια κλασσική διαφημιστική καμπάνια στο
διαδίκτυο, διαφημίζει μια σελίδα όπου οι χρήστες θα έχουν να την δυνατότητα να
κερδίσουν δώρα. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης προωθεί μόνος του τα προϊόντα
που θέλει να διαφημίσει ο διοργανωτής του διαγωνισμού. Τα social networks είναι
γεμάτα με τέτοιους διαγωνισμούς.
Συνοπτικά

θα

αναφέρουμε

ότι

για

την

δοκιμαστική

έκδοση

της

πύλης

www.archaeologyingreece.gr θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες τεχνικές e-marketing
1. Brand name marketing
2. Προώθηση μέσω μηχανών αναζήτησης με την αξιοποίηση των τεχνικών SEO
3. Καταχώρηση σε θεματικούς καταλόγους σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4. Κατευθυνόμενη αποστολή e-mail με την δημιουργία μιας newsletter εφαρμογής.
5. Χρήση τεχνικών διαφήμισης από «στόμα σε στόμα» και κυρίως με χρήση των
social networks
Οι επιλεγόμενες τεχνικές e-marketing δεν αποτελούν μέρος της παρούσας διατριβής
και το πλήρες σχέδιο e-marketing θα είναι αυτό που θα καθορίσει όλα τα απαραίτητα
εργαλεία για ένα αποτελεσματικό e-marketing.

7.3.Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για ηλεκτρονική επιχείρηση
Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο που προσδιορίζει τον
σκοπό και τους στόχους μιας επιχείρησης και έπειτα περιγράφει το σχέδιο με όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες της επιχείρησης ώστε να τους υλοποιήσει. Το επιχειρηματικό
σχέδιο για µια ηλεκτρονική επιχείρηση (e-business) είναι παρόμοιο µε αυτό της
παραδοσιακής. Η σύνταξη του, όμως, είναι πιο δύσκολη και ταυτόχρονα αποτελεί
πρόκληση, καθώς το διαδίκτυο δημιουργεί νέες δυνατότητες για μια επιχείρηση που
συνοψίζονται στα ακόλουθα: (Βλαχοπούλου,2003, Strauss et all, 2006)
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•

Εύκολη και άμεση διανομή πληροφοριών με μηδενικό κόστος. Παράλληλα
εισαγωγή νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων µε ταυτόχρονη
εξοικονόμηση πόρων.

•

Το διαδίκτυο είναι παντού σε όλον τον κόσμο, καθιστώντας την επιχείρηση
προσβάσιµη σε διεθνές κοινό. Αυτό εισάγει πολυπλοκότητα σχετικά µε την
επιλογή πληρωμής, τα κανάλια διανομής, κ.α.

•

Οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις δεν κλείνουν, εξυπηρετούν 24 ώρες την ημέρα, 7
ημέρες την εβδομάδα.

•

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν διεξάγεται µε την ταχύτητα των ηλεκτρονικών
δικτύων. Οπότε, η ηλεκτρονική επιχείρηση πρέπει να κινείται µε αντίστοιχη
ταχύτητα.

•

Το διαδίκτυο επιτρέπει την εξατομίκευση του περιεχομένου, προσωποποιημένο,
μάρκετινγκ, on-line μάρκετινγκ και αυτοεξυπηρέτηση πελατών. Παράλληλα
βοηθάει διαχείριση των σχέσεων µε τους πελάτες, επιτρέποντας στην εστίαση
στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Οπότε, είναι ανάγκη ο κάθε νέος επιχειρηματίας στο χώρο του διαδικτύου να
αναγνωρίσει αυτές τις δυνατότητες, να αρχίσει να σκέφτεται δημιουργικά και να
αναπτύξει το κατάλληλο, ρεαλιστικό επιχειρηματικό πλάνο για την e-επιχείρηση που
έχει οραματιστεί.
Υπάρχουν πολλά πρότυπα στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τον
τρόπο σύνταξής και την δομή ενός επιχειρηματικού σχεδίου για μια ηλεκτρονική
επιχείρηση, όπως του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδας και της Μονάδας
Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συνοπτικά τα κύρια μέρη που περιλαμβάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι τα
ακόλουθα:
•

Περίληψη

•

Περιγραφή επιχείρησης

•

Προϊόντα & Υπηρεσίες

•

Ανάλυση Αγοράς - Ανταγωνισμού

•

Σχεδιασμός e - Μάρκετινγκ

•

Σχεδιασμός Λειτουργιών
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•

Σχεδιασμός διοικητικής ομάδας

•

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός

•

Χρονοδιάγραμμα

•

Παραρτήματα

Βέβαια ένα επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να προσαρμόζεται και να αλλάζει ανάλογα με
τον τύπο και τους στόχους της ηλεκτρονικής επιχείρησης που περιγράφει. (Stutely, R.,
2003). Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής δεν θα παρουσιαστεί ένα επιχειρηματικό
σχέδιο

καθώς

η

σύνταξή

του

απαιτεί

μια

εκτεταμένη

έρευνα

αγοράς,

χρηματοοικονομικές μελέτες και αναλύσεις.
Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να λαμβάνεται από
τους συντάκτες του ως ένα διαρκές έργο που θα πρέπει να επανεξετάζεται και να
προσαρμόζεται στις ανάγκες που προκύπτουν στο διαρκώς εναλλασσόμενο περιβάλλον
των αγορών.
7.4.Παρουσίαση των πρώτων ενεργειών για την δημιουργία του E-shop:
www.archaeotools.gr
Ο Αρσένης το 2007 δίνει έναν ορισμό για το τι είναι μια εμπορική ιστοσελίδα,
κάνοντας λόγω ότι είναι αυτή που αποφέρει κέρδη που επιτυγχάνουν την απόσβεση του
αρχικού κεφαλαίου επένδυσης και την προσδοκία για περισσότερα κέρδη. Όπως
αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο υπάρχουν διάφοροι τύποι ιστοσελίδων
ηλεκτρονικού εμπορίου.
Σκοπός
Το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης αρχαιολογικών εργαλείων με τον τίτλο:
www.archaeotools.gr εντάσσεται στις καθαρά εμπορικές ιστοσελίδες, που έχουν ως
αντικείμενο την ηλεκτρονική πώληση αγαθών με σκοπό το κέρδος.
Συνοπτική περιγραφή λειτουργιών
Ο χρήστης είτε απευθείας, είτε μέσω μηχανών αναζήτησης είτε μέσω της διαδυκτιακής
πύλης www.archaeologyingreece.gr θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό
κατάστημα. Μετά την είσοδο του θα έχει την δυνατότητα να περιηγηθεί μέσω
κατηγόριων ή μέσω ενός search engine σε όλα τα προϊόντα που θα παρέχονται από το
ηλεκτρονικό κατάστημα.
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Για να προχωρήσει σε αγορά θα πρέπει να γίνει εξουσιοδοτημένος χρήστης ώστε να
μπορεί να προσθέσει προϊόντα στο καλάθι των αγορών με ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα.
Έπειτα θα προχωράει στην αγορά και θα του γίνεται σαφείς οι διαδικασίες
παραγγελιοληψίας, πληρωμής και αποστολής των αγαθών. Μετά την ολοκλήρωση της
παραγγελίας του θα έχει την δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της παραγγελίας
του.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα κάνει ανά τακτές περιόδους προσφορές, ενώ θα
προσφέρει εκπτώσεις και δώρα σε πελάτες που θα προβαίνουν σε μαζικές αγορές
προϊόντων. Τέλος μέσω του καταστήματος θα παρέχονται και εγχειρίδια ή τεχνικές
καλής χρήσης των εργαλείων στον κλάδο της αρχαιολογίας καθώς και άλλα γενικού
σκοπού εγχειρίδια για τις διάφορες ανασκαφικές μεθόδους και για την χρήση των
τεχνολογιών στην αρχαιολογία.
Πολιτική του ηλεκτρονικού καταστήματος και της εταιρείας θα είναι να προωθεί φθηνά
και ποιοτικά προϊόντα και επίσης να δημιουργήσει στον χρήστη – πελάτη την αίσθηση
ότι το κάθε προϊόν είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με καλύτερες προδιαγραφές και
σύμφωνα με τις ανάγκες του.
Πλατφόρμα υλοποίησης του e-shop
Το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης αρχαιολογικού εξοπλισμού θα σχεδιαστεί και
υλοποιηθεί με ένα από τα εμπορικά πακέτα e-commerce τα οποία είναι ευρέως γνωστά
στον κλάδο του e-business.
Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί η ανοικτού κώδικα πλατφόρμα ηλεκτρονικών
πωλήσεων Prestashop : http://www.prestashop.com . Το συγκεκριμένο πακέτο
αποτελείται από το online κατάστημα και από το περιβάλλον διαχείρισης του. Οι
τεχνολογίες οι οποίες το υποστηρίζουν είναι παρόμοιες με αυτές που περιγράφηκαν για
το CMS Joomla.
To online κατάστημα του Prestashop διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά και
πολλά περισσότερα, τα οποία περιλαμβάνονται και σε ακριβές επαγγελματικές
εφαρμογές:
•

Καλάθι αγορών,

•

Εγγραφή χρήστη και ασφαλείς συναλλαγές,

•

υποστήριξη πολλών γλωσσών και νομισμάτων,

•

καρτέλες προϊόντων με χαρακτηριστικά και εικόνες,
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•

κατηγοριοποίηση και λειτουργίες αναζήτησης,

•

σελίδες με επιλεγμένα προϊόντα και προσφορές,

•

έκδοση ψηφιακών αποδείξεων (invoice σε pdf),

•

Social networks

•

rss feeds, newsletter και πολλά άλλα.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόπιστο, ασφαλές και ευέλικτο περιβάλλον διαχείρισης (admin
tool) που απλοποιεί τη μορφοποίηση της εμφάνισης και του περιεχομένου των σελίδων
(με WYSIWYG text editor), και προσφέρει πλήρη εποπτεία των παραγγελιών, του
αρχείου πελατών, κ.α.
Επίσης θα ρυθμιστούν, πριν την έναρξη της λειτουργίας του, τα θέματα:
•

Ασφαλή

αποστολή

και

παράδοση

των

προϊόντων

μέσω

εταιρειών

ταχυμεταφορών ή απλού ταχυδρομείου και
•

Ασφαλή πληρωμή μέσω διαφόρων τρόπων: αντικαταβολή, πιστωτικές ή
χρεωστικές κάρτες, credits ή paypall.

Δοκιμαστική έκδοση του archaeotools.gr
Το ηλεκτρονικό κατάστημα αρχικά θα λειτουργήσει δοκιμαστικά και θα εμπορεύεται 3
εργαλειοθήκες αρχαιολογικής ανασκαφής:
•

Η εργαλειοθήκη του φοιτητή αρχαιολόγου,

•

Η εργαλειοθήκη του επαγγελματία αρχαιολόγου

•

Η εργαλειοθήκη της αποκάλυψης ταφών και ευαίσθητων αρχαιολογικών
ευρημάτων

Τα συγκεκριμένα πακέτα θα καλύπτουν τις βασικές ανάγκες ενός αρχαιολόγου και θα
έχουν πλήρη παρουσίαση και υποστηρικτικό υλικό. Επίσης θα παρέχονται δωρεάν
μικρά εγχειρίδια χρήσης τους στην ανασκαφή, περιγράφοντας παράλληλα και την
ανασκαφική διαδικασία.
Ο κατάλογος προϊόντων κατά την πλήρη ανάπτυξη του archaeotools.gr
Έπειτα θα αρχίσει σταδιακά να δημιουργείται ο πλήρης κατάλογος προϊόντων τα οποία
θα προστίθενται σταδιακά ανάλογα και με την οικονομική εξέλιξη και των κύκλο
εργασιών της εταιρείας. Με μια σύντομη έρευνα στα ήδη υπάρχοντα διαδικτυακά
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ηλεκτρονικά καταστήματα με αρχαιολογικό εξοπλισμό, ο κατάλογος προϊόντων μπορεί
να αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:
•

Γενικές και ειδικές εργαλειοθήκες

•

Γενικός εξοπλισμός προετοιμασίας ανασκαφής

•

Γενικός εξοπλισμός ανασκαφικών εργασιών

•

Ειδικός εξοπλισμός ανασκαφικής έρευνας

•

Εξοπλισμός αποθήκευσης ευρημάτων

•

Εξοπλισμός ημερολογίου

•

Εξοπλισμός σχεδίου

•

Εξοπλισμός προστασίας

•

Εξοπλισμός ειδικών μετρήσεων

•

Εξοπλισμός φωτογραφίας στο ανασκαφικό πεδίο

•

Εξοπλισμός φωτογραφίας στο εργαστήριο

•

Εξοπλισμός αποθήκευσης στο εργαστήριο

•

Εξοπλισμός συντήρησης ευρημάτων

•

Αναμνηστικά εμπορεύματα από Μουσεία της Ελλάδας

•

Ένδυση και υπόδηση ανασκαφής και εργαστηρίου

•

Βιβλία και dvd για την αρχαιολογία

•

Εκπαιδευτικό αρχαιολογικό υλικό για παιδιά και ενηλίκους

•

Διαφημιστικό υλικό του brandname της εταιρείας

Μια πλήρη μελέτη και έρευνα θα καταδείξει όλες τις ανάγκες των αρχαιολόγων σε
προϊόντα και επίσης στον τρόπου που αυτά θα πρέπει να δομηθούν και παρουσιαστούν
από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
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Παρούσα κατάσταση
Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής έγινε κατοχύρωση του domain name του
ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τις ίδιες απαιτήσεις και προδιαγραφές που
περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το domain name που κατοχυρώθηκε μέσω
της

υπηρεσίας

κατοχύρωσης

domain

names

www.papaki.gr

είναι

το

www.archaeotools.gr . Ο τίτλος του δίνει συνοπτικά τον σκοπό του ηλεκτρονικού
καταστήματος που είναι η πώληση αρχαιολογικών εργαλείων και εξοπλισμού.
Επίσης

δημιουργήθηκε

το

λογότυπο

του

ηλεκτρονικού

καταστήματος

και

εγκαταστάθηκε η πλατφόρμα διαχείρισης ενός e-shop στο πάροχο φιλοξενίας που είναι
ο ίδιος με την διαδικτυακή πύλη δηλαδή η εταιρεία: www.bluehost.com

Εικόνα 11: Λογότυπο ηλεκτρονικού καταστήματος www.archaeotools.gr
Για την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, θα πρέπει να μπει σε εφαρμογή το
επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα ετοιμαστεί. Έπειτα να ξεκινήσει η δοκιμαστική
λειτουργία του και εφόσον τα αποτελέσματα της καταδείξουν την ανάγκη για την
ύπαρξη ενός τέτοιου εξειδικευμένου σημείου πώλησης αρχαιολογικών εργαλείων και
εξοπλισμού, να μπει σε πλήρη λειτουργία.
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7.5.Επίλογος
Κατά την εκπόνηση της παρούσας διατριβής, πέρα από τα επιμέρους συμπεράσματα
και τις ενέργειες που οδηγούν μια ιδέα από το χαρτί στην υλοποίηση και μεταμόρφωση
της σε μια ηλεκτρονική επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι ο ενθουσιασμός και οι
προσδοκίες μιας ιδέας μπορούν, αν δεν υπάρχει η σωστή προετοιμασία και υποδομή, να
οδηγήσουν στην απόλυτη αποτυχία.
Οι ενέργειες της έρευνας, των ποσοτικών και ποιοτικών μετρήσεων, της διενέργειας
αξιολογήσεων και μελετών σύγκρισης, της συλλογής στοιχείων για κάθε πλευρά της
νέας επιχείρησης και του κλάδου στον οποίο εισέρχεται, η επιλογή κατάλληλης ομάδας
εργασίας και κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων και πολλά άλλα είναι τόσο
σημαντικά που στην ουσία είναι αυτά που οδηγούν στην επιτυχία και όχι η ιδέα.
Η δημιουργία μιας διαδυκτιακής πύλης για την προβολή θεμάτων της αρχαιολογίας και
η μετέπειτα ενσωμάτωση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης αρχαιολογικών
εργαλείων και εξοπλισμού καθιστούν την παρούσα διατριβή ένα απλό προσχέδιο όσων
πρέπει να γίνουν ώστε η όποια πρωτοτυπία για την χώρα μας μπορεί να έχει η ιδέα, να
μετουσιωθεί σε ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο.
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