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Περίληψη 

Τα Εργαλεία Ανάλυσης Δεδομένων Ιστού, ΕΑΔΙ, γνωστά και με τον αγγλικό όρο 

Web analytics αναπτύσσονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Απόδειξη της χρησιμότητας 

και ανάπτυξης τους αποτελεί το πολυάριθμο είδος μετρήσεων που προσφέρουν, αλλά και 

ο μεγάλος αριθμός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται εμπορικά, παρέχοντας αυτά 

τα εργαλεία. Ενώ εκ πρώτης όψεως η επιλογή ενός εργαλείου φαίνεται μια απλή 

υπόθεση, ο μεγάλος αριθμός τους και οι πολυάριθμες αναλύσεις που προσφέρουν 

δυσκολεύει την βέλτιστη επιλογή. Η παρούσα διπλωματική μελετά την ιστορία των 

ΕΑΔΙ, συλλέγει κάποια από τα πιο γνωστά εργαλεία και μέσω Πολυκριτήριας 

Ανάλυσης, επιλέγει το βέλτιστο για μία υποτιθέμενη μικρή μεσαία επιχείρηση. Το 

μοντέλο Πολυκριτήριας Ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε είναι η Διαδικασία Αναλυτικής 

Ιεράρχησης (ΔΑΙ). Η διαδικασία λήψης απόφασης βασίζεται στην ιεράρχηση των 

κριτήριων βάση των οποίων γίνεται η επιλογή. Η ΔΑΙ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ 

χρήσιμη σε δύσκολες αποφάσεις, που δεν μπορούν να βασιστούν μόνο σε μελέτη 

κόστους απολαβής. Η παρούσα διπλωματική έχει θέσει τις δομές για μια μελετημένη 

απόφαση επιλογής ΕΑΔΙ, όμως στα κριτήρια επιλογής δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες 

ανάγκες μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Περισσότερες μελέτες χρειάζονται για μια 

επιλογή βασισμένη στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.  

Λέξεις Κλειδιά:  

Εργαλεία Ανάλυσης Δεδομένων Ιστού (ΕΑΔΙ), Πολυκριτήρια Ανάλυση 

Αποφάσεων (ΠΑΑ), Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης (ΔΑΙ) 
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Abstract 

Many Web Analytics tools have being developed in recent years. Proofs of their 

utility, usability and development are the numerous kinds of measurements and the fact 

that many companies provide tools in the market. While initially, the choice of a tool 

may seem simple, the large number of them and the big number of analysis they offer 

complicates the optimal choice. This thesis studies briefly the history of Web Analytics 

tools and collects some of the most well-known and further, through Multi-criteria 

Decision Making (MCDM) selects the optimum tool. The MCDM model used, is the 

Analytical Hierarchy Process (AHP). The decision-making process is based on the 

hierarchy of criteria chosen for the selection. The AHP has proven to be very useful in 

difficult decisions, which cannot be based only on benefit-cost analysis. This thesis has 

provided a structure for an optimal decision of the best Web Analytics tool generally for 

a small medium company, nevertheless, does not take into consideration specific needs 

of a particular business. Probably further studies are needed for a selection based on 

specific business needs. 
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1 

 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 
Τα τελευταία χρόνια ο επιχειρηματικός ανταγωνισμός γίνεται ολοένα και 

εντονότερος και η πλειονότητα των πρώην ανταγωνιστικών στρατηγικών χάνουν 

σταδιακά την αξία τους. Πλέον η ανταγωνιστική δυναμική βασίζεται σε αποδείξεις 

(Davenport et al., 2005). Η τεκμηριωμένη προσέγγιση αποσκοπεί να αναπτύξει 

ανταγωνιστικές στρατηγικές με τη συλλογή δεδομένων και των αναλύσεων τους με 

τελικό στόχο την βελτιστοποίηση των βασικών διαδικασιών της επιχείρησης. Ειδικά στις 

μέρες μας, σημαντική μερίδα του εμπορίου βασίζεται κυρίως στο διαδίκτυο και είναι 

σχεδόν αδιανόητο οποιοσδήποτε οργανισμός ή επιχείρηση να μην έχει παρουσία στα 

διαδικτυακά μέσα.  

Εάν η ιστοσελίδα είναι ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής μιας επιχείρησής, 

τότε οι μετρήσεις της ιστοσελίδας είναι επίσης σημαντικές για τη στρατηγική της 

επιχείρησης, λογικά η ανάγκη για αξιόπιστα δεδομένα από τα εργαλεία μέτρησης 

δεδομένων των ιστοσελίδων είναι μονόδρομος. Τέτοια εργαλεία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να εντοπίζουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχείρησης, βελτίωσης 

της αποτελεσματικότητας της και να  επισημαίνουν  τυχών προβλήματα που μπορεί να 

προκύψουν (Clifton, 2012). 

Μία στρατηγική που βοηθάει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στο 

διαδίκτυο είναι να ξέρουμε τον αριθμό των επισκεπτών, αλλά και τί ενδιαφέρει τους 

επισκέπτες, της ιστοσελίδας μιας επιχείρησης. Η μέτρηση αυτή ενδιαφέρει όλους όσους 

έχουν παρουσία στα διαδικτυακά μέσα· μπορεί να βοηθήσει την εμπορική ανάπτυξη για 

μια εμπορική σελίδα, αλλά ακόμη και να βοηθήσει να βελτιωθούν προσωπικές 

ιστοσελίδες. Οι αναλυτικές μετρήσεις επισκεψημότητας είναι ενδεικτικές και μπορούν 

να ωφελήσουν στην ανάπτυξη της ιστοσελίδας και γενικότερα στην βελτίωση της 

ιστοσελίδας. Επίσης οι Kent et al. (2011), στην εργασία τους αναφέρουν ότι πλέον 

σήμερα οι αναλύσεις δεδομένων ιστού είναι ισχυρό βοήθημα για ανάπτυξη δημοσίων 

σχέσεων και επικοινωνίας. Τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων ιστού παρέχουν δηλαδή τα 

μέσα για τη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών και δίνουν τη δυνατότητα να συγκρίνουμε 

τα αποτελέσματα των στοιχείων που συλλέχθηκαν.  

Σαν ορισμός τα Εργαλεία Ανάλυσης Δεδομένων Ιστού, ΕΑΔΙ (web analytics) 

δοσμένος από τους Waisberg και Kaushik (2009) είναι η επιστήμη και η τέχνη της 
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βελτίωσης των διαδικτυακών τόπων, ώστε να αυξήσουν την κερδοφορία τους, 

καλυτερεύοντας την εμπειρία του επισκέπτη. Είναι μια επιστήμη επειδή χρησιμοποιεί 

στατιστικά στοιχεία, τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, καθώς και μια μεθοδολογική 

διαδικασία. Είναι μία τέχνη, επειδή, σαν ένας ζωγράφος, ο αναλυτής ή ο έμπορος πρέπει 

να αντλήσει από μια διαφορετική παλέτα χρωμάτων (πλήθος πληροφοριών) για να βρει 

τον τέλειο συνδυασμό που θα του δώσει σε βάθος γνώση για την ιστοσελίδα του. Είναι 

τέχνη ακόμα και διότι η βελτίωση μιας ιστοσελίδας απαιτεί δημιουργικότητα, 

εξισορροπώντας ανάμεσα στον σχεδιασμό της ιστοσελίδας, ανάμεσα σε διαφημίσεις, σε 

εικόνες, σε περιεχόμενο της σελίδας κλπ. Εκτός αυτού, ο αναλυτής πάντα ακροβατεί 

μεταξύ των σχεδιαστών της ιστοσελίδας, του προσωπικού πληροφορικής, των εμπόρων, 

και των πελατών (Waisberg et Kaushik, 2009). Ένας άλλος ορισμός των Εργαλείων 

Ανάλυσης Δεδομένων Ιστού (ΕΑΔΙ) δοσμένος από την Web Analytics Association 

(WAA) είναι η μέτρηση, συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων στο 

Διαδίκτυο με σκοπό την κατανόηση και τη βελτιστοποίηση της χρήσης ιστοσελίδας 

(Fang, 2007). Κάποιοι άλλοι ορισμοί μπορούν να αναφέρονται στην πολύπλοκη 

αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής που δημιουργεί μεγάλες ποσότητες 

πληροφοριών οι οποίες με τη σειρά τους πρέπει να αναλυθούν, να ομαδοποιηθούν και 

μετά από κατάλληλη επεξεργασία να παρουσιαστούνε με τρόπο που τους δίνει αξία και 

νόημα (Peterson, 2004). Μία άλλη προσέγγιση που αναφέρει και ο Κοσμάς, (2012) είναι 

ότι βλέπει τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων ιστού ως μία συλλογή δεδομένων και 

πληροφοριών μέσα από πολλές πηγές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 

της επίδρασης ιστοσελίδων με στόχο την βελτίωση της απόδοσης, την εμπειρία των 

επισκεπτών (και συνεπώς την αφοσίωση τους) και την εύρεση νέων ευκαιριών αλλά και 

αποφυγή ρίσκων. 

             Γενικά είναι αποδεκτό ότι τα ΕΑΔΙ δεν είναι τεχνολογία μόνο για παραγωγή 

αναφορών και στατιστικών αλλά είναι μια διαδικασία που προχωρεί παραπέρα και 

προτείνει βελτιστοποιήσεις ιστοχώρων μέσω ενός συνόλου στρατηγικών μεθόδων. 

Στην πράξη τα ΕΑΔΙ ανιχνεύουν και κατηγοριοποιούν ποιοτικά και ποσοτικά 

στοιχεία για τον προσδιορισμό και την ανάλυση στην ιστοσελίδα (on-site) και εκτός 

αυτής (off-site) προτύπων και τάσεων. Οι ανάγκες και οι τεχνικές για ανάλυση 

διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού 

(www.techopedia.com, 22-10-2014).  
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Διάγραμμα 1.διαφορά εργαλείων ανάλυσης δεδομένων offsite και onsite. 

 

Τα Offsite εργαλεία ανάλυσης δεδομένων ιστού μετρούν και αναλύουν τον  

αριθμό των πιθανών επισκεπτών σε μια ιστοσελίδα, το πόσο γνωστή είναι ή πόσα σχόλια 

γίνονται γι’ αυτήν. Αυτά τα εργαλεία βοηθούν τον εκάστοτε χρήστη να αντιληφθεί τη 

μεγαλύτερη γενική εικόνα, δηλαδή πώς είναι η ιστοσελίδα του σε σύγκριση με άλλες, 

χωρίς να είναι απαραίτητο να ενδιαφέρεται τελικά μόνο για την ιστοσελίδα του. Τα 

Onsite εργαλεία μετρούν την πραγματική κίνηση των επισκεπτών που φθάνουν στην 

ιστοσελίδα κάποιου χρήστη. Επίσης ανιχνεύουν πώς έφτασαν οι επισκέπτες σε αυτό το 

σημείο της ιστοσελίδας. Είναι ικανά να ανιχνεύουν τις αλληλεπιδράσεις με τους 

επισκέπτες της σελίδας, όπως, για παράδειγμα , αν ένας επισκέπτης έγινε πελάτης ή όχι, 

ή πώς έφτασε σε αυτή την απόφαση.  

Offsite και Onsite αναλύσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά 

και όχι ανταγωνιστικά. Επίσης δεν πρέπει να συγκρίνονται μεταξύ τους γιατί είναι σαν 

να συγκρίνουμε διαφορετικά πράγματα, ουσιαστικά δηλαδή δεν έχει νόημα. (Clifton, 

2012). Εμείς θα ασχοληθούμε μόνο με εργαλεία on-site και όταν μιλάμε για Εργαλεία 

Ανάλυσης Δεδομένων Ιστού (ΕΑΔΙ) παρακάτω εννοούμε εργαλεία on-site. 

Τα ΕΑΔΙ είχαν θεωρηθεί ως αρκετά χρήσιμα εργαλεία από την στιγμή που άρχισε 

να χρησιμοποιείται ο ιστός σε παγκόσμια κλίμακα. Σήμερα όμως πλέον θεωρούνται 
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απαραίτητα εργαλεία λόγω της ολοένα και περισσότερο αυξανόμενης, διαδεδομένης 

αλλά και πολλές φορές απαραίτητης χρήσης του διαδικτύου. 

 1.2  Βασική ορολογία 
Η παρούσα διπλωματική μελετά την βέλτιστη επιλογή Εργαλείων Ανάλυσης 

Δεδομένων Ιστού, μέσω Πολυκριτήριας Ανάλυσης. Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο 

την εννοιολογική σημασία των ΕΑΔΙ, και την δυσκολία απόδοσης της. Εδώ 

παραθέτουμε ορολογία που θα χρειαστούμε στο κεφάλαιο Μεθοδολογία. 

 

Πολυκριτήρια Ανάλυση:  

Η Πολυκριτήρια Ανάλυση αποτελεί μία εφαρμογή της Επιχειρησιακής Έρευνας που 

επιχειρεί να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων. Στην πράξη, πολλές από τις σημαντικές 

αποφάσεις που λαμβάνονται δεν μπορούν να βασιστούν σε απλά χρηματικά κριτήρια 

κόστους/απολαβής. 

Διαδικασία Λήψης Απόφασης:  

Απόφαση είναι η επιλογή μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εναλλακτικών επιλογών. 

Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η "λήψη των αποφάσεων" είναι η διαδικασία επιλογής 

μεταξύ δύο ή περισσότερων εναλλακτικών λύσεων. 

(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C122/38/220,1112/, 10/03/2015) 

 

Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης, ΔΑΙ (Analytic Hierarchy Process, AHP):  

Η ΔΑΙ είναι μια προσέγγιση που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την σχετική 

σημασία ενός συνόλου στρατηγικής, η οποία μπορεί να είναι διαφορετικές δράσεις, 

εναλλακτικές λύσεις, τα κριτήρια, κλπ. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι ότι δομεί 

με έναν ιεραρχικό τρόπο οποιοδήποτε πρόβλημα, ακόμη και αν είναι πολύπλοκο, πολύ-

πρόσωπο ή πολλαπλών κριτηρίων. Η μέθοδος ΑΗΡ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 

προσδιορισμό της σχέσης απολαβής / κόστους ενός έργου, όταν αυτός δεν μπορεί να 

αξιολογηθεί αποκλειστικά με όρους χρηματικούς. (Saaty, 1980 σελ. 113-120; Saaty et 

Kearns, 1985 σελ. 178-200; Saaty, 1990). 

 

 1.3  Σκοπός – Στόχοι 
Όπως θα δούμε παρακάτω, υπάρχουν πάρα πολλά ΕΑΔΙ. Παρόλο που 

γεννήθηκαν σχετικά πρόσφατα σαν ιδέα, έχουν αναπτυχθεί πολύ. Υπάρχουν εκατοντάδες 
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ΕΑΔΙ και είναι πλέον δύσκολο για κάποια επιχείρηση να διαλέξει το συγκεκριμένο 

εργαλείο που θα ήταν ωφελιμότερο για την ιστοσελίδα της. Κάθε εργαλείο προσφέρει 

αναλύσεις δεδομένων ιστού, κυρίως επισκεψημότητας, αλλά πολλές φορές προκειμένου 

να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα έχει να προσφέρει και μια ή περισσότερες διαφορετικές 

και ξεχωριστές υπηρεσίες, που μπορεί να αποδειχθούν σημαντικές στην πολιτική της 

επιχείρησης. Η σωστή επιλογή εργαλείου ανάλυσης δεδομένων ιστού, είναι στρατηγικής 

σημασίας για την επιχείρηση. Η παρούσα διπλωματική έχει ως σκοπό την σύγκριση 

ΕΑΔΙ και την παράθεση διευκόλυνσης επιλογής μέσω Πολυκριτήριας Ανάλυσης 

Αποφάσεων (ΠΑΑ).  

 

 1.4  Διάρθρωση της μελέτης 
Η παρούσα διπλωματική ξεκινά από μια επισκόπηση της σημαντικότητας των 

ΕΑΔΙ, στο κεφάλαιο 1. Θεωρούμε σημαντικό αυτό το κεφάλαιο γιατί τα ΕΑΔΙ έχουν 

πολύ μικρή ιστορική παρουσία στην αγορά, παρόλα αυτά όμως έχουν εξελιχθεί 

ταχύτατα. Το κύριο μέρος της διπλωματικής αρχίζει στο Κεφάλαιο 2· εδώ μετά από 

σύντομα ιστορικά στοιχεία, υπάρχουν λεπτομέρειες που αφορούν τις μεθόδους και 

τεχνικές που χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία. Στο Κεφάλαιο 3 αναφέρονται  τα πιο 

γνωστά εργαλεία, και αναπτύσσεται ουσιαστικά η διαδικασία επιλογής. Στο κεφάλαιο 4 

συζητούνται τα αποτελέσματα και οι προβληματισμοί που δημιουργήθηκαν κατά την 

διάρκεια αυτής της εργασίας και δίνονται πιθανές λύσεις και εξηγήσεις. Στο κεφάλαιο 5 

δίδονται κάποιες πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις της παρούσας εργασίας αλλά και τα 

όρια της.  
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 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Όπως προαναφέρεται τα ΕΑΔΙ είναι ένα απαραίτητο βοήθημα για στρατηγική 

βελτίωση ιστοσελίδων και κατ’ επέκταση στην στρατηγική εμπορίου, όμως είναι σχετικά 

καινούρια εργαλεία στην βιομηχανία ηλεκτρονικού εμπορίου. Η ιστορία τους είναι 

αρκετά ενδεικτική της αναγκαιότητας και ανάπτυξης τους ως εργαλεία, οπότε και 

παραθέτουμε την έναρξη τους και πώς αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια της σύντομης 

παρουσίας τους στον κυβερνοχώρο. 

 2.1  Ιστορία των Εργαλείων Ανάλυσης Δεδομένων Ιστού (ΕΑΔΙ). 
Θα μπορούσε κανείς να συνδέσει την έναρξη της βιομηχανίας των ΕΑΔΙ, με την 

ίδρυση της WebTrends στο Πόρτλαντ του Όρεγκον το 1993, άρχισε να πουλάει 

λογισμικό δύο χρόνια αργότερα, το 1995. Σχεδόν παράλληλα, το 1994, απόφοιτοι του 

ΜΙΤ ιδρύσαν τις NetGenesis, Accrue, Omniture, και το 1996 το WebSideStory. Οι 

εταιρείες αυτές πέρασαν τα διαμορφωτικά έτη τους δημιουργώντας λογισμικό που θα 

μπορούσε να ανταπεξέλθει ικανά στους σκοπούς εμπορικής χρήσης, αλλά και 

παράλληλα, προσπαθώντας να εξηγήσουν την αξία των αναλυτικών στοιχείων ιστού σε 

πιθανούς πελάτες. 

Οι προμηθευτές είχαν δημιουργήσει βιώσιμα ΕΑΔΙ, παρόλο που φυσικά υπήρχαν 

ακόμα πολλά περιθώρια για καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερη δικτύωση και 

επαγγελματική υποστήριξη. Η ιδέα μιας ένωσης αφιερωμένης στα ΕΑΔΙ ήρθε δέκα 

χρόνια αργότερα και ηγήθηκε της ιδέας ο Bryan Eisenberg, ενώ τεχνολογικός ηγέτης 

ήταν ο Andrew Edwards και σύμβουλος στρατηγικής ιστού  ο Jim Sterne. 

Υπήρξε μεγάλος ενθουσιασμός για δημιουργία μιας ανεξάρτητης οργάνωσης 

ΕΑΔΙ. Το ενδιαφέρον ήταν εμφανές στη Σύνοδο Κορυφής Emetrics το 2003 που έλαβε 

χώρα στην Σάντα Μπάρμπαρα. Οι τρεις ιδρυτές νομιμοποίησαν την ιδέα τους και 

έπεισαν τον Seth Romanow από την HP, τον έμπορο αναζήτησης Andrea Hadley, και ως 

στελέχη ΕΑΔΙ τους Rand Schulman (WebSideStory) και Greg Drew (WebTrends) να 

συμμετάσχουν στο εναρκτήριο συμβούλιο. 

Το διοικητικό συμβούλιο είδε την ανάγκη για:  

• Υπεράσπιση  

• Εκπαίδευση  

• Εκδηλώσεις  
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• Διεθνή  

• Σύνθεση / Χορηγίες  

• Έρευνα  

• Πρότυπα 

Η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στο 

Πόρτλαντ, Όρεγκον το καλοκαίρι του 2004. 

Λόγω της ανάπτυξης και ευρείας χρήσης του διαδικτύου, οι ευθύνες του αναλυτή 

διευρύνθηκαν. Ο όρος Web analytics (Εργαλεία Ανάλυσης Δεδομένων Ιστού) είχε γίνει 

γνωστός ως η μελέτη των δεδομένων που συλλέγονται για ιστοσελίδες. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο παρατηρώντας αυτές τις αλλαγές επέλεξε να αλλάξει το όνομα του Συλλόγου 

σε Digital Analytics το 2011, έτσι τον Μάρτιο του 2012 τα Web Analytics 

μετονομάζεται σε Digital Analytics1. 

 

 2.2  Πού μπορούν τα ΕΑΔΙ να βοηθήσουν. 
Ο σκοπός των ΕΑΔΙ είναι να δώσουν την γνώση από την οποία είναι δυνατόν να 

γίνουν συνειδητές αποφάσεις σχετικά με την αλλαγή στρατηγικής για το καλύτερο και 

ωφελιμότερο για τον χρήστη (επιχείρηση, εταιρεία ή προσωπική ιστοσελίδα). Τα 

εργαλεία αυτά, για συστήματα εταιρειών, συμπεριλαμβάνουν την χρήση πολύ 

εξελιγμένων στατιστικών, τεχνικές ανάλυσης για την προσομοίωση, βελτιστοποίηση, 

πρόβλεψη και εξόρυξη δεδομένων (Davenport and Harris 2007; Davenport et al. 2010). 

Τα ΕΑΔΙ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως και μια καλή πρώτη εκτίμηση για την 

κατάσταση της ιστοσελίδας (Zahran et al., 2014). 

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί και η «αλλαγή», η οποία συνήθως 

είναι κάποια αλλαγή της ιστοσελίδας ή του μάρκετινγκ, ως μέρος της στρατηγικής των 

μετρήσεων. Αυτό ακούγεται εύκολο στη θεωρία, αλλά είναι αρκετά δύσκολο στην πράξη 

ειδικά για μεγάλους οργανισμούς.  

Υπάρχουν μελετητές που έχουν ήδη κάνει αναφορές και μελέτες σε ΕΑΔΙ και 

δίνουν κάποια αποτελέσματα που δείχνουν μέρος της χρησιμότητας των εργαλείων 

αυτών όπως για παράδειγμα των Hasan et al. (2009), που μελέτησαν μετρήσεις του 

Google Analytics για να ελέγξουν την χρηστικότητα εμπορικών ιστοσελίδων. Άλλοι 

μελετητές επίσης, μέσω ερωτηματολογίου σε στελέχη μεγάλης εταιρείας, είδαν ήδη από 
                                                
1 Η παρούσα διπλωματική θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον όρο Web Analytics(ΕΑΔΙ) 
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το 2004 (έτος δημοσίευσης της εργασίας) ότι το 80% των ερωτηθέντων θεωρούσαν ότι 

τα ΕΑΔΙ είναι επιτακτικά (Phippen et al. 2004). Οι Hausmann et al. (2012) βλέποντας 

κάποια κενά που αφορούν στην βέλτιστη χρησιμοποίηση των ΕΑΔΙ, δίνουν ένα πλαίσιο 

σύμφωνα με το οποίο μια εταιρεία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει βιώσιμα. Η Plaza (2011) 

δείχνει την χρησιμοποίηση του Google Analytics (GA) ως προς την διερεύνηση της 

συμπεριφοράς επισκεπτών, μελετά την περίπτωση ενός τουριστικού ιστοχώρου και πώς 

μπορεί η εταιρεία κάτοχος του ιστοχώρου να εξάγει ωφέλημα στοιχεία. Το ωφελιμότερο 

είναι πριν χρησιμοποιήσει κάποια εταιρεία τα εργαλεία αυτά να ξέρει τί ψάχνει και με 

ποιόν τρόπο θα κάνει την υποτιθέμενη αλλαγή αν χρειαστεί.  

Τα ΕΑΔΙ πλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για βελτιστοποίηση του 

ιστοχώρου γενικότερα  και όχι μόνο για εμπορικές σελίδες, για παράδειγμα νοσοκομεία 

και σελίδες δημόσιας ιατρικής περίθαλψης (Bardach et al., 2015). 

 

 2.3  Προβληματισμοί περί των ΕΑΔΙ. 
Σίγουρα οι τεχνολογίες διαδικτύου στο πεδίο των ΕΑΔΙ συνεχώς αναπτύσσονται 

είτε σε στόχους είτε και σε εύρος εργαλείων και ήδη στην αγορά υπάρχει τεράστιος 

αριθμός εργαλείων. 

 Εκ πρώτης όψεως είναι κατανοητό ότι οι αναλύσεις θα μπορούσαν μόνο να 

συνεισφέρουν θετικά στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας της. 

Παρόλα αυτά από τους πρώτους προβληματισμούς που τέθηκαν είναι εάν ο φόρτος των 

πολλών δεδομένων και αναλύσεων αυτών θα επιβάρυνε την όλη διαδικασία. Είναι 

δηλαδή ωφέλιμο να συλλέγουμε όλο και περισσότερα στοιχεία μόνο και μόνο επειδή 

μπορούμε; Δυστυχώς οι περισσότερες οργανώσεις/εταιρείες δεν χρησιμοποιούν το 

μέγιστο των στοιχείων και μερικές από αυτές αναρωτιούνται αν αξίζει τον κόπο 

(Gassman, 2009). 

Επίσης πάρα πολλές εταιρείες παρέχουν σήμερα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων 

ιστού, άρα είναι εύλογο το ερώτημα, πώς θα μπορούσε μια επιχείρηση να επιλέξει το 

κατάλληλο; 

 

 2.4  Βασική Ορολογία (Μετρήσεις ΕΑΔΙ) 
Η ορολογία των ΕΑΔΙ είναι τόσο πλούσια που η WAA Standards Committee και 

οι Jason Burby, Angie Brown έγραψαν κατάλογο ορολογίας τον οποίο και ανανεώνουν 
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όποτε θεωρείται απαραίτητο. Εμείς παραθέτουμε  μερικούς όρους από τον Web 

Analytics Definitions -Version 4.0 

Η επιτροπή προτύπων προτείνει 3 βασικούς όρους για τις μετρήσεις των Web 

analytics (ΕΑΔΙ) επεξηγώντας ότι όλες οι υπόλοιπες μετρήσεις προέρχονται από αυτές. 

Μέτρηση Count - Η πιο βασική μονάδα μέτρησης, είναι ένας απλός αριθμός και 

όχι αναλογία, πολλές φορές ισοδυναμεί με τον απόλυτο αριθμό της επισκεψημότητας, 

για παράδειγμα 12.543 επισκέψεις. 

Αναλογία Ratio - Είναι μια αναλογία, δηλαδή μία ποσότητα πού διαιρείται από 

μια άλλη. Πολλές φορές βέβαια οι ποσότητες της διαίρεσης μπορούν να είναι και αυτές 

αναλογίες, για παράδειγμα “Stickiness” (πόσο έμεινε ο επισκέπτης στην σελίδα ιστού). 

Συνήθως δεν είναι ολόκληρος αριθμός και βρίσκεται στην ορολογία του το πρόθεμα ανά, 

για παράδειγμα  Προβολή Σελίδας ανά Επίσκεψη (Page Views per Visit).  

KPI (Key Performance Indicator) - Ο δείκτης KPI μπορεί να είναι είτε απλή 

μέτρηση-αριθμός είτε αναλογία. Ο συγκεκριμένος δείκτης έχει περισσότερο εμπορική- 

στρατηγική σημασία και συνήθως διαφέρει από το είδος του ιστοχώρου που τον 

χρησιμοποιεί. 

Ένα τέταρτο είδος αναλύσεων είναι όροι που περιγράφουν έννοιες και όχι 

αριθμούς.  

Dimension (Διάσταση) - Μια γενική πηγή δεδομένων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν διάφορους τύπους μετρήσεων και αντιπροσωπεύει 

μια θεμελιώδη διάσταση της συμπεριφοράς των επισκεπτών ή της δυναμικής της 

σελίδας. Μερικά παραδείγματα είναι τα γεγονότα (events) και οι αναφορές (referrers). 

Μοιάζουν με τις μετρήσεις (count) παραπάνω αλλά πρέπει να γίνει μεγαλύτερη 

επεξεργασία τους για να μπορούν να αξιοποιηθούν. Αυτά καθορίζουν μια πιο γενική 

κατηγορία των μετρήσεων και αντιπροσωπεύουν μια διάσταση για τα δεδομένα που 

μπορούν να συσχετιστούν με κάθε μεμονωμένο επισκέπτη. 

Ένας ακόμη διαχωρισμός των ειδών των μετρήσεων είναι:  

• Συγκεντρωτικός (Aggregate) - Σύνολο επισκεψημότητας της ιστοσελίδας για 

ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

• Τμηματικός (Segmented) - υποσύνολο της κίνησης της ιστοσελίδας για μια 

καθορισμένη χρονική περίοδο, φιλτράρεται με κάποιο τρόπο για να αποκτήσουν 

μεγαλύτερη αναλυτική ικανότητα: π.χ., με την εκστρατεία (campaign) (e-mail, 

ηλεκτρονικό πανό, θυγατρική), ανά τύπο επισκέπτη (αριθμός νέων επισκεπτών σε σχέση 
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με τον αριθμό αυτών που επιστρέφουν, επαναλαμβανόμενοι αγοραστές, μεγάλη αξία) 

κλπ. 

• Ατομικός - Δραστηριότητα ενός και μοναδικού επισκέπτη στο Web για μια 

καθορισμένη χρονική περίοδο. 

Ακόμα σύμφωνα με την προσπάθεια της WAA τον Αύγουστο του 2007 έχουμε 

συγκεκριμένους ορισμούς, παρακάτω γράφουμε τους πιο σημαντικούς: 

Page: σελίδα. 

Page views: ο αριθμός εμφάνισης της σελίδας. 

Visits/Sessions: επίσκεψη σελίδας, μια αλληλεπίδραση δηλαδή με την 

ιστοσελίδα. 

Unique Visitors: μοναδικοί, μεμονωμένοι επισκέπτες και αφορά ανθρώπινη 

δραστηριότητα και όχι τα λεγόμενα spiders και robots. 

New Visitor: νέος επισκέπτης 

Repeat Visitor: μεμονωμένοι επισκέπτες που ξαναέρχονται για δεύτερη ή και 

περισσότερες φορές σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Return Visitor: επισκέπτης που είχε ξαναέρθει πιο πριν στην σελίδα. 

Entry Page: η αρχική σελίδα που εμφανίζεται σε μια επίσκεψη. 

Landing Page: η σελίδα στην οποία οδηγείται ο χρήστης μετά από μια 

προωθητική ενέργεια (διαφημιστική κλπ.). 

Exit Page: η τελευταία σελίδα της επίσκεψης του χρήστη(επισκέπτη),πριν 

εγκαταλείψει τον ιστοχώρο. 

Visit Duration: διάρκεια της επίσκεψης. 

Referrer: ο σύνδεσμος που ήταν η αιτία για την τρέχουσα προβολή στην σελίδα 

(παραπομπή). 

Internal Referrer: ο εσωτερικός σύνδεσμος που οδήγησε στην συγκεκριμένη 

παραπομπή. 

External Referrer: ο εξωτερικός σύνδεσμος που οδήγησε στην συγκεκριμένη 

παραπομπή. 

Search Referrer: : ο εσωτερικός ή ο εξωτερικός σύνδεσμος που οδήγησε στην 

συγκεκριμένη παραπομπή και προήλθε από μηχανή αναζήτησης. 

Click-through: πόσες φορές «κλίκαρε» ένα σύνδεσμο της σελίδας ένας 

συγκεκριμένος επισκέπτης. 
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Click-through Rate/Ratio: το ποσοστό του Click-through δια των πραγματικών 

εμφανίσεων της σελίδας.  

Page Views per Visit: ο αριθμός των εμφανίσεων της σελίδας σε μια χρονική 

περίοδο δια των επισκέψεων την ίδια χρονική περίοδο. 

Page Exit Ratio: ο αριθμός των αποχωρήσεων από την σελίδα δια τον αριθμό 

των συνολικών εμφανίσεων της σελίδας. 

Single Page View Visits (Bounces): επισκέψεις που αφορούν μόνο μία σελίδα 

και όχι όλο τον ιστοχώρο. 

Bounce Rate: επισκέψεις της σελίδας που αφορούν μεμονωμένα άτομα δια 

συνολικούς εισερχόμενους στην σελίδα. 

Event: κάθε καταγραμμένη ενέργεια με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. 

Conversion: μια επιτυχημένη επίσκεψη που ολοκληρώνει το στόχο του 

ιστοχώρου. 

Είναι σημαντικό όλες οι μετρήσεις να αναφέρονται σε ενέργειες πραγματικές, 

δηλαδή, ανθρώπινης συμπεριφοράς και όχι από τα αποκαλούμενα robots, spiders κλπ. 

Πολλά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων ιστού μπορούν να αναγνωρίσουν την διαφορά της 

ανθρώπινης από της μη-ανθρώπινης επίσκεψης της σελίδας. 

Παραθέτουμε λοιπόν μερικά παραδείγματα από βασικές μετρήσεις που μπορούμε 

να έχουμε με αυτά τα εργαλεία για την ιστοσελίδα μας: 

• Πόσους καθημερινούς επισκέπτες έχουμε.  

• Μέσο ποσοστό από αυτούς που μετατρέπονται σε: πωλήσεις, σε εγγραφή στη 

σελίδα, σε λήψη κάποιου αρχείου, και ούτω καθεξής. 

• Ο μέσος χρόνος επίσκεψης και πόσο συχνά οι επισκέπτες έρχονται ξανά πίσω στην 

σελίδα. 

• Ποιο σημείο της σελίδας είναι η κινητήρια δύναμη με τη μεγαλύτερη 

επισκεψημότητα. 

• Η γεωγραφική κατανομή των επισκεπτών και ποια γλώσσα χρησιμοποιούν στη 

σελίδα. 

• Πόσο "κάθονται" στις σελίδες, δηλαδή εάν οι επισκέπτες μένουν ή απλά αναπηδούν 

σε άλλη σελίδα. 

Αν μέσω της ιστοσελίδας γίνονται και πωλήσεις και εμπορικές συναλλαγές, 

επίσης χρήσιμες είναι αναλύσεις που αφορούν: 
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 Ποια είναι τα προϊόντα που πουλήθηκαν περισσότερο. 

 Ο μέσος όρος της αξίας των περισσότερων πωλήσεων. 

 Πόσο κέρδος δημιουργεί η σελίδα. 

 Από πού έρχονται οι πελάτες (τόπος δηλαδή χώρα, πόλη, αλλά και ιστοτόπος  

προηγούμενη σελίδα ή κοινωνικό μέσω δικτύωσης). 

 

 

 2.5  Ανάγκη για σύγκριση των ΕΑΔΙ 
Η πληθώρα των εργαλείων δεν διευκολύνει αυτόματα και την επιλογή, το ότι 

έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ δε σημαίνει απλά ότι μια εταιρεία εργαλείων ανάλυσης 

δεδομένων ιστού αντιγράφει την άλλη σε εξυπηρέτηση των πελατών. Όπως είδαμε, κάθε 

ένα πακέτο ΕΑΔΙ εμπεριέχει δεκάδες ή ακόμα και εκατοντάδες στατιστικές αναλύσεις, 

(κεφάλαιο 2.4) και πολλές από αυτές τις αναλύσεις διαφέρουν από πακέτο σε πακέτο. Οι 

αναλύσεις επίσης δίνονται με διαφορετικό τρόπο, που ανάλογα με την περίπτωση μπορεί 

να φαίνονται εύκολες ή δυσνόητες στον χρήστη. Ο χρήστης των ΕΑΔΙ σήμερα βρίσκεται 

στη θέση να πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε εκατοντάδες εργαλεία κυρίως βασισμένος σε 

ότι αυτά λένε ότι μπορούν να προσφέρουν. Είδαμε ότι τα εργαλεία αυτά βοηθούν στην 

ανάπτυξη της επιχείρησης, η επιλογή του κατάλληλου ΕΑΔΙ λοιπόν δεν πρέπει να 

γίνεται τυχαία αλλά να βασίζεται στην στρατηγική και τον στόχο του ιστοχώρου. Τα 

εργαλεία αυτά λοιπόν είναι χρήσιμα όταν ο χρήστης ξέρει τί θέλει να δει και πώς να τα 

χρησιμοποιεί (Järvinen and Karjaluoto, 2014). Στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετές σελίδες 

που έχουν ως στόχο την σύγκριση τον κορυφαίων εργαλείων, όμως παρουσιάζονται τα 

εργαλεία υποκειμενικά, πολλές συγκρίσεις βασίζονται μόνο στην τεχνολογία ή είναι 

συμβουλές επιλογής προερχόμενες από γκουρού του είδους, χωρίς όμως να 

λεπτολογούνε στις ανάγκες του κάθε διαφορετικού χρήστη, δηλαδή χωρίς λεπτομερή 

παράθεση κριτηρίων. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο μειονέκτημα στην σύγκριση ΕΑΔΙ. 

Στην παρούσα διπλωματική αναπτύσσουμε μια διαδικασία επιλογής ΕΑΔΙ που 

βασίζεται σε ένα ιεραρχικό μοντέλο αποφάσεων, την Διαδικασία Αναλυτικής 

Ιεράρχησης ΔΑΙ (Analytic Hierarchy Process, ΑΗΡ). Η διαδικασία αυτή, στην παρούσα 

διπλωματική έχει ως σκοπό την διευκόλυνση επιλογής ΕΑΔΙ οργανώνοντας την 

απόφαση αυτή σε ιεραρχία κριτηρίων. Η δομή του μοντέλου επιλογής ΔΑΙ είναι και το 
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βασικό του προτέρημα προσφέροντας μεγάλη διευκόλυνση στην λήψη δύσκολων 

αποφάσεων. 

 

 2.6  Σημεία διαφοράς των ΕΑΔΙ 
Πρώτη μεγάλη διαφορά των ΕΑΔΙ, που μας οδήγησε να διαλέξουμε τα 

συγκεκριμένα εργαλεία για σύγκριση, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ο κάθε 

χρήστης να τα αποκτήσει. Δηλαδή μπορούν να είναι ως παρεχόμενη υπηρεσία, τα 

λεγόμενα και software as a service (saas), όπου η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται 

εξωτερικά, στους διακομιστές (servers) των εταιριών που παρέχουν την υπηρεσία, για 

παράδειγμα google, yahoo και αποτελούν ιδιοκτησία τους (τα δεδομένα), αφού οι 

διακομιστές είναι δικοί τους· μερικά από τα πιο γνωστά saas ΕΑΔΙ παρατίθενται στον 

Πίνακα 1. Άλλα ΕΑΔΙ στέκονται μόνα τους, δηλαδή η αποθήκευση και η ευθύνη των 

δεδομένων αφορούν αποκλειστικά τον χρήστη των ΕΑΔΙ, γίνεται σε προσωπικούς του 

διακομιστές και λέγονται on premise, βέβαια τα εργαλεία αυτά είναι συχνά και ανοικτού 

κώδικα (open source) όπως τα εργαλεία που διαλέξαμε για σύγκριση (OWA, Piwik) 

μερικά από τα γνωστά ΕΑΔΙ ανοιχτού κώδικα παρατίθενται στον Πίνακα 2. 

 

Πίνακας 1.Διάφορα ΕΑΔΙ software as a service (Saas) 

Όνομα Εταιρία Tracking Method Latest stable 

version 
Τιμή 

Yahoo! Web 

Analytics  

Yahoo!  Cookies via JavaScript 
Not available 

anymore 
Free 

Woopra iFusion Labs LLC Cookies via JavaScript 1.2 Free - $499.95+/month 

Webtrends  Webtrends  Cookies via JavaScript N/A N/A 

Webtrekk Q3  Webtrekk  Cookies via JavaScript N/A From $202/month 

StatCounter  StatCounter  Cookies via JavaScript N/A Free - $5/month ... $119/month 



 

14 

SimilarWeb  SimilarWeb Ltd. Cookies via JavaScript N/A Free / Monthly plans (from $199) 

Quantcast  

Quantcast 

Corporation  

Cookies via JavaScript N/A Free 

Piwik Cloud  Piwik PRO 
User ID, fingerprint and 

Cookies 
2.14.0 $29+/month 

Mixpanel  Mixpanel Cookies via JavaScript N/A Free (Start)/ Monthly Plans 

Mapmyuser.com  Mapmyuser, LLC Cookies via JavaScript N/A Free 

Logentries  Logentries  

Web log files; Mobile 

libraries; JavaScript 
Continuous Free 

Localytics  Localytics  

Mobile libraries; Cookies via 

JavaScript 
Continuous Free / Monthly Plans 

LiveChat  Livechat Software Cookies via JavaScript N/A from $36/month 

Kissmetrics  Kissmetrics 
Mobile libraries; Cookies via 

JavaScript 
N/A $159-$599 Monthly Plans 

Google Analytics Google  Cookies via JavaScript N/A 
Free (Standard), $150,000 

Annual (Premium) 

 

Πίνακας 2.Διάφορα ΕΑΔΙ ανοικτού κώδικα (open source). 

Όνομα Platform Databases Tracking method Latest stable 

version 

Release date of 

the version 

Analog  C  Logfile-based Web log files 6.0 2004-12-19 

AWStats  Perl  Logfile-based Web log files 7.4 2015-07-14 
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Open Web 

Analytics  

PHP  MySQL  JavaScript or PHP pagetag 1.5.7 2014-05-04 

Piwik PHP  MySQL  

JavaScript or PHP pagetag 

or Web log files 
2.15.0 2015-10-13 

W3Perl Perl  Logfile-based Web log files 3.20 2015-07-30 

Webalizer  C  Logfile-based Web log files 2.23-08 2013-08-26 

 
 

Ο διαχωρισμός των ΕΑΔΙ γίνεται και από την τεχνολογία και τη μέθοδο που 

χρησιμοποιούν για την συλλογή δεδομένων ιστού. Συμφωνά με τους Waisberg και 

Kaushik (2009) υπάρχουν τέσσερις τρόποι συλλογής δεδομένων: 

 Ανάλυση του αρχείου καταγραφής του διακομιστή (Web Server Log File) 

Σ ’αυτά τα αρχεία (Logfiles) καταγράφονται δεδομένα από τον προσωπικό 

διακομιστή (server) και είναι ανεξάρτητα από το Browser (φυλλομετρητή) του 

επισκέπτη. Αυτά τα δεδομένα μας δίνουν σαφής ενδείξεις για το πότε, πώς και ποιος 

επισκέφτηκε τον server μας. Συνήθως αυτά τα δεδομένα μετά συλλέγονται σε μια βάση 

δεδομένων για την καλύτερη ανάλυση τους και είναι γνωστή και ως server-side τεχνική. 

Μ ’αυτήν μπορούμε να καταγράψουμε σελίδες, εικόνες, pdf αρχεία, και ότι έχει 

καταγράψει ο διακομιστής μας. Έτσι τα λογισμικά αυτά, που χρησιμοποιούν αυτή την 

τεχνική, λέγονται και standalone (στέκονται μόνα τους). Ανησυχίες όμως για την 

ακρίβεια αυτής της τεχνικής αλλά και ή ανάγκη να παρέχεται ως εξωτερική υπηρεσία η 

ανάλυση δεδομένων ιστού, οδήγησε στην επόμενη μέθοδο. 

 Σήμανση Σελίδων (Page Tagging). 

Με αυτή την μέθοδο τα δεδομένα μαζεύονται από τον φυλλομετρητή (web 

browser) του επισκέπτη της σελίδας μας. Αυτό είναι εφικτό χάρη σ ’ένα μικρό κώδικα 

(script) συνήθως javascript που τοποθετείται στην σελίδα. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή 

και ως client-side. 

 Web beacons 
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Είναι στην ουσία bugs που ενσωματώνονται σε μια σελίδα και στέλνουν εικόνες 

gif με πληροφορίες. Εν τέλει όμως έχει αντικατασταθεί αυτή η μέθοδος από την 

προηγούμενη (page tags) γιατί είναι παρόμοιες. 

 Packet sniffing. 

Είναι στην ουσία, η τρίτη μέθοδος και όχι τέταρτη. Σε αυτή την τεχνική 

επεμβαίνουμε ανάμεσα στη διαδρομή των αιτήσεων από και προς την ιστοσελίδα και 

συλλέγουμε τα δεδομένα. Δεν είναι τόσο αποτελεσματική μέθοδος, γιατί επεμβαίνουμε 

σημαντικά στη ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και έτσι δεν προτιμάται. 

Οι κυρίαρχες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την συλλογή δεδομένων είναι οι 

πρώτες δύο και κάθε μια έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. Η 

βιβλιογραφία αναφέρει διαφορές μεταξύ των δύο οι οποίες πηγάζουν κυρίως από της 

δυνατότητες της κάθε μίας από τεχνική σκοπιά. 

Στην ανάλυση των Logfiles τα δεδομένα υπάρχουν στον server, δεν χρειάζεται να 

προσθέσεις κάποιο κομμάτι κώδικα στη σελίδα, ανήκουν τα δεδομένα στον χρήστη και 

επίσης, κάτι που μπορεί κάποιοι να θεωρούν σημαντικό, καταγράφονται όχι μόνο 

ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και μηχανών (robots, spiders κλπ). 

Από την άλλη μεριά με το page tag πιστεύεται ότι καταγράφεται καλυτέρα η 

ανθρώπινη δραστηριότητα επειδή το μέτρημα (counting) αρχίζει με το άνοιγμα της 

σελίδας και όχι με την αίτηση στο διακομιστή (server), αν μια σελίδα αποθηκευτεί 

προσωρινά δεν θα μετρηθεί από τον server, έτσι πιστεύεται ότι μετράει πραγματικά 

“views”, υπάρχουν όμως σημαντικές αντιρρήσεις (Keil et al, 2015). Ακόμη υπάρχει 

πλήρης έλεγχος ως προς το με ποια μορφή θα παρουσιάζονται τα δεδομένα και 

μπορούμε να έχουμε και πιο λεπτομερής πληροφορίες, χωρίς να χρειάζεται να γίνει 

αίτηση στον διακομιστή, όπως για παράδειγμα κάποιες ημιτελής ενέργειες. 

Έχει γίνει προσπάθεια να συνδυαστούν αυτές οι δυο μέθοδοι ώστε να 

αλληλοσυμπληρώνονται με στόχο πιο ακριβή αποτελέσματα. Η πρώτη προσπάθεια έγινε 

το 1998 και ονομάστηκε hybrid. Πολλές εταιρίες υποστηρίζουν ότι τα προϊόντα τους 

είναι hybrid, ωστόσο υπάρχουν αμφιβολίες αν μπορεί να δημιουργηθεί, αυτή η μέθοδος, 

με τρόπο που να είναι λειτουργικός και αποτελεσματικός (Kaushik, 2007). 

 (http://www.kaushik.net/avinash/web-analytics-vendor-tools-comparison-and-

one-challenge/ 18/05/2015)  
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 2.7   Cookies 
Ως επιλογή τα third party cookies θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν πιο 

αποτελεσματικά, μπλοκάρονται όμως πλέον από σύγχρονους φυλλομετρητές και 

εμπλέκονται με αυτή την τεχνολογία νομικά θέματα προσωπικών δεδομένων (Zheng and 

Peltsverger, 2014). Σίγουρα η χρησιμοποίηση Third Party Cookies βοηθά αλλά τα 

θέματα ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων που αναδείχτηκαν, κυρίως με τη νέα 

ευρωπαϊκή νομοθεσία το 2011 οδήγησαν στην ανάπτυξη των φυλλομετρητών με 

ικανότητες ιδιωτικής περιήγησης (Private Browsing) και DNT (do not track). Η ανάγκη 

για να παρακαμφτούν αυτές οι δυσκολίες έγινε με τα Flash Cookies (Soltani et al, 2009;  

McDonald and Cranor, 2011). 

Σήμερα τα third party cookies κυριαρχούν ακόμα ενώ η χρησιμοποίηση Flash 

Cookies είναι πολύ μικρή (Altaweel et al., 2015). H προσπάθεια και η συζήτηση 

οδηγείται στην ανάπτυξη καλύτερων και πιο αποτελεσματικών τεχνικών, που θα 

ανιχνεύουν πιο έγκυρα την ανθρώπινη δραστηριότητα και χωρίς την ανάγκη 

καταπάτησης της νομοθεσίας, όπως καλυτερεύοντας τα εργαλεία διατήρησης της 

ιδιωτικότητας (Ikram et al., 2016). 

Σε κάθε περίπτωση, κάθε οργανισμός που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα 

ατόμων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υποχρεωθεί να συμμορφωθεί πλήρως με τους 

νέους κανονισμούς EU General Data Protection Regulation. Ο Γενικός Κανονισμός 

Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ έχει ως στόχο να διευρύνει την προστασία των 

δεδομένων στην εποχή των big data και του cloud computing, εξασφαλίζοντας ότι η 

προστασία των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες βασικό δικαίωμα, το οποίο θα 

ρυθμίζεται με συνέπεια σε όλη την Ευρώπη. Κάθε εταιρεία που εξυπηρετεί ευρωπαίους 

πελάτες και συλλέγει τα δεδομένα τους, θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτή την 

οδηγία, ακόμη και αν η ίδια εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρώπης. 

Οι νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός περιλαμβάνει διατάξεις, που αφορούν, μεταξύ 

άλλων, το λεγόμενο “δικαίωμα στη λήθη”, στη βάση του οποίου το υποκείμενο των 

δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η σαφής συγκατάθεση από το ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, διασφαλίζεται το 

δικαίωμα του ατόμου να μεταφέρει τα δεδομένα του σε άλλο πάροχο υπηρεσιών, καθώς 
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και το δικαίωμα να γνωρίζει κάθε άτομο πότε τα δεδομένα του έχουν παραβιαστεί 

(hacking).  

Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί το Μάιο του 2018, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να 

έχουν δύο χρόνια για να προετοιμαστούν και να συμμορφωθούν πλήρως με το νέο 

πλαίσιο. Οι επιχειρήσεις που θα ολοκληρώσουν το έργο αυτό νωρίτερα δεν θα 

επωφεληθούν μόνο από το γεγονός ότι θα έχουν υπό έλεγχο τα δεδομένα τους αλλά θα 

επιτύχουν και ισχυρότερη διαχείριση δεδομένων που θα τους βοηθήσει να 

χρησιμοποιήσουν τους πόρους αποθήκευσής τους πιο αποτελεσματικά, κερδίζοντας 

πολύτιμες πληροφορίες για τα δεδομένα που αποθηκεύουν. (http://www.taxheaven.gr, 

1/6/2016) 

 

3 Σύγκριση των GA, OWA, Piwik, YAHOO. 

 Για μια πιο προσεκτική μελέτη διαλέξαμε να συγκρίνουμε τα κορυφαία δωρεάν 

ΕΑΔΙ. H σύγκριση αυτών των εργαλείων έχει ως σκοπό να αναλυθεί ποιο από αυτά τα 

εργαλεία θα ήταν χρησιμότερο σε μια εμπορική μικρού-μεσαίου μεγέθους εταιρεία και η 

βέλτιστη επιλογή για τον αντίστοιχο ιστοχώρο της. 

Μετά από μια βιβλιογραφική έρευνα βρήκαμε διάφορες αναφορές συγκρίσεων  

όπως για παράδειγμα το http://w3techs.com, 07/01/2015 που αναφέρει ότι το GA 

χρησιμοποιείται από 50.1% των ιστοχώρων, ενώ το χρησιμοποιούν το 81.6% των 

εμπορικών ιστοσελίδων. Το w3techs ερευνά κάθε μήνα τους 10 εκατομμύρια 

κορυφαίους ιστοχώρους σύμφωνα με την Alexa rankings (εταιρεία της Amazon.com). Η 

ίδια μελέτη κατατάσσει το OWA σε ποσοστό χρήσης λιγότερο από 0.1% (0.02%), 

δηλαδή σύμφωνα με αυτήν την έρευνα το OWA χρησιμοποιείται λιγότερο από 0.1% των 

κορυφαίων ιστοχώρων αλλά με ανοδικές τάσεις. Το Piwik χρησιμοποιείται από το 1.3% 

ενώ το χρησιμοποιούν το 2.1% των εμπορικών ιστοχώρων και το Yahoo analytics 

λιγότερο από το  0.1% (0.06%) των ιστοχώρων και των εμπορικών ιστοχώρων επίσης, 

όμως με καθοδική πορεία, 

(http://w3techs.com/technologies/overview/traffic_analysis/all). 
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Στον Πίνακα 3 φαίνεται συνοπτικά η σύγκριση κάποιων επιλεγμένων στοιχείων 

τεχνολογίας των 4 ΕΑΔΙ που έχουμε επιλέξει για περαιτέρω σύγκριση.   

 

Πίνακας 3. Σύγκριση τεχνολογίας 
 OWA GOOGLE PIWIK YAHOO 

Operating 

System 

Windows/UNIX  Windows/Linux/BSD Windows/MacOs,/Linux/ 

Solaris 

Windows 

Supported 

databases 

Mysql MySQL, PostgreSQL Mysql PostgreSQL 

Cookie Model First Party 

Also has optional 

third party mode. 

First Party First Party  

Also has optional third 

party mode. 

First Party 

Tracking 

method 

JavaScript or 

PHP pagetag  

Asynchronous 

JavaScript pagetag 

JavaScript or PHP 

pagetag or Web log files 

JavaScript 

pagetag 

 

Στον παρακάτω Πίνακα 4 βλέπουμε κάποια χαρακτηριστικά αναλύσεων και 

λειτουργιών των 3 εκ των 4 ΕΑΔΙ που θα συγκρίνουμε. Οι λειτουργίες αυτές πάρθηκαν 

από τους επίσημους ιστοχώρους των εργαλείων αποδεικνύοντας τις διαφορετικές 

αναλύσεις που προσφέρει το κάθε εργαλείο στην αγορά. Ο πίνακας δεν περιέχει 

χαρακτηριστικές λειτουργίες του εργαλείου της Yahoo γιατί ο αντίστοιχος ιστοχώρος 

δεν είναι ενημερωμένος. Τα κενά στον Πίνακα 4 δηλώνουν ότι δεν βρέθηκε πληροφορία 

για το αν το εργαλείο παρέχει την χαρακτηριστική λειτουργία. 

 

Πίνακας 4. Χαρακτηριστικά λειτουργιών 

PIWIK  GA OWA 

Χαρακτηριστικά Εξήγηση  

Ενημερώσεις δεδομένων σε 

πραγματικό χρόνο 

Λεπτομερής προβολή των 

επισκεπτών, οι σελίδες που έχουν 

επισκεφτεί και τους στόχους που 

έχουν ενεργοποιηθεί. ΝΑΙ ΝΑΙ OXI 



 

20 

Προσαρμόσιμη επιφάνεια 

εργασίας 

Δημιουργία νέου ταμπλό με 

κατάλληλα διαμορφωμένα widget 

σύμφωνα με τις ανάγκες του 

χρήστη. ΝΑΙ ΝΑΙ OXI 

Επιφάνεια εργασίας με όλους 

τους ιστοχώρους ενός χρήστη 

Γενική εικόνα του τί συμβαίνει σε 

όλες τις ιστοσελίδες του χρήστη σε 

μία επιφάνεια. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σειρά εξέλιξης δεδομένων 

Τωρινά αλλά και παλιά δεδομένα 

σε μορφή εξέλιξης.  ΝΑΙ OXI OXI 

Αναλύσεις ειδικές για 

ηλεκτρονικό εμπόριο 

Κατανόηση και βελτίωση της 

επιχείρησή  χάρη στα προηγμένα e-

commerce αναλυτικά δεδομένα και 

χαρακτηριστικά. ΝΑΙ OXI ΝΑΙ 

Παρακολούθηση μετατροπής 

στόχων 

Παρακολούθηση προσαρμοσμένων 

μεταβλητών και προσδιορισμός 

εάν ανταποκρίνονται στους 

τρέχοντες στόχους της επιχείρησής. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Παρακολούθηση γεγονότων 

Μέτρηση κάθε αλληλεπίδρασης 

των επισκεπτών στις ιστοσελίδες 

και εφαρμογές του χρήστη. ΝΑΙ ΝΑΙ 

Φιλτράρισμα δεδομένων 

επισκεπτών 

Π.χ. να αφαιρείται από τα 

δεδομένα το κλικαρισμα από τον 

ίδιο τον χρήστη και άτομα της 

εταιρείας του. ΝΑΙ OXI 

Παρακολούθηση 

περιεχομένου 

Μετρήστε εμφανίσεις και κλικ και 

CTR για πανό (banner) εικόνας, 

διαφημιστικό κείμενο και 

οποιοδήποτε στοιχείο της σελίδες. ΝΑΙ ΝΑΙ 

Site Search Analytics 

Αναζητήσεις με εσωτερική μηχανή 

αναζήτησης. ΝΑΙ 

Χάρτης θερμότητας OXI ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σελίδες μετάβασης 

Πού ήταν οι επισκέπτες πριν και 

μετά την επίσκεψη του ιστοχώρου 

του χρήστη. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αφοσίωση επισκεπτών 

Πριν πόσο χρονικό διάστημα ήρθαν 

για πρώτη φορά οι επισκέπτες.  ΝΑΙ 

Ταχύτητα ιστοσελίδων και 

αναφορών 

Παρακολουθεί το πόσο γρήγορα η 

ιστοσελίδα του χρήστη προσφέρει 

το περιεχόμενο που ζητείται από 

τους επισκέπτες. ΝΑΙ OXI OXI 

Εντοπισμός κυκλοφορίας από 

μηχανές αναζήτησης 

Περισσότερες από 800 

διαφορετικές μηχανές αναζήτησης 

παρακολουθούνται. ΝΑΙ 

Σημειώσεις 

Δημιουργούνται από τον χρήστη 

σημειώσεις κειμένου σε 

γραφήματα για να θυμάται σχετικά ΝΑΙ ΝΑΙ 
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με συγκεκριμένα γεγονότα θέματα. 

Περιορισμός στοιχείων 

You can keep all your data, without 

any storage limits, forever ΝΑΙ 

ΟΧΙ (5M page 

views per month) ΝΑΙ 

Πολλαπλοί χρήστες ΝΑΙ ΝΑΙ 

 ID χρηστών 

Επιτρέπει να μετρηθούν με 

ακρίβεια μοναδικοί χρήστες σε 

πολλαπλές συσκευές ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αναφορές κοινωνικών 

δικτύων. 

Κοινωνική εκθέσεις που δείχνουν 

την επίδραση των κοινωνικών 

μέσων μαζικής ενημέρωσης.  OXI ΝΑΙ 

 

3.1 Μεθοδολογία 
Παρόλο που υπάρχουν όπως είδαμε πολλές αναφορές από επιστήμονες και 

ειδικούς των ΕΑΔΙ, θεωρούμε ότι η σύγκριση είναι πιο αποτελεσματική όταν είναι πιο 

οργανωμένη και με θεσπισμένα σαφή κριτήρια από την αρχή.   

Οι συγκρίσεις που κυρίως έχουν σκοπό την τελική επιλογή μιας μεθόδου, ενός 

εργαλείου ή μιας στρατηγικής χρήζουν οργανωμένη και καλά δομημένη σκέψη. Πολλές 

φορές η επιλογή είναι πολύπλοκη και δεν μπορεί να ληφθεί μόνο με βάση το κριτήριο 

κόστος/απολαβής. Για δύσκολες και πολύπλοκες αποφάσεις υπάρχουν τα μοντέλα λήψης 

και στήριξης αποφάσεων. Υπάρχουν πολλά και βασίζονται κυρίως στο να δομούν και να 

οργανώνουν με μαθηματικό τρόπο τις αποφάσεις. 

Η διερεύνηση των μοντέλων λήψης αποφάσεων μας δείχνει πώς ο κλάδος 

συνεχώς καινοτομεί προς ολοένα και πιο εξελιγμένα μοντέλα που θα εκπροσωπούν 

καταλληλότερα την πολυπλοκότητα των καταστάσεων που απευθύνονται. 

Η επιλογή του πλέον κατάλληλου μοντέλου για μια λύση ενός προβλήματος 

απόφασης πρέπει να γίνεται ανάλογα με το πρόβλημα που χρήζει επίλυσης. Στην 

περίπτωσή μας, η επιλογή έγινε με βάση την προκαταρκτική έρευνα των κριτηρίων και 

των δεδομένων. Για αυτήν τη μελέτη χρησιμοποιήσαμε την Διαδικασία Αναλυτικής 

Ιεράρχησης ΔΑΙ (AHP). Το ΔΑΙ έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για τις πολλές και 

διαφόρου τύπου επιλογές. Διευκολύνει στην οργάνωση λήψης των επιστημονικών 

δεδομένων για να τα συγκρίνει με βάση την κλίμακα του Saaty (δημιουργός του 

μαθηματικού μοντέλου). 

Το ΔΑΙ είναι μια μέθοδος πολυκριτήριας ανάλυσης, ενίσχυσης απόφασης 

(Multicriteria Decision Making, MCDA, Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων) που 
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αναπτύχθηκε από τον Thomas Lorie Saaty στα τέλη της δεκαετίας του '70 (Saaty, 1977; 

1980). Μέχρι σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που εφαρμόζουν τη μέθοδο 

ακόμα και για επίλυση προβλημάτων εκτίμησης για θέματα στρατηγικής εταιρειών, 

θέματα οικονομίας ή επιλογής αγοραστικού προϊόντος. Το ΔΑΙ είναι μια προσέγγιση που 

χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την σχετική σημασία ενός συνόλου στρατηγικής 

(που μπορεί να είναι διαφορετικές δράσεις, εναλλακτικές λύσεις, τα κριτήρια, εγγυήσεις 

κ.λπ.). Το κυριότερο χαρακτηριστικό της είναι ότι δομεί με έναν ιεραρχικό τρόπο 

οποιοδήποτε πρόβλημα, ακόμα κι αν είναι πολύπλοκο, με βάση τα πολλαπλά κριτήρια. Η 

μέθοδος ΔΑΙ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της σχέσης απολαβής / 

κόστους ενός έργου, όταν αυτό δεν μπορεί να αξιολογηθεί αποκλειστικά με όρους 

χρηματικής παροχής (Saaty, 1980; Saaty and Kearns, 1985; Saaty, 1990). 

Για να δημιουργήσουμε την ιεραρχία μας, αρχικά συγκρίνουμε και ταξινομούμε 

τα κριτήριά μας σύμφωνα με την κλίμακα Saaty όπως στον Πίνακα 5. Με τον τρόπο 

αυτό, θα αρχίσουμε την δόμηση της ιεραρχίας μας και θέτουμε τις προτεραιότητές μας 

ως προς τα κριτήρια. Η σύγκριση γίνεται με πίνακα και οι προτεραιότητες θα 

εκφραστούν από το κύριο ιδιοδιάνυσμα. Το ιδιοδιάνυσμα δηλαδή μας δίνει την 

κατάταξη της προτεραιότητας (priority ordering) και η ιδιοτιμή συνιστά το μέτρο της 

συνέπειας της κρίσης (measure of consistency). Η συνέπεια των κρίσεων και των 

αποφάσεων κατά την εφαρμογή του ΔΑΙ  σχετίζεται άμεσα με την συνέπεια του πίνακα. 

Σε γενικές γραμμές με τον όρο συνέπεια ενός πίνακα (consistency of a matrix) εννοούμε 

ότι, όταν γνωρίζουμε ένα βασικό ποσοστό των στοιχείων μιας σειράς του πίνακα, τα 

υπόλοιπα στοιχεία μπορούν να εξαχθούν λογικά από αυτό. Στη δεδομένη περίπτωση 

όπου n στοιχεία, αντιπροσωπεύονται μέσω n-1 δυαδικών συγκρίσεων. Η τιμή της 

πρωτεύουσας ιδιοτιμής είναι το βασικό εργαλείο για τον έλεγχο της συνέπειας, από 

αυτήν προκύπτει το πρωτεύον ιδιοδιάνυσμα το οποίο όταν κανονικοποιείται γίνεται το 

διάνυσμα των προτεραιοτήτων (Saaty, 1986). 

Το ΔΑΙ μας παρέχει μέτρα για να ελέγχουμε την συνοχή/συνέπεια της σύγκρισης. 

Το πιο σημαντικό μέτρο είναι ο δείκτης συνέπειας CI φαίνεται στον Πίνακα 6. Τέλεια 

συνέπεια σημαίνει μηδενική τιμή της CI, ενώ αποδεκτή συνέπεια ορίζεται το CR όπως 

αναφέρεται στον Πίνακα 6. Μόλις έχει καθοριστεί η προτεραιότητα των μικρό-

κριτηρίων και μακρό-κριτήριων, θα προχωρήσουμε στην Ιεραρχία μας σε μία μήτρα με 

τις εναλλακτικές λύσεις και τα σταθμισμένα κριτήρια σε συνδυασμό με τις συγκριτικές 

βαθμίδες του Πίνακα 5. 



 

23 

 

 

Πίνακας 5.Σκάλα σύγκρισης 

Επίπεδο σημαντικότητας Ai/Aj κριτήριο 

1 Ίδιο/ισο 

3 Μέτρια βαρύτητα του ενός στοιχείου 

ως προς ένα άλλο 

5 Σημαντική βαρύτητα του ενός 

στοιχείου ως προς ένα άλλο 

7 Εκδηλωμένη βαρύτητα 

9 Μέγιστη βαρύτητα 

2,4,6,8 Ενδιάμεσες τιμές ανάμεσα σε δύο 

παρακείμενες κρίσεις 

 

 

 

 

Πίνακας 6. Μετρήσεις συνοχής πίνακα 

λmax Maximum eigenvalue 

n Matrix measure 

CI=(λmax – n)/n – 1 Consistency index 

RI Random index 

CR=(CI/RI)   (acceptable CR<10) 

 

 

3.2 Ιεραρχία απόφασης καταλληλότερου εργαλείου 
Παραθέτουμε τις έννοιες των μακροκριτηρίων και μικροκριτηρίων. 

Μακροκριτήριο: Χαρακτηριστικά / Ιδιότητες. Υποδιαιρείται στα 5 παρακάτω 

μικροκριτήρια: 

 Ασφάλεια εφαρμογής: Εδώ αναφερόμαστε στο πόσο συχνά υπάρχουν 

ενημερώσεις λογισμικού, αν έχουν αναφερθεί προβλήματα hacking, όπως 
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και θέματα που αφορούν την δικαιοσύνη και έχουν σχέση με παραβίαση 

των προσωπικών δεδομένων (third party cookies). 

 Ακρίβεια (Precision): είναι ο βαθμός στον οποίο επανειλημμένες 

μετρήσεις υπό αμετάβλητες συνθήκες δείχνουν τα ίδια αποτελέσματα. 

 Εγκυρότητα (Validity): αναφέρεται στο εάν η μέθοδος είναι σε θέση να 

απαντήσει επιστημονικά σε ερωτήσεις. H εγκυρότητα μας δείχνει τον 

βαθμό κατά τον οποίο μετράμε αυτό που θα έπρεπε να μετρήσουμε 

(Jansen, 2009). 

 Αποτελεσματικότητα (Effectiveness): είναι ο βαθμός κατά τον οποίο μια 

μέθοδος επιτυγχάνει τους στόχους της. Στην παρούσα μελέτη 

αναφερόμαστε στο πόσο αποτελεσματικό είναι ένα Εργαλείο Ιστού για 

μία μικρή μεσαία επιχείρηση.  

 Ασφάλεια δεδομένων/ιδιωτικότητα δεδομένων: εδώ αναφερόμαστε 

κυρίως στην ιδιοκτησία των δεδομένων καταγραφής. 

 

 

Μακροκριτήριο: Αποδοτικότητα (Efficiency) (περιγράφει τον βαθμό κατά τον οποίο σε 

δεδομένο χρόνο, προσπάθεια και κόστος χρησιμοποιούνται βέλτιστα για την 

προβλεπόμενη εργασία ή σκοπό). Ο χρόνος και τα κόστη έχουν αρνητικό βάρος στην 

επιλογή μας. Υποδιαιρείται στα 5 παρακάτω μικροκριτήρια: 

 

 Οι άμεσες δαπάνες (Direct costs): πόσο κοστίζει η άδεια, το υλικό, η 

τυχών  ανάπτυξη νέου λογισμικού ή οι απαραίτητοι πόροι σε υλικό για το 

ΕΑΔΙ.  

 Ο χρόνος για τη συλλογή δεδομένων. (Time for data collecting).  

 Ο χρόνος για την ανάλυση των δεδομένων. (Time for data analysis). 

 Ταχύτητα και σταθερότητα σελίδας. 

 Χρόνος για εκπαίδευση. 

 

Μακροκριτήριο: Πρακτικότητα (Utility) 

Υποδιαιρείται στα 5 παρακάτω μικροκριτήρια: 

 

 Αριθμός χρηστών: Ο αριθμός χρηστών που μπορούνε να εμπλέκονται 
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 Καθαρότητα των αποτελεσμάτων για την κατανόηση και την απόφαση 

(π.χ. πίνακες, γραφήματα) 

 Επίπεδο λεπτομέρειας και χρησιμότητά τους (εντοπισμός των αιτίων ή / 

και προτάσεις βελτίωσης) 

 Είδη αποτελεσμάτων 

 Αναγκαιότητα εξειδικευμένης γνώσης ή εξωτερικού συμβούλου. 

 

 

Στον παρακάτω Πίνακα 7 βλέπουμε όλα τα κριτήρια κατανεμημένα σύμφωνα με τις 

υποδιαιρέσεις τους, δηλαδή μακροκριτήρια και τα αντίστοιχα μικροκριτήρια τους. 

 

 

Πίνακας 7. Μίκρο-Μάκρο κριτήρια 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ασφάλεια εφαρμογής Άμεσες δαπάνες Αριθμός χρηστών 

Ακρίβεια Χρόνος για συλλογή  Καθαρότητα 

αποτελεσμάτων  

Εγκυρότητα Χρόνος για ανάλυση Επίπεδο λεπτομέρειας  

Αποτελεσματικότητα Ταχύτητα και 

σταθερότητα σελίδας 

Είδη αποτελεσμάτων 

Ασφάλεια δεδομένων- 

ιδιωτικότητα δεδομένων 

Χρόνος για εκπαίδευση Αναγκαιότητα γνώσης ή 

συμβούλου 
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3.2.1 Ιεραρχία απόφασης 

 

 
Διάγραμμα 2. Ιεραρχία απόφασης 
 

GΑ: Google Analytics 

OWA: Open Web Analytics 

PIWIK: piwik 

YAHOO: Yahoo Analytics 

 

Σύμφωνα με την Ιεραρχική διαδικασία θα συγκρίνουμε πρώτα τα μικροκριτήρια 

μεταξύ τους, για να διαλέξουμε ποια κριτήρια έχουν μεγαλύτερο βάρος για την απόφασή 
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μας. Το Διάγραμμα 2 είναι το βασικό βήμα της διαδικασίας του μοντέλου ΔΑΙ. Δείχνει 

πώς προχωράει η διαδικασία και πώς από την βάση, δηλαδή από τις επιλογές που 

έχουμε, μέσω των κριτηρίων κατευθυνόμαστε προς τον στόχο μας, δηλαδή την τελική 

επιλογή μας.  

Θεωρούμε ότι τα χαρακτηρίστηκα με αρνητική έννοια, βαθμολογούνται ως προς 

τον πιο επιθυμητό αποτέλεσμα, για παράδειγμα, ο σχετικά πολύς χρόνος για ανάλυση θα 

βαθμολογηθεί με μικρή προτίμηση. Η προτίμηση των μακροκριτηρίων είναι στον  

Πίνακα 8.  Πρέπει να ειπωθεί ότι σε αυτή την φάση της διαδικασίας προτίμησης, η 

σύγκριση γίνεται με βάση τις προτιμήσεις των υπεύθυνων απόφασης. Η απόφαση 

βαθμολογίας δηλαδή βάρους μικροκριτηρίων και μακροκριτηρίων είναι προσωπική 

εκτίμηση. Συγκεκριμένα θεωρούμε τα Χαρακτηριστικά το πιο σημαντικό κριτήριο για τα 

μακροκριτήρια, δηλαδή πιστεύουμε ότι ένας χρήστης εργαλείου θα θεωρήσει τα 

Χαρακτηριστικά του ΕΑΔΙ ως το πιο σημαντικό για αυτόν κριτήριο σε σχέση με τα 

κριτήρια των υπολοίπων στο πίνακα παρακάτω ώστε να επιλέξει το καλύτερο.  

 

Πίνακας 8 Σύγκριση μακροκριτηρίων μεταξύ τους. 
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τελικό 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1 2 3 54 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 1/2 1 2 29.7 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 1/3 1/2 1 16.3 

Consistency Ratio CR = 1.0%, Principal Eigen value = 3.009 

 

 

3.2.2 Σειρά προτίμησης Χαρακτηριστικών 
Θεωρούμε την εγκυρότητα των εργαλείων πιο σημαντική από τα άλλα, με 

Ασφάλεια Εφαρμογής και Ασφάλεια Δεδομένων να έχουν τον μικρότερο βαθμό στην 

επιλογή μας. Ο λόγος είναι ότι είναι σχετικά πιο εύκολο να διαλευκανθεί  η Ιδιωτικότητα 

Δεδομένων από τον μελλοντικό χρήστη των ΕΑΔΙ καθώς γνωρίζει αν το εργαλείο είναι 

saas ή open source και η Ασφάλεια Εφαρμογής  έχει τόσο μικρή προτίμηση γιατί μιλάμε 

για εργαλεία εμπορικά, που διατίθενται για επαγγελματικό σκοπό, έτσι θεωρούνται 

«σίγουρα» εργαλεία από πλευρά ασφάλειας της εφαρμογής.  Και τα 4 εργαλεία που 

διαλέξαμε μπορούν να χαρακτηριστούν επαγγελματικά όσο αφορά τον κώδικα τους 

χωρίς σημαντικά θέματα ασφάλειας και προβλημάτων, για παράδειγμα bugs κ.α.  
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Μία πιο λεπτομερής ματιά στις συγκρίσεις ανά δύο θα εξηγήσει καλύτερα τη 

σειρά κατάταξης. Η Ακρίβεια αποτελεσμάτων είναι μέτριας βαρύτητας πιο σημαντική 

από την Ασφάλεια Εφαρμογής για τον λόγο που προαναφέραμε, δηλαδή, γνωρίζοντας 

ότι τα 4 ΕΑΔΙ που έχουμε επιλέξει είναι πολύ ασφαλή, προτιμούμε να ρίξουμε βάρος 

στην Ακρίβεια Δεδομένων ως κριτήριο. Για τον ίδιο λόγο έχουμε θέσει την Ακρίβεια με 

εκδηλωμένη βαρύτητα σε σχέση με την Ασφάλεια Δεδομένων. Παρόλα αυτά η 

Ασφάλεια Εφαρμογής είναι μέτριας βαρύτητας πιο σημαντική από την Ασφάλεια 

Δεδομένων και αυτό γιατί θεωρούμε ότι ενώ είναι γνωστά τα θέματα ιδιωτικότητας των 

δεδομένων δεν είναι γνωστά πιθανά κενά ασφαλείας της εφαρμογής, ενώ παράλληλα τα 

θέματα καταγραφής προσωπικών δεδομένων, που πρέπει να διορθωθούν μέχρι το 2018 

τα υπολογίζουμε και αυτά στην Ασφάλεια Εφαρμογής.  

Την Ακρίβεια την θεωρούμε ίση με την Εγκυρότητα γιατί είναι δύο αρκετά όμοια 

κριτήρια. Μπορεί η Ακρίβεια να περιγράφει ουσιαστικά μία αληθινή ανάλυση και η 

Εγκυρότητα μία ίσως ψεύτικη μέτρηση από κάποιο λάθος, παρόλα αυτά, και οι δύο 

αυτοί παράγοντες είναι ικανοί να επιφέρουν μία λάθος μέτρηση. Η Ακρίβεια είναι λίγο 

παραπάνω από ίσης σημαντικότητας από την Αποτελεσματικότητα και αυτό γιατί 

θεωρούμε την Ακρίβεια παράγοντα που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα ενός ΕΑΔΙ. 

Για τον ίδιο λόγο θεωρούμε και την Εγκυρότητα λίγο πιο πολύ από ίσης σημαντικότητας 

από την Αποτελεσματικότητα. Η Ακρίβεια θέτεται 7 φορές περισσότερο (Πίνακας 5) 

προτιμητέα, δηλαδή εκδηλωμένης βαρύτητας, σύμφωνα με το μοντέλο σύγκρισης του 

Saaty ως εκδηλωμένη βαρύτητα, γιατί θεωρούμε ότι μια επιχείρηση μικρο-μεσαία θα 

διαλέξει ΕΑΔΙ που παρέχει ακριβή αποτελέσματα περισσότερο από το να κατέχει τα 

δεδομένα. Είναι κατανοητό ότι ένα ΕΑΔΙ που έχει λανθασμένα και όχι ακριβή 

αποτελέσματα σίγουρα μπορεί να θεωρηθεί και «αποτυχημένο» εργαλείο ανάλυσης  

δεδομένων ιστού.  

Η Αποτελεσματικότητα είναι 4 φορές πιο σημαντική από την Ασφάλεια 

Εφαρμογής, δηλαδή, ενδιάμεσα σημαντική από μέτρια έως σημαντική σύμφωνα με τον 

Πίνακα 5. Ο λόγος είναι ότι Ασφάλεια Εφαρμογής έχουν σχεδόν όλα τα ΕΑΔΙ που 

διαλέξαμε για να συγκρίνουμε όπως είπαμε παραπάνω για τις προηγούμενες συγκρίσεις. 

Άλλωστε υποχρεούνται όλα τα εργαλεία να εναρμονιστούν με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

μέχρι το 2018.Επίσης η Αποτελεσματικότητα είναι αρκετά πιο σημαντική, βαθμός 6, ως 

προς την Ασφάλεια Δεδομένων και αυτό για λόγους που εξηγήσαμε πιο πάνω. Επειδή η 
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Εγκυρότητα είναι κατά 2 μονάδες (λιγότερο από μέτρια βαρύτητα) ως προς την 

Αποτελεσματικότητα κατά συνέπεια η Εγκυρότητα θα είναι πιο σημαντική από την 

Αποτελεσματικότητα κατά την σύγκριση τους με την Ασφαλεια Δεδομένων. Όμως η 

συνέπεια δεν είναι και ο μοναδικός λόγος αυτής της σύγκρισης, (δηλαδή Εγκυρότητα ως 

προς Ασφάλεια δεδομένων 9 και Αποτελεσματικότητα ως προς Ασφάλεια δεδομένων 6) 

αλλά και γιατί η Εγκυρότητα των δεδομένων περιγράφει με μέγιστη βαρύτητα, κατά την 

γνώμη μας, καλύτερα τα Χαρακτηριστικά ενός ΕΑΔΙ σε σχέση με την Ασφάλεια 

Δεδομένων, ενώ η Αποτελεσματικότητα τα περιγράφει με περισσότερο από σημαντική 

βαρύτητα. Άλλωστε παράγοντας που συμβάλει στην Αποτελεσματικότητα ενός ΕΑΔΙ, 

είναι σίγουρα και η Εγκυρότητα όπως και η Ακρίβεια που αναφέραμε στην παραπάνω 

παράγραφο. 

 
 

Πίνακας 9. Σύγκριση μικροκριτηρίων της ομάδας Χαρακτηριστικών μεταξύ τους 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλεια 

εφαρμογής 

Ακρίβεια Εγκυρότητα Αποτελεσμα-

τικότητα 

Ασφάλεια 

δεδομένων/ 

ιδιωτικότητα 

Τελικό 

Ασφάλεια εφαρμογής 1 1/3 1/6 1/4 3 7.8 

Ακρίβεια 3 1 1 2 7 30.8 

Εγκυρότητα 6 1 1 2 9 36.8 

Αποτελεσματικότητα 4 1/2 1/2 1 6 21 

Ασφάλεια δεδομένων 

/ιδιωτικότητα 

1/3 1/7 1/9 1/6 1 3.5 

Consistency Ratio CR = 2.7% Principal Eigen value = 5.121 
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Στο Διάγραμμα 3 φαίνεται η σειρά κατάταξης των μικροκριτηρίων που περιγράφουν το 

μακροκριτήριο των Χαρακτηριστικών.  

 

 
Διάγραμμα 3. Σειρά προτίμησης των κριτηρίων που περιγράφουν το μακροκριτήριο Χαρακτηριστικά. 
 

3.2.3 Σειρά προτίμησης κριτήριων Αποδοτικότητας  
Επειδή αναφερόμαστε στην παρούσα εργασία μας για επιλογή ΕΑΔΙ από 

εμπορικές εταιρίες θέσαμε Άμεσες δαπάνες όπως και Χρόνο για συλλογή υψηλότερα 

βαθμολογικά, οι συγκρίσεις φαίνονται και στον Πίνακα 10. Για τo μακροκριτήριo 

7,8

30,8
36,8

21

3,5

Σειρά προτίμησης κριτηρίων 
Χαρακτηριστικών 
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Αποδοτικότητας, θεωρούμε τον Χρόνο για Συλλογή το πιο σημαντικό κριτήριο 

πιστεύοντας ότι έχει περισσότερο βάρος ο χρόνος που δεν θα ήθελε να χάσει ένας 

υπεύθυνος μικρής-μεσαίας επιχείρησης, όπως και η ικανότητα να δίνει ένα εργαλείο 

αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο, να έχει δηλαδή όσο γίνεται δυναμικά 

χαρακτηριστικά. Ακόμα θεωρούμε πολύ σημαντικό και ότι θα ήθελε να ελαχιστοποιήσει 

τις χρηματικές δαπάνες, γι’αυτό και οι Άμεσες δαπάνες έρχονται δεύτερες με πολύ μικρή 

διαφορά. Ο λόγος είναι ότι ενώ μια μεγάλη επιχείρηση διαθέτει περισσότερα χρήματα 

για μια καλή επένδυση ΕΑΔΙ αλλά και το σημαντικότερο διαθέτει ειδικό τμήμα 

αναλύσεων, μία μικρή μεσαία επιχείρηση έχει περιορισμένο αριθμό δυναμικού. Ίσως 

Χρόνος για Ανάλυση θα έπρεπε να ήταν πιο ψηλά αλλά νομίζουμε ότι η συλλογή των 

στοιχείων  βοηθάει γενικότερα στην ταχύτερη απόκριση του όλου εργαλείου και στην 

σημαντική μείωση του χρόνου για να βγουν σημαντικά συμπεράσματα. Το κριτήριο 

Ταχύτητα και Σταθερότητα σελίδας μπορεί να χαρακτηριστεί το πιο σημαντικό από 

πολλούς, αλλά στην παρούσα διπλωματική αναφερόμαστε σε «επαγγελματικά» εργαλεία 

με μεγάλη επιτυχία στο χώρο τους που δε δημιουργούν δραματικές διαφορές στην 

συμπεριφορά της σελίδας. 

Πιο αναλυτικά, από τις συγκρίσεις ανά δύο, το κριτήριο Άμεσες δαπάνες είναι 

μία μονάδα λιγότερο από την ελαφριά προτίμηση, σε σχέση με τον Χρόνο για Ανάλυση. 

Αυτή η σύγκριση έγινε με γνώμονα την μικρή-μεσαία επιχείρηση που συνήθως στοχεύει 

στην ελαχιστοποίηση των δαπανών, επειδή ο Χρόνος για Ανάλυση θεωρείται δαπάνη 

χρόνου και Άμεσες δαπάνες στην περίπτωση αυτή είναι χρηματικές δαπάνες θέσαμε 

σχεδόν ελαφριά πιο βαρύ το κριτήριο που είναι σχετικό με τα χρηματικά έξοδα 

σκεπτόμενοι πάντα ότι μια επιχείρηση έχει, πάντα σχεδόν, λίγο πιο σημαντικό ως 

κριτήριο την χρηματική δαπάνη. Την σημαντικότητα του κριτηρίου Άμεσες δαπάνες την 

βλέπουμε πιο καθαρά στην σχέση του με το κριτήριο Ταχύτητά σελίδας και Χρόνος για 

ανάλυση. Οι Άμεσες δαπάνες είναι σημαντικά πιο μεγάλης βαρύτητάς σε σχέση με την 

Ταχύτητά σελίδας και αυτό γιατί όπως αναφερθήκαμε παραπάνω πιστεύουμε ότι το 

κριτήριο Ταχύτητα και Σταθερότητα σελίδας ενώ μπορεί να χαρακτηριστεί το πιο 

σημαντικό από πολλούς, στην παρούσα εργασία μιλάμε για «επαγγελματικά» εργαλεία 

με μεγάλη επιτυχία στο χώρο τους που δε δημιουργούν δραματικές διαφορές στην 

συμπεριφορά της σελίδας. Οι Άμεσες δαπάνες είναι συγκριτικά με μέγιστη βαρύτητά σε 

σχέση με τον Χρόνο για εκπαίδευση και αυτό γιατί ο Χρόνος για εκπαίδευση χρηστών 

είναι ένα πολύ σχετικό κριτήριο και θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλες οι επιχειρήσεις 
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πλέον θα μπορούν να χειριστούν τα ΕΑΔΙ που έχουμε διαλέξει, σίγουρα ένα έμπειρο και 

εξειδικευμένο τμήμα σε τέτοιου είδους αναλύσεις προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, 

όμως τα ΕΑΔΙ προσφέρονται στην αγορά για χρήση ακόμα και από μη έμπειρους 

χρήστες και ίσως εδώ οφείλεται σημαντικό μέρος της επιτυχίας τους. Σε γενικές γραμμές 

είναι ωφελιμότερο ένα ΕΑΔΙ που προσφέρει πολλές αναλύσεις, είναι εύχρηστο, αλλά 

ταυτόχρονα δεν χρειάζεται και χρόνο για εκπαίδευση. Ο Χρόνος για ανάλυση είναι ίσης 

βαρύτητας με τον Χρόνο για συλλογή και αυτό γιατί θεωρούμε ότι και τα δυο αυτά 

κριτήρια βοηθάνε γενικότερα στην ταχύτερη απόκριση του όλου εργαλείου και στην 

σημαντική μείωση του χρόνου για να βγουν σημαντικά συμπεράσματα. Ο Χρόνος για 

ανάλυση είναι λιγότερο από μέτρια πιο βαρύς ως προς την σημαντικότητα του σε σχέση 

με την Ταχύτητα σελίδας και αυτό γιατί μπορεί να είναι σημαντικός ο Χρόνος ανάλυσης, 

αλλά σίγουρα ένα ΕΑΔΙ που καθυστερεί σημαντικά την φόρτωση της ιστοσελίδας είναι 

κάτι πολύ αρνητικό, όμως θεωρούμε ελαφρά λιγότερο για τους λόγους που αναφέραμε 

μέχρι τώρα αλλά και για λόγους  συνέπειας που πρέπει να κρατήσουμε. Ο Χρόνος για 

Συλλογή είναι εκδηλωμένης βαρύτητας σε σχέση με τον Χρόνο για εκπαίδευση όχι μόνο 

επειδή θεωρούμε ότι όλες οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα 

ΕΑΔΙ αλλά και γιατί αυτά τα δύο κριτήρια είναι αλληλένδετα μεταξύ τους· πιο 

αναλυτικά, ο Χρόνος για ανάλυση που κάποιος ξοδεύει χρησιμοποιώντας ένα ΕΑΔΙ ίσως 

είναι και αντιστρόφως ανάλογος του χρόνου εκπαίδευσης του, άρα δίδεται εκδηλωμένη 

βαρύτητα στο ένα έτσι ώστε να εξαλειφθούν όσο το δυνατό φαινόμενα μεγέθυνσης της 

βαρύτητας κριτηρίων στην τελική κατάταξη του πίνακα Αποδοτικότητα.  

 

Πίνακας 10.Σύγκριση μικροκριτηρίων ομάδας Αποδοτικότητας. 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Άμεσες 

δαπάνες 

Χρόνος 

για 

συλλογή  

Χρόνος για 

ανάλυση 

Ταχύτητα/ 

σταθερότητα 

σελίδας 

Χρόνος για 

εκπαίδευση 

Τελικό 

Άμεσες δαπάνες 1 1/2 2 5 9 33.3 

Χρόνος για συλλογή  2 1 1 3 7 34.1 

Χρόνος για ανάλυση 1/2 1 1 2 3 19.4 

Ταχύτητα/σταθερότητα 

σελίδας 

1/5 1/3 1/2 1 2 8.7 

Χρόνος για εκπαίδευση 1/9 1/7 1/3 1/2 1 4.6 

Consistency Ratio CR = 5.1% Principal Eigen value = 5.228 
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Στο διάγραμμα 4 φαίνεται η σειρά κατάταξης των μικροκριτηρίων που περιγράφουν το 

μακροκριτήριο της Αποδοτικότητας. 

 

 
Διάγραμμα 4. Σύγκριση των κριτηρίων που περιγράφουν το μακροκριτήριο Αποδοτικότητα 

 

3.2.4  Σειρά προτίμησης κριτηρίων Πρακτικότητας 
        Στην Πρακτικότητα για μας το πιο σημαντικό κριτήριο σύμφωνα με την παρούσα 

εργασία είναι η Καθαρότητα Αποτελεσμάτων (Πίνακας 11 και Διάγραμμα 5), 

αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα της ευανάγνωστης σελίδας των αποτελεσμάτων των 

33,3 34,1

19,4
8,7 4,6

Σειρά προτίμησης κριτηρίων 
Αποδοτικότητας 
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μετρήσεων. Η Καθαρότητα Αποτελεσμάτων μπορεί να επηρεάσει πολλά άλλα κριτήρια 

όπως τον Χρόνο για Ανάλυση, ή για παράδειγμα μία λάθος εκτίμηση μπορεί να 

επηρεάσει ακόμα και την στρατηγική της εταιρείας.  

Αναλυτικότερα βλέπουμε στην σύγκριση ανά δύο ότι η Καθαρότητα 

Αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τον Αριθμό χρηστών είναι 5 στην σκάλα σύγκρισης 

Saaty (Πίνακας 5), δηλαδή δίνουμε σημαντική βαρύτητα στην Καθαρότητα 

Αποτελεσμάτων σε σχέση με τον Αριθμό Χρηστών. Ο Αριθμός Χρηστών είναι 

σημαντικό κριτήριο για μία μεγάλη επιχείρηση, που πιθανά να έχει και ολόκληρο τμήμα 

που ασχολείται με τις αναλύσεις ιστού. Οι μικρές μεσαίες επιχειρήσεις όμως δεν έχουν 

ανάγκη από ένα ΕΑΔΙ για πολλούς χρήστες. Η Καθαρότητα Αποτελεσμάτων σε σχέση 

με τον Επίπεδο Λεπτομέρειας είναι ελαφρώς πιο σημαντική από την ίση βαρύτητα και 

αυτό γιατί θεωρούμε ότι και τα δύο αυτά κριτήρια αποσκοπούν στο ίδιο αποτέλεσμα 

μετρήσεων δηλαδή στην σωστή κατανόηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων. Το ίδιο 

ισχύει περίπου και για τα Είδη Αποτελεσμάτων η σε σχέση τους σε σύγκριση με την 

Καθαρότητα Αποτελεσμάτων είναι 1/3 της σκάλας Saaty. Θεωρούμε όμως μέτρια πιο 

σημαντική την Καθαρότητα σε σχέση με τα Είδη Αποτελεσμάτων, γιατί οι περισσότερες 

βασικές αναλύσεις υπάρχουν σε όλα τα ΕΑΔΙ, ενώ μία λάθος μέτρηση εξαιτίας της 

προβληματικής καθαρότητας μπορεί να επιφέρει σημαντικές ζημιές από λάθος 

χειρισμούς πολιτικής ή στρατηγικής της επιχείρησης. 

Θεωρούμε την Καθαρότητα Αποτελεσμάτων μεγίστης βαρύτητας σε σχέση με 

την Αναγκαιότητα Συμβούλου, αυτό γιατί η Καθαρότητα είναι το αντίθετο από την 

Αναγκαιότητα Συμβούλου. Δεν χρειάζεται σύμβουλος αν τα αποτελέσματα και τα 

δεδομένα έχουν καθαρότητα. Το Επίπεδο Λεπτομέρειας σε σχέση με τον Αριθμό 

χρηστών  είναι λίγο πιο σημαντικό με βαθμό 2 της σκάλας σύγκρισης Saaty, γιατί 

αναφερόμαστε σε μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις όπου ο Αριθμός των Χρηστών που θα 

χρησιμοποιούν το ΕΑΔΙ είναι πάντα μικρός. Σε γενικές γραμμές η Αναγκαιότητα γνώσης 

ή συμβούλου και ο Αριθμός Χρηστών είναι τελευταία κριτήρια στην κατάταξή μας, μετά 

από την σύγκριση ανά δύο, γιατί σε σχέση με τα υπόλοιπα κριτήρια Πρακτικότητας είναι 

τα μόνα που σχετίζονται περισσότερο με την επιχείρηση παρά με το ΕΑΔΙ, δηλαδή, η 

εκάστοτε επιχείρηση μπορεί να χρειάζεται ή να μη χρειάζεται γνώση πάνω στο εργαλείο 

ΕΑΔΙ που θα επιλέξει, να θέλει ή να μη θέλει πολλούς χρήστες για το τμήμα αναλύσεων 

που θα χειρίζεται το ΕΑΔΙ. 
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Πίνακας 11. Σύγκριση μικροκριτηρίων ομάδας Πρακτικότητας. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός 

χρηστών 

Καθαρότητα 

αποτελεσμάτων 

Επίπεδο 

λεπτομέρειας 

Είδη 

αποτελεσμάτων 

Αναγκαιότητα 

γνώσης/ 

συμβούλου 

 

Τελικό 

Αριθμός χρηστών 1 1/5 1/2 1/3 1 7.8 

Καθαρότητα 

αποτελεσμάτων  

5 1 2 3 9 47.1 

Επίπεδο 

λεπτομέρειας  

2 1/2 1 1 3 19 

Είδη 

αποτελεσμάτων 

3 1/3 1 1 4 20.2 

Αναγκαιότητα 

γνώσης/συμβούλου 

1 1/9 1/3 1/4 1 6 

Consistency Ratio CR = 1.5%, Principal Eigen value = 5.066 

 

 
Στο Διάγραμμα 5 φαίνεται η τελική κατάταξη των μικροκριτηρίων που περιγράφουν το 

μακροκριτήριο της Πρακτικότητας.  
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Διάγραμμα 5. Σύγκριση κριτηρίων που περιγράφουν το μακροκριτήριο Πρακτικότητα. 

 

3.3 Σύγκριση εργαλείων με βάση το κάθε κριτήριο 
Στο επόμενο κεφάλαιο περνάμε στο χτίσιμο των πινάκων συγκρίσεων τον εργαλείων 

ιστού με βάση το κάθε μικροκριτήριο. 

 

3.3.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

3.3.1.1 Ασφάλεια εφαρμογής 

     Θεωρούμε το GA ως το καλύτερο εργαλείο σε αυτήν την κατηγορία. Το OWA  το 

κατατάσσουμε τρίτο γιατί υπάρχουν αναφορές κατά καιρούς για τρωτά σημεία του 

λογισμικού (https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-11001/product_id-

19721/Openwebanalytics-Open-Web-Analytics.html ,  3/5/2015), επίσης μαζί με το 

Piwik δίνουν την δυνατότητα για χρησιμοποίηση Third Party Cookies, σε αντίθεση με το 

GA που έχει μόνο First Party Cookies. Το Yahoo Analytics κατατάσσεται τελευταίο 

επειδή σταμάτησε να ενημερώνεται με νέες εκδόσεις λογισμικού και αυτό μπορεί να 

χαρακτηριστεί αρκετά επίφοβο από την πλευρά της  ασφάλειας εφαρμογής.  Τα 

αποτελέσματα φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 12. 

 

 

7,8

47.1

19 20,2
6
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Πίνακας 12. Σύγκριση ΕΑΔΙ με βάση την Ασφάλεια εφαρμογής. 

Ασφάλεια 

εφαρμογής 

OWA GA PIWIK YAHOO  Τελικό 

% 

OWA 1 1/5 1/2 4 13.70 

GA 5 1 3 9 58.6 

PIWIK 2 1/3 1 5 23 

YAHOO 1/4 1/9 1/5 1 4.7 

Consistency Ratio CR = 2.7%, Principal Eigen value = 4.073 

 

 

3.3.1.2 Ακρίβεια 

To Open Web Analytics είναι πολύ ικανό για επεξεργασία πραγματικά μεγάλων 

αρχείων, επίσης παρέχει στον χρήστη και αναφορά click-stream και είναι πολύ ακριβές 

εργαλείο (Bhuvaneswari and Anand, 2015), σε συνδυασμό με Τhird Party Cookies έχει 

σημαντικό πλεονέκτημα. Το GA έχει περιορισμούς για λόγους προσωπικών δεδομένων 

(μόνο First Part Cookies) αλλά και γιατί η δωρεάν έκδοση του επιτρέπει αναλύσεις μόνο 

για ένα συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών το μήνα (5 εκατομμύρια), για αυτούς τους 

λόγους δεν μπορεί να θεωρηθεί το πιο ακριβές εργαλείο. Επίσης το Piwik όπως και το 

GA σε μερικούς φυλλομετρητές που δεν υποστηρίζουν JavaScript έχει πρόβλημα με το 

«tapping» (όταν ανοίγονται νέες σελίδες στον ίδιο Browser) (Κeil et al., 2015). Έτσι στη 

μελέτη της παρούσας εργασίας ήρθε δεύτερο το GA και τρίτο το PIWIK γιατί το OWA 

αν το εγκαταστήσει ειδικός λογισμικού εγκατάστασης,  και έπειτα κατά την λειτουργία 

του, επιβλέπεται από ειδικό μπορεί να παρέχει όλες τις δυνατές λειτουργίες και είναι 

πολύ ακριβές. Το Yahoo Analytics θα πάρει την μικρότερη βαθμολογία γιατί έχει 

περισσότερους περιορισμούς και είναι ίσως λίγο πολύπλοκο και δυσεύρετο για τους 

ευρύτερους χρήστες (Verma  et al., 2011).  
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Πίνακας 13. Σύγκριση ΕΑΔΙ με βάση την Ακρίβεια. 

Ακρίβεια OWA GA PIWIK YAHOO  Τελικό 

% 

OWA 1 1 4 7 42.1 

GA 1 1 3 6 37.2 

PIWIK 1/4 1/3 1 6 16.0 

YAHOO 1/7 1/6 1/6 1 4.7 

Consistency Ratio CR = 6.7%, Principal Eigen value = 4.182 

 

3.3.1.3 Εγκυρότητα  

Μία μελέτη δείχνει ότι τα cookies (Fomitchev, 2010) γενικά υπερτιμούνε τον 

αριθμό των επισκεπτών, περίπου κατά 8 φορές, ενώ συγκεκριμένα το GA τον υπερτιμά 

κατά 6 φορές, η μελέτη είναι από το 2010 και αρκετά έχουν βελτιωθεί από τότε. Η 

καθολική χρησιμοποίηση του GA από όλες τις μεγάλες ιστοσελίδες σε συνδυασμό με το 

ασύγχρονο page tag το καθιστούν πολύ έγκυρο εργαλείο. Σύμφωνα με μελέτη το 2015 το 

GA το χρησιμοποιούν οι 923 από τους 1000 πιο γνωστούς ιστοχώρους, καθιστώντας το 

για πολλούς το πιο ικανό εργαλείο στην ικανότητα να «παρακολουθεί» ανθρώπινη 

δραστηριότητα (Altaweel et al., 2015). Το OWA έρχεται δεύτερο γιατί παρέχει την 

δυνατότητα για επιλογή και ασύγχρονου page tag αλλά και Third Party Cookies σε 

σχέση με το Piwik που έχει την δυνατότητα και αυτό για Third Party Cookies και μόλις 

τελευταία για ασύγχρονο page tag. Tο Υahoo Analytics είναι τελευταίο γιατί δεν παρέχει 

καμία από αυτές τις δύο δυνατότητες. Στον Πίνακα 14 φαίνονται αναλυτικότερα οι 

συγκεκριμένες συγκρίσεις.  

Πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι πιστεύουμε περισσότερο στο GA από 

το OWA καθώς το ασύγχρονο page tag στο OWA τοποθετείται στο τέλος του κώδικα 

της σελίδας ενώ στο GA στην αρχή,  ενώ υπερτερεί και από το Piwik εξαιτίας της 

καθολικής χρησιμοποίησης του, από το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς του διαδικτύου. 

Έτσι μπορεί να διαθέτουν third party cookies ( OWA, Piwik) επιλογή για την οποία θα 

μπορούσαν να χαρακτηρισθούν γι’ αυτό πιο έγκυρα, μπλοκάρονται όμως αυτά και από 

τους σύγχρονους φυλλομετρητές (http://www.w3.org/Submission/web-tracking-

protection/ 20/9/2015). Σε μελέτη για τα διαδικτυακά καταστήματα (eshops) στην μικρή 

σχετικά αγορά της Πολωνίας το GA αποδείχθηκε ότι δεν έχει καλές επιδόσεις (Bredzel-

Skowera and Turek, 2015), άλλα θα πρέπει να γίνει μελέτη και με άλλα ΕΑΔΙ ώστε να 
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βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Σε γενικές γραμμές είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί η 

εγκυρότητα αποτελεσμάτων ενός Εργαλείου Ιστού (Zheng and Peltsverger, 2014) και 

είναι θέμα έντονης συζήτησης στη παγκόσμια κοινότητα των ΕΑΔΙ (Keil et al., 2015). 

 

Πίνακας 14.Σύγκριση ΕΑΔΙ με βάση την Εγκυρότητα. 

Εγκυρότητα OWA GA PIWIK YAHOO  Τελικό 

% 

OWA 1 1 2 4 32.4 

GA 1 1 4 6 43.8 

PIWIK 1/2 1/4 1 5 17.9 

YAHOO 1/4 1/6 1/5 1 6.0 

Consistency Ratio CR =6.9, Principal Eigen value = 4.187 

 

 

 

3.3.1.4 Αποτελεσματικότητα 

Ως αποτελεσματικότερο, με την έννοια δηλαδή ότι είναι ικανό να βοηθήσει στην 

σύγκριση των αλλαγών της ιστοσελίδας έτσι ώστε να βελτιωθούν τα γραφικά και το 

περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι το GΑ σύμφωνα με την βιβλιογραφική αναφορά στην 

εργασία των Suguna και Gopikuttan (2011) και αργότερα οι Palonca et al. (2014) οι 

οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το GΑ είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να 

βελτιωθεί μια ιστοσελίδα. Επίσης οι Pakkala et al. (2012) στην εργασία τους που αφορά 

την βελτιστοποίηση ιστοσελίδων σύστασης τροφίμων τριών χωρών Δανίας, Ελβετίας και 

Φιλανδίας, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το GA είναι πολύ αποτελεσματικό και 

χρήσιμο. Σύμφωνα με τους προηγούμενους ερευνητές αναπτύσσεται και η σύγκριση 

στην παρούσα εργασία όπως φαίνεται στον Πίνακα 15. Το Piwik έρχεται δεύτερο γιατί 

είναι ένα ανοικτό λογισμικό που μιμείται τις λειτουργίες του GA.  
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Πίνακας 15.Σύγκριση ΕΑΔΙ με βάση την Αποτελεσματικότητα. 

Αποτελεσματικότητα OWA GA PIWIK YAHOO  Τελικό 

% 

OWA 1 1/3 1/2 4 17.90 

GA 3 1 2 5 46.50 

PIWIK 2 1/2 1 5 29.30 

YAHOO 1/4 1/5 1/5 1 6.30 

Consistency Ratio CR = 3.6%, Principal Eigen value = 4.098 

 

3.3.1.5 Ασφάλεια δεδομένων 

Τα GA και Yahoo Analytics έχουν το δικό τους server που αποθηκεύονται τα 

δεδομένα και αυτό εμπεριέχει ερωτήματα σε θέματα ιδιωτικότητας δεδομένων. Το  

OWA είναι ανοικτού κώδικα σαν το Piwik και τα δεδομένα καταγράφονται σε  

προσωπικό server, αυτό είναι πιο κατάλληλο για θέματα  ιδιωτικότητας των δεδομένων 

αλλά και για παροχή πλήρους ελέγχου στα δεδομένα που έχουν καταγραφεί 

αναλαμβάνοντας πάντα και την ευθύνη των δεδομένων (Third Party Cookies), σε 

αντίθεση με το GA και Yahoo Analytics όπου ο χρήστης είναι σαν να τους δίνει το 

ελεύθερο να χρησιμοποιούν τα δικά του δεδομένα και θα πρέπει να στηριχτεί στην 

«εντιμότητα» τους και στις αναλύσεις που του αναφέρουν. Οι σύγκριση φαίνεται 

αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 16). 

 

Πίνακας 16. Σύγκριση ΕΑΔΙ με βάση την Ασφάλεια δεδομένων. 

Ασφάλεια 

δεδομένων 

OWA GA PIWIK YAHOO  Τελικό 

% 

OWA 1 7 2 8 54.40 

GA 1/7 1 1/5 2 8.30 

PIWIK 1/2 5 1 5 31.70 

YAHOO 1/8 1/2 1/5 1 5.60 

Consistency Ratio CR = 2.2%, Principal Eigen value = 4.061 
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3.3.2 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

3.3.2.1 Άμεσες δαπάνες 

Διαλέξαμε να συγκρίνουμε τις εκδώσεις τον Εργαλείων Ιστού που έχουν 

μηδενικό κόστος αγοράς. Παρόλα αυτά κάποια εργαλεία χρειάζονται σημαντικούς 

πόρους  και απαιτούν περισσότερο υλικό (hardware) για να αποθηκεύονται τα δεδομένα 

όπως το OWA και το Piwik. Στο Yahoo Analytics, πλέον είναι πολύ δύσκολο να λυθούν 

και τυχών προβλήματα λειτουργίας ή εγκαταστάσεως, αφού δεν ενημερώνεται πλέον, 

ίσως δηλαδή, χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό ΙΤ για την επίλυση προβλημάτων που 

μπορεί να προκύψουν, έτσι δεν είναι παράξενο που μπαίνει στην τελευταία θέση 

προτιμήσεως και στο κριτήριο Άμεσες Δαπάνες. Ενώ το δωρεάν εργαλείο του GA έχει 

περιορισμό για την χρήση του. Η σειρά προτίμησης για αυτό το μικροκριτήριο φαίνεται 

στον Πίνακα 17. 

 

Πίνακας 17. Σειρά προτίμησης ΕΑΔΙ με βάση τις Άμεσες δαπάνες. 

Άμεσες 

δαπάνες 

OWA GA PIWIK YAHOO  Τελικό 

% 

OWA 1 1 1 2 28.9 

GA 1 1 1 1 24.6 

PIWIK 1 1 1 2 28.9 

YAHOO 1/2 1 1/2 1 17.5 

Consistency Ratio CR = 2.2%%, Principal Eigen value = 4.061 

 

3.3.2.2 Χρόνος για συλλογή αναλύσεων. 

Το OWA  δεν έχει ανάλυση σε αληθινό χρόνο (real time analysis) σε αντίθεση 

με το Piwik και το GA, όμως το GA πολλές φορές καθυστερεί ώστε να παρουσιάσει 

αυτή την ανάλυση. Οι συγκρίσεις φαίνονται στον Πίνακα 18. Επίσης για αυτό το 

κριτήριο λειτουργεί θετικά το γεγονός ότι τα δεδομένα στο OWA και Piwik 

καταγράφονται σε προσωπικά μέσα καταγραφής και δεν χρειάζεται η αποστολή από τον 

«ξένο» server, έτσι πάλι το Yahoo Analytics το κατατάσσουμε τελευταίο. 
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Πίνακας 18. Σύγκριση ΕΑΔΙ με βάση τον Χρόνο για συλλογή αναλύσεων. 

Χρόνος για 

συλλογή 

OWA GA PIWIK YAHOO  Τελικό 

% 

OWA 1 2 1/3 4 23.8 

GA 1/2 1 1/4 2 13.0 

PIWIK 3 4 1 7 56.4 

YAHOO 1/4 1/2 1/7 1 6.8 

Consistency Ratio CR =1.1% %, Principal Eigen value = 4.030 

 

3.3.2.3 Χρόνος για ανάλυση δεδομένων 

Σύμφωνα με τους Bhuvaneswari και Αnand (2015) το Piwik χαρακτηρίστηκε ως 

το πιο γρήγορο εργαλείο ιστού. Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν ότι το OWA παρόλο που 

έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται μεγάλα αρχεία είναι και αρκετά εύκολο στην 

κατανόηση των αναλύσεων, καθώς επίσης έχουν και τα δύο plug in βοηθήματα για την 

καλύτερη παραμετροποίηση και παρουσίαση των αναλύσεων, έτσι θέσαμε ως πρώτο 

στην κατηγορία χρόνος για ανάλυση το OWA και δεύτερο το Piwik, χάρη δηλαδή στη 

δυνατότητα του  OWA να χειρίζεται μεγάλο όγκο δεδομένων γρήγορα. Άλλωστε το GA, 

καθώς έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, πρέπει να κάνει έναν υπερβολικό αριθμό 

αναλύσεων κάθε στιγμή για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των πελατών του. Οι 

συγκρίσεις φαίνονται στον Πίνακα 19. 

 

 

 

 

Πίνακας 19. Σύγκριση ΕΑΔΙ με βάση τον Χρόνο για ανάλυση. 

Χρόνος για 

ανάλυση 

OWA GA PIWIK YAHOO  Τελικό 

% 

OWA 1 4 2 6 47.7 

GA 1/4 1 1/4 4 13.1 

PIWIK 1/2 4 1 6 33.9 

YAHOO 1/6 1/4 1/6 1 5.3 

Consistency Ratio CR = 6.7 %, Principal Eigen value = 4.183 
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3.3.2.4 Σταθερότητα, ταχύτητα σελίδας 

Το GA χρησιμοποίει ασύγχρονο page tag (asynchronous) και σε συνδυασμό με 

την καθολική αποδοχή και χρησιμοποίηση του (Altaweel et al., 2015) έχει καταφέρει να 

μειώσει σημαντικά τα όποια προβλήματα, παρόλα αυτά τα OWA και  Piwik υπερτερούν 

καθώς το page tag (script) τοποθετείται στο τέλος του κώδικα της σελίδας σε αυτά τα 

εργαλεία. Το OWA έχει και αυτό ασύγχρονο page tag αλλά και πάλι τοποθετείται στο 

τέλος. Το Yahoo Αnalytics τελευταίο καθώς ενώ και σε αυτό το page tag τοποθετείται 

στο τέλος, το GA όπως είπαμε έχει καταφέρει να πρωτοπορήσει με το asynchronous 

page tag και την συνεχή ενημέρωση και βελτίωση του. Οι παραπάνω σκέψεις 

συνοψίζονται στην σύγκριση του Πίνακα 20. 

 

Πίνακας 20. Σύγκριση ΕΑΔΙ με βάση την Ταχύτητα σελίδας. 

Ταχύτητα 

Σελίδας 

OWA GA PIWIK YAHOO  Τελικό 

% 

OWA 1 2 1 3 36.6 

GA 1/2 1 1 2 23.3 

PIWIK 1 1 1 2 27.8 

YAHOO 1/3 1/2 1/2 1 12.4 

Consistency Ratio CR = 1.7%, Principal Eigen value = 4.046 

 

 

3.3.2.5 Χρόνος για εκπαίδευση χρηστών 

Και ο Χρόνος για εκπαίδευση χρηστών έχει αντιστρόφως ανάλογη βαθμολογία, 

δηλαδή, όσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για την εκπαίδευση τόσο μικρότερη 

βαθμολογία βάζουμε. Το  OWA ως ανοιχτό λογισμικό είναι για πιο εμπείρους χρήστες 

ειδικά αν θέλουμε να το εγκαταστήσουμε με όλες τις πιθανές λειτουργίες του. To Piwik 

προσφέρεται και αυτό ως ανοιχτό λογισμικό, δηλαδή, μπορεί και να παραμετροποιηθεί 

και χρειάζεται κάποιες περισσότερες γνώσεις από το GA. Το πρόβλημα με το YAHOO 

είναι ότι κάποιος που θα ήθελε να το εγκαταστήσει δε θα έβρισκε εύκολα κάποιον ειδικό 

να πάρει συμβουλές ή να λύσει απορίες σε τυχόν προβλήματα που μπορεί να 

προκύψουν. Το GA είναι πολύ διαδεδομένο, παρόλο που το Piwik έχει μπει δυναμικά 
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στην αγορά των ΕΑΔΙ, το GA έχει περισσότερους έμπειρους χρήστες που θα μπορούσαν 

να λύσουν τυχών απορίες ή προβλήματα καθώς και στη σελίδα του στο διαδίκτυο έχει 

πλήρη ενημέρωση. Η σύγκριση φαίνεται αναλυτικότερα στον Πίνακα 21.  

 

Πίνακας 21. Σύγκριση ΕΑΔΙ με βάση τον Χρόνο για εκπαίδευση του χρήστη. 

Χρόνος για 

εκπαίδευση 

OWA GA PIWIK YAHOO  Τελικό 

% 

OWA 1 1/9 1/6 1/3 4.70 

GA 9 1 3 6 59.10 

PIWIK 6 1/3 1 3 25.70 

YAHOO 3 1/6 1/3 1 10.50 

Consistency Ratio CR = 3%, Principal Eigen value = 4.081 

 

3.3.3 ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

3.3.3.1 Αριθμός χρηστών 

Συνήθως για μια εταιρεία ακόμα και μικρού-μεσαίου μεγέθους, καλό είναι να 

έχουν πρόσβαση στις αναλύσεις άτομα από διαφορετικούς τομείς προσωπικού.  Το GA 

έχει περιορισμό σε αριθμό χρηστών (Verma et al., 2011), επιτρέπει μόνο μία από τις δύο 

άδειες να χρησιμοποιείτε για κάθε ιστοσελίδα (read only). To Piwik δίνει την 

δυνατότητα να εισαγάγουμε όσους χρήστες θέλουμε να έχουν επαφή με τις αναλύσεις 

(μέσω του  ‘Manage Users’). Το OWA μπορεί να «τρέχει» σε πολλαπλούς servers και να 

στέλνει τα δεδομένα σε απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων. Οι σύγκριση συνοψίζεται 

στον Πίνακα 22.  

Πίνακας 22. Σύγκριση ΕΑΔΙ με βάση τον Αριθμό χρηστών. 

Αριθμός 

χρηστών 

OWA GA PIWIK YAHOO  Τελικό 

% 

OWA 1 1 1 1 24.6 

GA 1 1 1/2 1 20.4 

PIWIK 1 2 1 2 34.7 

YAHOO 1 1 1/2 1 20.4 

Consistency Ratio CR = 2.2%, Principal Eigen value = 4.061 
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3.3.3.2 Καθαρότητα δεδομένων 

 

Καθαρότητα δεδομένων αλλά και αποτελεσμάτων αναλύσεων. Δεν είναι τυχαίο 

ότι το GA είναι το πιο αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο Saas εργαλείο, αναγκάζοντας 

πολλά άλλα ΕΑΔΙ να προσπαθούν να το μιμηθούν. Για την συγκεκριμένη σύγκριση η 

παρούσα εργασία βασίστηκε στην επιφάνεια εργασίας των ΕΑΔΙ. 

 

Πίνακας 23. Σύγκριση ΕΑΔΙ με βάση την Καθαρότητα δεδομένων. 

Καθαρότητα 

δεδομένων 

αποτελεσμάτων 

OWA GA PIWIK YAHOO  Τελικό 

% 

 

OWA 1 1/5 1 5 16.10 

GA 5 1 5 9 63.60 

PIWIK 1 1/5 1 5 16.10 

YAHOO 1/5 1/9 1/5 1 4.30 

Consistency Ratio CR = 4.9%, Principal Eigen value = 4.133 

 

3.3.3.3 Επίπεδο λεπτομέρειας 

 

Η πλήρης πρόσβαση στα πρωτογενή δεδομένα επιτρέπει πιο λεπτομερείς 

αναλύσεις (Kiel et al., 2015). Έτσι το OWA έρχεται πρώτο με διαφορά. Επίσης έχει 

πολλά χαρακτηριστικά και λειτουργίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος, άμα 

θέλει, κάνοντας το όσο πιο εξειδικευμένο και προσωποποιημένο νομίζει. Το Yahoo 

Analytics έρχεται τελευταίο επειδή έχει περισσότερους περιορισμούς σε «page views», 

ακόμα δεν υπάρχει η δυνατότητα για αναφορές σε μορφή XML (Verma et al., 2011 ). To 

GA δίνει την δυνατότητα να «σώσεις» ένα μέρος από τα δεδομένα σου σε προσωπικό 

καταγραφικό, και σε συνδυασμό με την πιο αναγνωρίσιμη μορφή (interface) που έχει, 

τοποθετείται δεύτερο και τρίτο το PIWIK. Η σύγκριση φαίνεται στον Πίνακα 24. Μέρος 

της σύγκρισης αυτής βασίστηκε και στον Πίνακα 4. 
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Πίνακας 24. Σύγκριση ΕΑΔΙ με βάση το Επίπεδο λεπτομέρειας. 

Επίπεδο 

λεπτομέρειας 

OWA GA PIWIK YAHOO  Τελικό 

% 

OWA 1 3 5 9 57.90 

GA 1/3 1 2 6 23.60 

PIWIK 1/5 5 1 5 14.30 

YAHOO 1/9 1/6 1/5 1 4.20 

Consistency Ratio CR = 4.2%, Principal Eigen value = 4.116 

 

3.3.3.4 Είδη αποτελεσμάτων 

 

Είδη αποτελεσμάτων, δηλαδή όχι μόνο πόσες διαφορετικές μετρήσεις μπορούμε 

να έχουμε αλλά κυρίως αν καλύπτουν ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις. Τα ΕΑΔΙ 

συνήθως δίνουν αποτελέσματα μετρήσεων ποσοτικά, όμως οι ποιοτικές μετρήσεις είναι 

αυτές που αφορούν αιτίες συμπεριφοράς επισκεπτών. Τα ανοιχτού λογισμικού ΕΑΔΙ 

δίνουν τη δυνατότητα να τα παραμετροποιήσουμε όσο θέλουμε, έτσι το OWA παίρνει 

την υψηλότερη βαθμολογία. Το Piwik είναι επίσης ανοιχτού λογισμικού, αλλά όπως 

διαφημίζει και το ίδιο αντιγράφει τις λειτουργίες, την μορφή και γενικότερα τις 

δυνατότητες του GA. To ΥΑΗΟΟ ίσως αδικείται σ ’αυτήν την βαθμολογία, αλλά 

νομίζουμε ότι η τεχνολογία στον τομέα των ΕΑΔΙ έχει προχωρήσει σημαντικά, 

οδηγώντας τα εργαλεία αυτά να προσπαθούν πια να κάνουν και προβλέψεις (Gupta and 

Chaudhari, 2016). Η σύγκριση φαίνεται στον Πίνακα 25. 

 

 

Πίνακας 25. Σύγκριση ΕΑΔΙ με βάση τα Είδη αποτελεσμάτων. 

Είδη 

αποτελεσμάτων 

OWA GA PIWIK YAHOO  Τελικό 

% 

OWA 1 3 6 9 59.2 

GA 1/3 1 2 7 23.6 

PIWIK 1/6 1/2 1 5 13.2 

YAHOO 1/9 1/7 1/5 1 4.0 

Consistency Ratio CR = 5.4%, Principal Eigen value = 4.147 
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3.3.3.5 Αναγκαιότητα εξειδικευμένης γνώσης ή εξωτερικού συμβούλου 

 

Το GA θεωρείται αρκετά εύκολο στην χρήση του, επίσης το YAHOO παρόλο 

που λίγοι το ξέρουνε και δεν παρέχει ανανεώσεις λογισμικού πια, οπότε κάποιος θα 

πρέπει να αρκεστεί μόνο στα μη ανανεωμένα βοηθήματα (tutorials) που έχει, είναι 

εύκολο το «user management» του. Το GΑ φαίνεται να είναι πιο εύχρηστο εργαλείο, και 

δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ικανός χρήστης ή να αφιερώσει πολύ χρόνο ώστε να 

μάθει να το χρησιμοποιεί. Συμφωνεί και μια συγκριτική έρευνα ανάμεσα στο GΑ και 

Piwik (Verma et al., 2015). Οι ίδιοι αναφέρουν ότι το YAHOO θα μπορούσε επίσης να 

είναι καλό εργαλείο παρόλα αυτά δεν είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό και θα ήταν πιο 

περίπλοκο για να το χρησιμοποιήσουν. Το Piwik είναι λίγο δύσκολο για τον χρήστη 

αλλά το δυσκολότερο είναι το OWA γιατί χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και οι 

πολλές λειτουργίες που παρέχει το καθιστούν δύσχρηστο σε μη ειδικούς πληροφορικής. 

Ο Πίνακας 26 βαθμολογείται αρνητικά, δηλαδή όσο μεγαλύτερη η ανάγκη συμβούλου 

τόσο λιγότερο σημαντικό είναι το Εργαλείο.  

 

 

 

 

Πίνακας 26. Σύγκριση ΕΑΔΙ με βάση την Αναγκαιότητα γνώσης του χρήστη. 

Αναγκαιότητα 

γνώσης  

OWA GA PIWIK YAHOO  Τελικό 

% 

OWA 1 1/9 1/5 1/6 4.20 

GA 9 1 4 3 55.00 

PIWIK 5 1/4 1 1/3 13.80 

YAHOO 6 1/3 3 1 26.90 

Consistency Ratio CR = 6.1%, Principal Eigen value = 4.166 
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3.3.4 Ένωση μακρο και μικροκριτηρίων. 
 

Αφού συγκρίναμε τα μακροκριτήρια (Πίνακας 8), έπειτα τα μικροκριτήρια 

μεταξύ τους (Πίνακες 9-10-11) και συγκρίναμε με βάση το κάθε μικροκριτήριο τα ΕΑΔΙ 

(Πίνακες 12 εως 26) περνάμε στην επόμενη σειρά της ιεραρχίας και ενώνουμε τα μικρό 

με τα μακροκριτήρια. Αυτό γίνεται μαθηματικά μέσω της ένωσης πινάκων, δηλαδή 

ουσιαστικά τον πολλαπλασιασμό τους. Παίρνουμε το αποτέλεσμα των εργαλείων του 

κάθε μικροκριτηρίου και το πολλαπλασιάζουμε με τη σειρά προτίμησης των 

μικροκριτηρίων, όπως αναλυτικά φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. Τα αποτελέσματα 

των συγκρίσεων των μικροκριτηρίων θα είναι στους παρακάτω πίνακες ως «Βάρος» 

δηλαδή κατά πόσο προτιμάται το κάθε μικροκριτήριο.   

 

 

 

Πίνακας 27. Αποτέλεσμα σύγκρισης ΕΑΔΙ με βάση τα Χαρακτηριστικά. 

Χαρακτηριστικά Ασφάλεια 

εφαρμογής 

Ακρίβεια Εγκυρότητα Αποτελεσμα-

τικότητα 

Ασφάλεια 

δεδομένων/ 

ιδιωτικότητα 

Αποτε-

λεσμα 

% 

Βάρος 7.8 30.8 36.8 21 3.5  

OWA 13.70 42.1 32.4 17.90 54.40 31.62 

GA 58.6 37.2 43.8 46.50 8.30 42.20 

PIWIK 23 16.0 17.9 29.30 31.70 20.57 

YAHOO 4.7 4.7 6.0 6.30 5.60  5.54 
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Διάγραμμα 6. Σύγκριση των ΕΑΔΙ με βάση τα Χαρακτηριστικά και σειρά προτεραιότητάς 

τους. 

 

 

 

Πίνακας 28. Αποτέλεσμα προτεραιότητας ΕΑΔΙ με βάση την Αποδοτικότητα 

Αποδοτικότητα Άμεσες 

δαπάνες 

Χρόνος 

συλλογή  

Χρόνος 

ανάλυση 

Ταχύτητα/ 

σταθερότητα 

σελίδας 

Χρόνος για 

εκπαίδευση 

Αποτέλε-

σμα 

% 

Βάρος 33.3 34.1 19.4 8.7 4.6  

OWA 28.9 23.8 47.7 36.6 4.70 30.39 

GA 24.6 13.0 13.1 23.3 59.10 19.91 

PIWIK 28.9 56.4 33.9 27.8 25.70 39.03 

YAHOO 17.5 6.8 5.3 12.4 10.50 10.74 

 

 

 

 

31,62

42,2

20,57

5,54

OWA GA PIWIK YAHOO

Χαρακτηριστικά



 

50 

 
Διάγραμμα 7. Σύγκριση και προτεραιότητα ΕΑΔΙ με βάση την Αποδοτικότητα. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 29. Σύγκριση και προτεραιότητα ΕΑΔΙ με βάση την Πρακτικότητα. 

Πρακτικότητα Αριθμός 

χρηστών 

Καθαρότητα 

αποτελε-

σμάτων 

Επίπεδο 

λεπτομέ-

ρειας 

Είδη 

αποτελε-

σμάτων 

Αναγκαιό-

τητα γνώσης 

ή συμβούλου 

 

Τελικό 

% 

Βάρος 7.8 47.1 19 20.2 6  

OWA 24.6 16.10 57.90 59.2 4.20 32.71 

GA 20.4 63.60 23.60 23.6 55.00 44.10 

PIWIK 34.7 16.10 14.30 13.2 13.80 16.50 

YAHOO 20.4 4.30 4.20 4.0 26.90  6.84 

 

 

 

 

30,39

19,91

39,03

10,74

OWA GA PIWIK YAHOO

Αποδοτικότητα
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Διάγραμμα 8. Σύγκριση και προτεραιότητα των ΕΑΔΙ με βάση την Πρακτικότητα. 

 

 

 

3.3.5 Ένωση όλων των κριτηρίων με τα βάρη τους.  
 

Πίνακας 30. Τελική σύγκριση ΕΑΔΙ. 

 Χαρακτηριστικά  Αποδοτικότητα Πρακτικότητα Τελικό % 

Βάρος  54 29.7 16.3  

OWA 31.62 30.39 32.71 31.43 

GA 42.20 19.91 44.10 35.89 

PIWIK 20.57 39.03 16.50 25.39 

YAHOO  5.54 10.74  6.84 7.30 

 

 

 

 

 

32,71

44,10

16,50

6,84

OWA GA PIWIK YAHOO

Πρακτικότητα
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Διάγραμμα 9. Τελική προτίμηση ΕΑΔΙ σύμφωνα με το ΔΑΙ. 

 

 

 

 

4 Συζήτηση αποτελεσμάτων  

Στους Πίνακες μακροκριτηρίων 27, 28, 29 και στον Πίνακα 30 δηλαδή του 

τελικού αποτελέσματος του ΔΑΙ φαίνονται αναλυτικά οι επιλογές και τα αποτελέσματα 

των συγκρίσεων. Οι βαθμολογήσεις αυτές, παρόλο που είναι δοσμένες αριθμητικά και σε 

ιεραρχία, δεν είναι απόλυτες. Αυτό γιατί είναι αδύνατο να ποσοτικοποιήσουμε 

επακριβώς συγκρίσεις που δεν βασίζονται μόνο σε ποσοτικά αλλά και σε ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Brian Clifton (Advanced Web Metrics with google 

analytics 2012 κεφ.2ο σελ.31) η προσπάθεια σύγκρισης τέτοιων εργαλείων ακόμα και 

όταν χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο συλλογής δεδομένων είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το 

OWA βλέπουμε ότι σε όλα τα μακροκριτήρια έχει τελικά περίπου τον ίδιο βαθμό (γύρω 

στο 30%). Αυτό γιατί είναι μία ολοκληρωμένη λύση ΕΑΔΙ για μια μικρή-μικρομεσαία 

επιχείρηση. Προσφέρει πολλές λειτουργίες και έχει plugins ώστε να βελτιώνει την 

εμπειρία του χρήστη. Οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες όμως θεωρούν το GA ως το 

ιδανικό εργαλείο για τους στόχους μιας μικρής-μεσαίας επιχείρησης. Αυτό αποδείχθηκε 

και σε αυτή την διπλωματική εργασία. Το Google Analytics έχει κυριαρχήσει και όχι 

άδικα. Πολλοί νομίζουν ότι επειδή μια εταιρία τόσο μεγάλη προσφέρει το συγκεκριμένο 

O W A
G A

P I W I K
Y A H O O

31,43
35,89

25,39

7,30
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ΕΑΔΙ δωρεάν (έστω με περιορισμούς) κατάφερε να είναι πρώτη. Όμως δεν έμεινε εκεί, 

αυτό το πλεονέκτημα το αξιοποίησε και δουλεύει συνέχεια για την καλυτέρευση του 

προϊόντος της. Το Piwik φαίνεται να είναι και το πιο γρήγορο εργαλείο σύμφωνα και με 

(Bhuvaneswari και Αnand, 2015) γι’ αυτό ίσως και έρχεται πρώτο στα κριτήρια του 

Χρόνου για συλλογή δεδομένων/στοιχείων αλλά και προσφέρει εύκολα τη δυνατότητα 

να το χρησιμοποιούν περισσότεροι χρήστες. Αυτό όμως που του έχει δώσει την επιτυχία 

και αναγνωσιμότητα του είναι ότι θεωρείται πολύ καλό «αντίγραφο» του Google 

Analytics. Το Google Analytics είναι ίσως το πιο διαδεδομένο εργαλείο και δεν μας 

εκπλήσσει το γεγονός ότι ήρθε προτιμητέο στην κατάταξη μας. Γενικά μελέτες που 

αφορούν τον τρόπο βελτιστοποίησης της χρήσης ΕΑΔΙ, δίνουν παραδείγματα μέσω μιας 

πρόσθετης εφαρμογής σε ανοιχτό λογισμικό ώστε τα ΕΑΔΙ να βελτιωθούν σημαντικά 

όπως των Ahrens et  al. (2014) στο Piwik και να ακολουθήσουν τον σκληρό 

ανταγωνισμό. 

Δυσκολευτήκαμε να βρούμε πληροφορίες για το Yahoo Analytics, εξαιρώντας 

φυσικά το βιβλίο του Dennis R. Mortensen (2009) και μία μελέτη από μεταπτυχιακούς 

φοιτητές (Verma et. al., 2011) του τμήματος πληροφορικής υπο την επίβλεψη του 

καθηγητή Ranjan Rakesh από το πανεπιστήμιο του San Jose. Οι μελέτη αυτή μας έδωσε 

σημαντικές γνώσεις για τις μεθόδους και τεχνολογίες αυτού του ΕΑΔΙ, που ενώ ξεκίνησε 

ως πολύ υποσχόμενο (Σάντρος, 2013) ήρθε τελευταίο στην ανάλυση μας ενώ παράλληλα 

έχει πάψει να ανανεώνεται από το 2012. 

Το Google Analytics κερδίζει την πρώτη θέση του κυρίως χάρη στη σειρά 

προτίμησης του στα Χαρακτηριστικά. Τα Χαρακτηριστικά έχουν σχέση με το εργαλείο 

ως προϊόν λογισμικού, η Αποτελεσματικότητα και η Εγκυρότητα σε αυτή την ομάδα 

είναι που δίνουν μεγαλύτερη προτίμηση στο Google Analytics. Αυτό ίσως εξηγείται από 

το γεγονός ότι οι περισσότεροι χρήστες εμπιστεύονται το συγκεκριμένο εργαλείο ιστού, 

επίσης μελετητές έχουν δείξει πόσο αποτελεσματικό είναι για μία εμπορική ιστοσελίδα 

(Plaza, 2011; Omidvar, 2011). Παρόλ’αυτά δεν έχουμε βρει επιστημονικές μελέτες με  

συγκρίσεις των εργαλείων που χρησιμοποιήσαμε εμείς οπότε και σε αυτήν την 

περίπτωση η βαθμολογία στα Μακροκριτήρια Χαρακτηριστικά είναι σχετικά 

υποκειμενική.   

Οι Nakatani και Chuang (2011) έχουν δημοσιεύσει την εργασία τους που αφορά 

στην επιλογή ΕΑΔΙ μέσω ΔΑΙ. Παρόλο που το γενικό πλαίσιο της εργασίας τους είναι 

ίδιο με την παρούσα διπλωματική εργασία, διαφέρει η επιλογή κριτηρίων, όπως επίσης 
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και οι εναλλακτικές επιλογές εργαλείων. Οι Nakatani και Chuang διαλέγουν μεταξύ 3 

εναλλακτικών, Google Analytics, Yahoo Αnalytics και AWStats εκτιμώντας ότι το 

Yahoo Αnalytics είναι η δεύτερη προτίμηση στην γενική κατάταξη και έρχεται σε 

αντίθεση με την παρούσα διπλωματική σύμφωνα με την οποία το Yahoo Αnalytics 

έρχεται τελευταίο. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την χρονολογία της δημοσίευσης της 

εργασίας (2011) και της παρούσας διπλωματικής (2016). Το συγκεκριμένο εργαλείο ενώ 

ξεκίνησε δυναμικά στον χώρο των ΕΑΔΙ, έχει 4 χρόνια που έπαψε να ανανεώνεται και 

έχει ανακοινώσει την παύση των ενημερώσεων του και ίσως αργότερα και της 

λειτουργίας του. Ουσιαστικά συγκρίνoυν δηλαδή όχι μόνο διαφορετικά εργαλεία αλλά 

και διαφορετικές μεθόδους ΕΑΔΙ (page tags με logfiles) σε αντίθεση με τα ΕΑΔΙ που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική που είναι όλα page tags. Επίσης η 

επιλογή κριτηρίων παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Η 

παρούσα εργασία διαφέρει βασικά ως προς τα κριτήρια από την εργασία των Nakatani 

και Chuang κυρίως επειδή δεν χωρίζει τα μακροκριτήρια σε benefits και costs, όπως οι 

Nakatani και Chuang, αλλά δημιουργεί διαφορετικό πλαίσιο επιλογής. Παρόλο που 

μερικά μικροκριτήρια έχουν αρνητική έννοια και αντιπροσωπεύουν κόστη, η 

συγκεκριμένη εργασία τα κατηγοριοποιεί διαφορετικά. 

 

 

5 Επίλογος 

Τα ΕΑΔΙ είναι μέσα και  όχι αυτοσκοπός για παράδειγμα δεν εξηγούν με 

σιγουριά το γιατί οι επισκέπτες σε κάποια ιστοσελίδα συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο. 

Για αυτό, θα πρέπει κάποιος να επενδύσει στην ανάλυση που προσφέρουν αυτά τα 

εργαλεία, και αυτό σημαίνει ανάγκη για τεχνογνωσία, εκπαίδευση του υπάρχοντος 

προσωπικού, ή ενός εξωτερικού συμβούλου, ή ακόμα και ένα συνδυασμό όλων αυτών. 

Συχνά, μπορεί κάποιος να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει πολλαπλά εργαλεία για να 

αποκτήσει μια εικόνα όπως: έρευνες, αξιολογήσεις των πελατών, και ανατροφοδότηση 

στοιχείων και εμπειριών, καθώς να υπολογίσει και το μέγεθος της αγοράς, τα κοινωνικά 

δίκτυα, και ούτω καθεξής. Επίσης, πολλές μελέτες δείχνουν ότι παρόλο που οι εταιρείες 

χρησιμοποιούν ΕΑΔΙ, δεν αποσπούν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που θα μπορούσαν, 

(Gerrikagoitia et al., 2015), διακρίνεται έτσι ένα κενό που ίσως απασχολήσει 

μελλοντικές έρευνες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι έρευνες προσπαθούν να οδηγήσουν τα 
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εργαλεία αυτά, να κάνουν προβλέψεις για τις συμπεριφορές των επισκεπτών (Gupta and 

Chaudhari, 2016),κατανοώντας την ανάγκη αυτή. Η παρούσα διπλωματική είχε ως 

σκοπό να δείξει έναν τρόπο επιλογής κατάλληλου εργαλείου. Επίσης χάρη στην 

ιεραρχική δομή του μοντέλου αποφάσεων που χρησιμοποιήθηκε, μελετήθηκαν και τα 

κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση. 

5.1 Σύνοψη και συμπεράσματα 
Τα αποτελέσματα συμβαδίζουν με την τάση της αγοράς των ΕΑΔΙ. Οι 

περισσότεροι εμπορικοί διαδικτυακοί ιστοχώροι προτιμούν το Google Analytics ενώ το 

Yahoo Analytics παρόλο που ξεκίνησε ως πολύ υποσχόμενο (Σάντρος, 2013) ήρθε 

τελευταίο στην ανάλυση μας και έχει πάψει να ανανεώνεται από το 2012. 

5.2 Όρια και περιορισμοί της έρευνας 
Η συγκεκριμένη διπλωματική αφορά την επιλογή Εργαλείου Ανάλυσης 

Δεδομένων Ιστού (ΕΑΔΙ) βάση γενικών κριτηρίων επιλογής μεθόδου και όχι 

εξειδικευμένων κριτηρίων που προορίζονται για τις ανάγκες συγκεκριμένης επιχείρησης. 

Η ΔΑΙ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πιο εξειδικευμένη επιλογή βασισμένη σε 

διαφορετικά κριτήρια τα οποία αφορούν τις ανάγκες της επιχείρησης, για παράδειγμα 

συγκεκριμένος αριθμός χρηστών, το βάθος της λεπτομέρειας της αναφοράς των 

στοιχείων των πελατών, η στατιστική συσχέτιση ανάλυσης δεδομένων και κέρδους, η 

αναπτυξιακή ανάγκη της εταιρείας, πού δηλαδή, σε ποιες χώρες ή ήπειρο 

δραστηριοποιείται εμπορικά κτλ. Περισσότερες μελέτες θα πρέπει ίσως να γίνουν που 

αφορούν στην επιλογή ΕΑΔΙ με βάση τις ανάγκες μίας συγκεκριμένης επιχείρησης. 

Κάποιος χάρτης επιλογής ίσως, όπως οδηγίες επιλογής ΕΑΔΙ με βάση το μέγεθος και το 

είδος της εμπορικής επιχείρησης, κάποια διαφορετικά ΕΑΔΙ για τα κοινωνικά δίκτυα 

κτλ.  

5.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις 
Η παρούσα διπλωματική δίνει προτάσεις για την καταλληλότερη επιλογή ΕΑΔΙ. 

Τα εργαλεία αυτά συνεχώς πληθύνονται και βγαίνουν όλο και πιο καινούρια στην αγορά, 

όμως δεν έχει βρεθεί κανένα ως τώρα να ξεπεράσει την δημοτικότητα του Google 

Analytics. Παρόλα αυτά, η αγορά των ΕΑΔΙ συνεχώς μεγαλώνει, όπως επίσης και η 

τεχνολογία συνεχώς προχωράει. Η παρούσα διπλωματική μελετάει ποιοτικά και 

ποσοτικά κριτήρια βάση των οποίων μπορεί να εξελιχθεί ένα ήδη υπάρχων ΕΑΔΙ ή να 



 

56 

δημιουργηθεί κάποιο, νέο· βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του 

βάση αυτών των κριτηρίων. 
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Παράρτημα Α 
Οι συγκρίσεις και οι υπολογισμοί σε κάθε ιεραρχία έγιναν με την βοήθεια του 

BPMSG AHP Online System® (2014). Retrieved from http://bpmsg.com, ενώ το τελικό 

ranking έγινε σε περιβάλλον MatLab, έκδοση 2009.  

Το BPMSG AHP είναι ένας ιστοχώρος που υπολογίζει σε αληθινό χρόνο το 

ιδιοδιάνυσμα και το Consistency Ratio  CR. Ο ιστοχώρος είναι αρκετά φιλικός προς τον 

χρήστη, επιτρέπει να εισάγουμε τον αριθμό και τα ονόματα των κριτηρίων που θέλουμε 

να κάνουμε την σύγκριση. Επίσης το BPMSG AHP σε περίπτωση που ο χρήστης δεν 

επιλέγει με συνέπεια τις συγκρίσεις του, έχει την δυνατότητα να υποδείξει στον χρήστη 

πώς να αλλάξει το σκορ των συγκρίσεων για να επιτύχει ένα αποδεκτό Consistency 

Ratio  CR. 

Παρακάτω βλέπουμε ένα παράδειγμα διεπαφής του BPMSG AHP. 

 
Αφού θέσουμε τις συγκρίσεις μας, επιλέγουμε το πλήκτρο Calculate Result. Το 

πρόγραμμα εκτελεί τους υπολογισμούς και μας δίνει το αποτέλεσμα με τιμές σκορ, 

ιδιοδιάνυσμα και Consistency ratio.  

 

 


