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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στις μέρες μας, η αγορά ψηφιακών μέσων βιώνει μια εκθετική αύξηση των κινητών
εφαρμογών (mobile applications), κατά την οποία σχεδιάζονται προγράμματα για
συγκεκριμένες λειτουργίες κινητών συσκευών. Σχετική έρευνα έδειξε πως το 2014
«κατεβάστηκαν» περίπου 185 δισεκατομμύρια εφαρμογές.
Παρόλη την ανάπτυξη του τομέα, είναι γεγονός πως δεν έχει μελετηθεί πολύ το ζήτημα
των παραγόντων που επηρεάζουν τη πρόθεση της χρήσης αυτών των εφαρμογών. Μια
τέτοια μελέτη θα παρουσίαζε ιδιαίτερη χρησιμότητα σε προγραμματιστές, εμπόρους
αλλά και ερευνητές αφού θα παρείχε σημαντικές πληροφορίες για την λήψη αποφάσεων
κατά τη δημιουργία και προώθηση κινητών εφαρμογών.
Η παρούσα εργασία διερευνά τους παράγοντες που επιδρούν θετικά στην επιτυχία των
κινητών εφαρμογών. Σε αρχικό στάδιο γίνεται εισαγωγή στην έννοια των κινητών
εφαρμογών, παρουσιάζοντας βασικά στοιχεία όπως οι τύποι και τα λειτουργικά
συστήματα.
Έπειτα, ξεκινά η βιβλιογραφική έρευνα ώστε να συλλεχθούν από ποικίλες πηγές
δεδομένα και παράγοντες που βρήκαν άλλοι ερευνητές. Οι τομείς οι οποίοι εξετάζονται
σχετικά με τους παράγοντες είναι οι ανθρώπινοι, οι τεχνολογικοί, τα χαρακτηριστικά
της εφαρμογής και το marketing. Λόγω της μεγάλης διάδοσης των εφαρμογών
βασισμένες στην τοποθεσία, γίνεται και μία αναφορά στους παράγοντες για τις εν λόγω
εφαρμογές.
Σε συνέχεια της βιβλιογραφικής έρευνας έρχεται και η πρωτογενής, κατά την οποία
εξετάζονται ορισμένα χαρακτηριστικά σε μία βάση από τις 200 πιο πετυχημένες
εφαρμογές.
Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν, τονίζοντας
ποια χαρακτηριστικά οδηγούν στην επιτυχία μιας εφαρμογής.
Λέξεις Κλειδιά: Mobile apps, κινητές εφαρμογές, παράγοντες επιτυχίας, android, google
play, χαρακτηριστικά εφαρμογών
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ABSTRACT
Nowadays, the market for digital media is experiencing an exponential growth of mobile
applications, in which programs are designed for specific mobile functions. A survey
showed that in 2014 installed about 185 billion applications.
Despite the development of the sector, it is a fact that there isn’t much study about the
factors affecting the intention of using these applications. Such a study would have
particular utility to developers, marketers and researchers since it would provide
important information for decision making in the creation and promotion mobile
applications.
This paper explores the factors that influence the success of mobile applications.
Initially an introduction to the concept of mobile applications, presenting key elements
such as types and operating systems.
Then begins the literature survey to collect data from various sources and factors found
other researchers. The areas discussed about the factors is the human, the technological,
the characteristics of the applications and marketing. Due to the wide spread of
applications based on location, making a general reference to the factors for these
applications.
Following the literature research comes the primary, which is at certain characteristics to
a base of the 200 most successful applications.
Finally, the work ends with the conclusions made, emphasizing what characteristics lead
to the success of an application.
Key Words: Mobile apps, success factors, android, google play, application
characteristics
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Εισαγωγή
Την σημερινή εποχή γινόμαστε μάρτυρες μιας ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, κατά
την οποία ολοένα και περισσότερες έννοιες έρχονται στην επιφάνεια και προσφέρουν νέες,
εξελιγμένες δυνατότητες για τους χρήστες και τις επιχειρήσεις. Οι κινητές εφαρμογές
(mobile apps) συνδέονται άμεσα με αυτή την επανάσταση καθώς η αύξηση της χρήσης
κινητών τεχνολογιών, όπως είναι τα smartphones και τα tablets, συνδεδεμένα σε κινητά
δίκτυα, αλλάζει τις παλιές συνήθειες και δημιουργεί νέους τρόπους πρόσβασης στην
πληροφορία και αλληλεπίδρασης με υπολογιστικά συστήματα. Έτσι, τα παραδοσιακά
πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να προσαρμοσθούν στο νέο αυτό πλαίσιο το οποίο
διαθέτει νέα χαρακτηριστικά, νέες δυνατότητες αλλά και περιορισμούς που δεν υπήρχαν
νωρίτερα. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να επαναπροσδιορισθεί η τρέχουσα γνώση
για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών. (Laudson et al, 2014)
Μία κινητή εφαρμογή είναι ένα λογισμικό σχεδιασμένο να τρέχει σε έξυπνα κινητά,
ταμπλέτες ή άλλες κινητές συσκευές. Μία εφαρμογή έχει νόημα και είναι επιθυμητή εάν
αλληλεπιδρά με τους χρήστες ή εάν λειτουργεί πιο κοντά σε έναν υπολογιστή παρά μια
ιστοσελίδα. Οι εφαρμογές διανέμονται μέσω πλατφορμών που υπάρχουν σε συγκεκριμένα
καταστήματα εφαρμογών, τα λεγόμενα “app stores”. Ορισμένες διανέμονται δωρεάν και
άλλες με πληρωμή. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις, η εφαρμογή παρέχεται αρχικά
δωρεάν και έπειτα ο χρήστης μπορεί να δώσει κάποιο αντίτιμο προκειμένου να απολαύσει
επιπρόσθετες υπηρεσίες. (Inukollu et al, 2014)
Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union) εκτιμά πως
υπάρχουν πάνω από έξι δισεκατομμύρια κινητοί χρήστες παγκοσμίως. Σύμφωνα με την
Gartner 1,75 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν δικό τους κινητό τηλέφωνο με
αυξημένες δυνατότητες και προβλέπει πως τα επόμενα χρόνια ο αριθμός αυτός πρόκειται
να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. (Laudson et al, 2014)
Παρόλη την ανάπτυξη του τομέα, είναι γεγονός πως δεν έχει μελετηθεί πολύ το ζήτημα
των παραγόντων που επηρεάζουν τη πρόθεση της χρήσης αυτών των εφαρμογών. Μια
τέτοια μελέτη θα παρουσίαζε ιδιαίτερη χρησιμότητα σε προγραμματιστές, εμπόρους αλλά
και ερευνητές αφού θα παρείχε σημαντικές πληροφορίες για την λήψη αποφάσεων κατά τη
δημιουργία και προώθηση κινητών εφαρμογών. (Kang, 2014)
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Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των
κινητών εφαρμογών, η μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία τους, η
πρακτική εξέταση της βιβλιογραφίας μέσα από μία έρευνα και τέλος, η εξαγωγή
συμπερασμάτων σχετικά με τους παράγοντες επιτυχίας των κινητών εφαρμογών.
Συμπερασματικά, η εργασία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πηγή
πληροφοριών τους προγραμματιστές.
Όσον αφορά τη δομή και διάρθρωση της εργασίας, χωρίζεται σε τέσσερα βασικά μέρη. Το
πρώτο έχει να κάνει με την εισαγωγή στις κινητές εφαρμογές, όπου αναλύονται κύρια
ζητήματα όπως είναι οι τύποι εφαρμογών, τα λειτουργικά συστήματα, οι απαιτήσεις και
σημαντικά στατιστικά στοιχεία.
Το δεύτερο κομμάτι, εισέρχεται στον κύριο στόχο της εργασίας, που είναι η διερεύνηση
των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία των κινητών εφαρμογών. Πιο
συγκεκριμένα, γίνεται έρευνα μέσα από πολλές βιβλιογραφικές πηγές και καταγράφονται
παράγοντες επιτυχίας, χωρισμένοι σε πέντε βασικούς τομείς: ανθρώπινοι, τεχνολογικοί,
χαρακτηριστικά της εφαρμογής, marketing και παράγοντες για εφαρμογές βασισμένες στην
τοποθεσία.
Συνεχίζοντας, το τρίτο μέρος είναι ουσιαστικά η έρευνα, όπου αναλύονται τα δεδομένα
που χρησιμοποιούνται, η μεθοδολογία, ο σχηματισμός του μοντέλου και τα αποτελέσματα
που διεξήχθησαν.
Τέλος, το έκτο κομμάτι αφορά τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν με την συγκέντρωση
όλων των στοιχείων που παρουσιάστηκαν παραπάνω.
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Κεφάλαιο 1:
Κινητές Εφαρμογές
1.1 Στατιστικά στοιχεία για την υιοθέτηση κινητών εφαρμογών
Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των κινητών συσκευών, η συνεχής κλιμάκωση της αγοράς
εφαρμογών και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός των ασύρματων δικτύων καθιστούν την
ανάπτυξη κινητών εφαρμογών έναν τομέα με τεράστια δυναμική. Η ανάπτυξη εφαρμογών
έχει γίνει το σύστημα στήριξης του συστήματος επικοινωνίας των κινητών και έτσι ο
ανταγωνισμός αυξάνεται ραγδαία και οι προγραμματιστές έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές
προκλήσεις. Ωστόσο, ο προσεκτικός προγραμματισμός και η εκτέλεση μιας καλά
καθορισμένης στρατηγικής μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία μιας εφαρμογής. (Flora et.
Al., 2014)
Η αύξηση των έξυπνων συσκευών και η ανάπτυξη των κινητών εφαρμογών έχουν φέρει μια
νέα οικονομία βασισμένη στα έσοδα από τις εφαρμογές, την λεγόμενη Οικονομία
Εφαρμογών (App Economy). Η οικονομία αυτή μπορεί να ενισχύεται από πωλήσεις
εφαρμογών, διαφημίσεις ή και τις δημόσιες σχέσεις που δημιουργούνται μέσα από τις
δωρεάν εφαρμογές. Η ανάπτυξη της αγοράς στις εν λόγο πωλήσεις αναμένεται να φτάσει στα
75 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2017 (Kim et al., 2016).
Την επικράτηση της κινητής αγοράς έρχονται να επιβεβαιώσουν στοιχεία από έρευνες
διαφόρων οργανισμών. Ξεκινώντας από το Smart Insight, όπως φαίνεται και στην παρακάτω
εικόνα, τόσο οι επιτραπέζιοι όσο και οι κινητοί χρήστες σημειώνουν αύξηση. Ωστόσο, οι
δεύτεροι αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό, και από το 2014 και μετά οι κινητοί χρήστες
είναι περισσότεροι από τους επιτραπέζιους.
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Εικόνα 1. (Πηγή: http://www.smartinsights.com/mobile-marketing/mobile-marketinganalytics/mobile-marketing-statistics/ , 2016)

Το Statista, μια από τις μεγαλύτερες γερμανικές βάσεις στατιστικών δεδομένων διαθέτει
ξεχωριστή ενότητα για τις εφαρμογές, μια και το ζήτημα αυτό σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρει πως στο Google Play app store οι διαθέσιμες εφαρμογές
φτάνουν τα 2.2 εκατομμύρια μέχρι τον Ιούνιο του 2016 (Statista, 2016), ενώ μέχρι τον Μάιο
του 2015 ο αριθμός έφτανε το 1.5 εκατομμύριο (Harris et al., 2016). Αντίστοιχα, για το
Apple app store οι εφαρμογές μέχρι τον Ιούνιο αυτού του έτους ήταν 2 εκατομμύρια
(Statista, 2016), ενώ μέχρι τον Μάιο του προηγούμενου έτους έφτανε το 1.4 εκατομμύριο
(Harris et al., 2016). Ακόμη, η ίδια έρευνα έδειξε πως ο μέσος χρόνος που ξοδεύει ο χρήστης
για την πρόσβαση σε περιεχόμενο μέσω κινητών συσκευών είναι περίπου 3.26 ώρες.
Οι εφαρμογές διανέμονται μέσω κάποιων App Store τα οποία περιέχουν μία τεράστια γκάμα
εφαρμογών. Το κάθε App Store εξυπηρετεί διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Μέχρι
σήμερα δύο είναι οι πλατφόρμες που κυριαρχούν στην αγορά: το Google Play, που
χρησιμοποιείται στο λειτουργικό Android, και το Apple App Store για τους χρήστες του iOS.
Ωστόσο υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες με σημαντικό αριθμό εφαρμογών. Η ακόλουθη
εικόνα απεικονίζει την κάθε πλατφόρμα με τον αντίστοιχο αριθμό εφαρμογών:
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Εικόνα 2. Οι πλατφόρμες διανομής εφαρμογών. (Πηγή:
https://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-in-leading-app-stores/, 2016)

Αναφορικά με τον αριθμό κατεβασμένων εφαρμογών στα κινητά, τα αποτελέσματα τόσο για
το Apple app store όσο και για το Google Play app store είναι εντυπωσιακά. Ξεκινώντας με
το Google Play, η αύξηση των εφαρμογών ήταν ραγδαία από το 2010. Το ακόλουθο
διάγραμμα απεικονίζει όλη την πορεία των εφαρμογών.

Εικόνα 3. Αριθμός κατεβασμένων εφαρμογών από το Google Play. (Πηγή:
http://www.statista.com/statistics/281106/number-of-android-app-downloads-from-google-play/)

Όπως φαίνεται και στην εικόνα, ενώ η Google ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο του 2012 25
δισεκατομμύρια εφαρμογές, τον Μάιο του 2016 ο αριθμός έφτασε τα 65 δισεκατομμύρια. Το
ποσό αυτό υποδηλώνει την εκθετική αύξηση της δημοτικότητας των εφαρμογών.
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Συνεχίζοντας με το Apple app store, και εδώ η αύξηση σημειώνει πολύ υψηλά νούμερα.
Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, από το 2008 που δημιουργήθηκε έως και τον
Ιούνιο του 2016 οι κατεβασμένες εφαρμογές γνωρίζουν ραγδαία αύξηση. Πιο συγκεκριμένα,
από 25 δισεκατομμύρια εφαρμογές τον Μάρτιο του 2012, αυτές έφτασαν τα 130
δισεκατομμύρια τον Ιούνιο του 2016. Επιπλέον, η εικόνα περιλαμβάνει και 725 χιλιάδες
εγγενείς εφαρμογές για i-Pad.

Εικόνα 4. Αριθμός κατεβασμένων εφαρμογών από το Apple app store. (Πηγή:
http://www.statista.com/statistics/263794/number-of-downloads-from-the-apple-app-store/)

O κλάδος των εφαρμογών αποτελεί έναν πολύ κερδοφόρο τομέα και αυτός είναι ο λόγος που
πλέον ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και ολοένα και περισσότεροι προγραμματιστές
καταπιάνονται με αυτόν. Τα έσοδα προέρχονται είτε από την αγορά εφαρμογών, είτε από
διαφημίσεις μέσα σε αυτές είτε από την συσσώρευση μεγάλου όγκου δεδομένων, όπως
προαναφέρθηκε. Από το 2011 σημειώνεται μία τεράστια άνοδος στα έσοδα του κλάδου
διατηρώντας τα παιχνίδια την πρώτη θέση και ακολουθώντας με μεγάλη αυξανόμενη πορεία
τα κοινωνικά δίκτυα και η κατηγορία της εφαρμογής. Παρακάτω διακρίνεται το ποσοστό
επικράτησης κάθε κατηγορίας:
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Εικόνα 5. Παγκόσμια έσοδα από τις κινητές εφαρμογές. (Πηγή:
http://www.business2community.com/mobile-apps/overview-mobile-apps-market-enter-now0994728#Wh9GTzDVdJWcxUoJ.97 , 2014)

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στις κατηγορίες εφαρμογών που είναι
πιο δημοφιλείς. Το στοιχείο αυτό είναι χρήσιμο τόσο για τους προγραμματιστές όσο και για
τους marketers. Η παρακάτω εικόνα δείχνει πως τα παιχνίδια έχουν την πρώτη θέση με
24,43%. Ακολουθούν οι επιχειρηματικές εφαρμογές, οι εκπαιδευτικές και το lifestyle.
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Εικόνα 6. Κατηγορίες εφαρμογών. (Πηγή: https://www.statista.com/statistics/270291/popularcategories-in-the-app-store/, 2016)

Είναι γεγονός πως ορισμένες εφαρμογές διατίθενται δωρεάν από τους προγραμματιστές ενώ
άλλες απαιτούν κάποιο χρηματικό ποσό. Κρίνεται σκόπιμο να παρουσιασθεί μία σύγκριση
μεταξύ του αριθμού των δωρεάν και των επί πληρωμή εφαρμογών ώστε να υπάρχει μία
πλήρης εικόνα επί του θέματος. Όπως φαίνεται παρακάτω οι δωρεάν εφαρμογές ξεπερνούν
σε αριθμό κατά πολύ τις επί πληρωμή με μία διαφορά της τάξης των 37 ποσοστιαίων
μονάδων.
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Εικόνα 7. Σύγκριση αριθμού δωρεάν εφαρμογών και επί πληρωμή. (Πηγή:
https://www.statista.com/statistics/266211/distribution-of-free-and-paid-android-apps/, 2016)

Όσον αφορά τον χρόνο που ξοδεύουν οι χρήστες στα κινητά μέσα, από το 2014 και μετά
φαίνεται πως τα κινητά υπερισχύουν των επιτραπέζιων και συνεπώς οι χρήστες ξοδεύουν
περισσότερο χρόνο στις κινητές συσκευές τους. Το γεγονός αυτό έρχεται να αποδείξει η
ακόλουθη εικόνα που απεικονίζει έρευνα της Mary Meeker το 2015:

Εικόνα 8. (Πηγή: http://www.smartinsights.com/mobile-marketing/mobile-marketinganalytics/mobile-marketing-statistics/ , 2016)

Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες των iOS και Android στις ΗΠΑ ξοδεύουν 2 ώρες και 42 λεπτά
ημερησίως χρησιμοποιώντας εφαρμογές στα κινητά και τα tablets τους. Από αυτές, το 86%
(δηλαδή οι 2 ώρες και 19 λεπτά) ξοδεύονται μέσα στις εφαρμογές αυτές κάθε’ αυτές, ενώ το
υπόλοιπο 14% (22 λεπτά) ξοδεύονται στον κινητό ιστό με χρήση περιηγητή.
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Σε αυτούς τους χρόνους τα παιχνίδια καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι (32%),
ακολουθώντας το Facebook με 17% και οι εφαρμογές μηνυμάτων με 9,5%, όπως φαίνεται
και στην ακόλουθη εικόνα:

Εικόνα 9. Χρόνος που ξοδεύεται στις συνδεδεμένες συσκευές ημερησίως. (Πηγή:
http://thenextweb.com/mobile/2014/04/01/flurry-android-ios-users-spend-32-app-time-playinggames-17-facebook-14-browser/#gref, 2014)

Τέλος, αξίζει να αναφερθούν και ορισμένα δημογραφικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση
κινητών εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες χρησιμοποιούν περισσότερο τις
εφαρμογές σε σχέση με τους άνδρες (με μικρή ωστόσο διαφορά), οι περισσότεροι χρήστες
είναι νέοι ανήκοντας στην ηλικία μεταξύ 25 και 34 ετών, η τοποθεσία από την οποία
χρησιμοποιούνται είναι κυρίως τα προάστια και, τέλος, οι περισσότεροι χρήστες εφαρμογών
είναι παντρεμένοι.
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Εικόνα 10. Δημογραφικά στοιχεία για τη χρήση εφαρμογών. (Πηγή:
http://www.business2community.com/mobile-apps/overview-mobile-apps-market-enter-now0994728#Wh9GTzDVdJWcxUoJ.97, 2014)

1.2 Τύποι εφαρμογών
Ο προγραμματιστής, όταν πρόκειται να αναπτύξει μια εφαρμογή έχει να επιλέξει ανάμεσα σε
κάποιες εναλλακτικές τεχνολογίες: τις web-based εφαρμογές και τις native. Οι απαιτήσεις
του εκάστοτε project θα καθορίσουν ποια εναλλακτική είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί.
Ωστόσο, η υβριδική προσέγγιση έχει τα πλεονεκτήματα και των web-based και των εγγενών
εφαρμογών, προσφέροντας έτσι πολλές δυνατότητες, όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια.
Οι εφαρμογές βασισμένες στον ιστό χρησιμοποιούν την HTML5, την CSS3 και την
Javascript γλώσσα ώστε να δημιουργήσουν ιστοσελίδες για κινητές συσκευές που έχουν την
μορφή εφαρμογών. Οι ιστοσελίδες αυτές μπορούν να προσεγγισθούν μέσω των κινητών
περιηγητών. Μία τυπική web-based εφαρμογή χρησιμοποιεί την Javascript ή την JQTouch
ώστε να κάνει μία κινητή διεπαφή χρήστη. Αυτά τα πλαίσια, που είναι αποκλειστικά για
ανάπτυξη σε κινητές συσκευές, χρησιμοποιούν ιστοσελίδες για να παραδώσουν διεπαφή
χρήστη με εξεζητημένα χαρακτηριστικά όπως τα animation. Ωστόσο, αυτού του είδους οι
εφαρμογές ανταποκρίνονται σε κάθε πλατφόρμα και λειτουργικό σύστημα αφού το μόνο
προαπαιτούμενο είναι ένας περιηγητής. Ακόμη, όλοι οι χρήστες βλέπουν το ίδιο περιεχόμενο
αφού δεν υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις. Το μειονέκτημά τους είναι πως δεν είναι
διαθέσιμες μέσω χρήσιμων πλατφορμών όπως είναι τα app stores, κάτι που λειτουργεί σαν

Διπλωματική Εργασία – Κυριακίδου Ευγενία

19

εμπόδιο για την διαθεσιμότητά τους. Επιπλέον, οι πηγές εσόδων περιορίζονται στις
διαφημίσεις που μπορεί να έχει η ιστοσελίδα ή στις συνδρομές που μπορεί να απαιτεί.
(Christ, 2011)
Από την άλλη, οι native εφαρμογές δημιουργούνται για μια συγκεκριμένη πλατφόρμα και
εστιάζουν στις ανάγκες του χρήστη προσφέροντας ιδιαίτερη λειτουργικότητα. Η γλώσσα που
χρησιμοποιείται δεν είναι συγκεκριμένη καθώς κάθε πλατφόρμα έχει την δική της γλώσσα
όπως είναι η Java (Android), η Objective-C (iOS), η Visual C ++ (Windows Mobile) και
άλλες. Επιπλέον, οι εγγενείς εφαρμογές έχουν πλήρη πρόσβαση στην συσκευή και σε
διάφορα μέρη του υλικού της όπως είναι η κάμερα ή το ημερολόγιο. Έτσι οι εφαρμογές
έχουν περισσότερες δυνατότητες και καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών. Πηγές
εσόδων μπορεί να είναι οι διαφημίσεις ή το χρηματικό ποσό που μπορεί να απαιτείται από τις
επί πληρωμή εφαρμογές. Τέλος, κανάλια διανομής είναι τα καταστήματα εφαρμογών που
διαθέτει η εκάστοτε πλατφόρμα (πχ Google Play, Apple App Store κτλ). (Łobaziewicz, 2015)
Η ιδανική λύση σε πολλές περιπτώσεις είναι οι υβριδικές εφαρμογές. Στην ουσία είναι
εφαρμογές που χρησιμοποιούν τις προαναφερθείσες γλώσσες προγραμματισμού αλλά
«συσκευάζονται» σαν εγγενείς. Με άλλα λόγια είναι web-based εφαρμογές που
αναπτύσσονται μέσα στις εγγενείς και έτσι κατέχουν τα πλεονεκτήματα και των δύο τύπων.
Οι περισσότερες υβριδικές χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το PhoneGap ή το Titanium
ώστε να καλύψουν την HTML, την CSS και την Javascript και να κάνουν πολλά
χαρακτηριστικά συσκευών διαθέσιμα. Σε αντίθεση με τις web-based, δίνουν στον
προγραμματιστή μεγαλύτερο έλεγχο του σχεδιασμού και περισσότερες δυνατότητες σε
σχέση με τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής. (Christ, 2011)
Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται μία σύγκριση όλων των τύπων.
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Πίνακας 1. Τύποι Εφαρμογών

1.3 Κύρια λειτουργικά συστήματα
Η συνεχής και ραγδαία αύξηση της δημοτικότητας των κινητών συσκευών, καθιστούν
απαραίτητη την ανάπτυξη λύσεων για πολλές συσκευές. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες στις
οποίες μπορεί ένας προγραμματιστής να αναπτύξει την εφαρμογή του. Ωστόσο τρεις είναι οι
πιο δημοφιλείς και αυτές πρόκειται να αναλυθούν στη συνέχεια. (Łobaziewicz, 2015)
Android
Το Android είναι η πλατφόρμα της Google η οποία είναι διαθέσιμη υπό τους όρους ανοιχτού
κώδικα. Υπάρχει δωρεάν έκδοση και δεν απαιτεί κάποιο πιστοποιητικό χρήσης. Από
προγραμματιστικής άποψης, πρόκειται για ένα ευρέως γνωστό και φθηνό εργαλείο και οι
εφαρμογές Android μπορούν να γραφούν σε λειτουργικά συστήματα όπως τα Windows, το
Mac OS X και το Linux. Το λειτουργικό σύστημα Android βασίζεται στην 2.6 έκδοση των
Linux, το οποίο παρέχει υποστήριξη για χαμηλότερα στρώματα, περιλαμβάνοντας την
ασφάλεια, την μνήμη, τις διαδικασίες, το δίκτυο και τη διαχείριση οδηγών. Το ανώτερο
στρώμα του συστήματος αυτού αποτελείται από βιβλιοθήκες υπεύθυνες, μεταξύ άλλων, για
τα πολυμέσα, τα γραφικά και την πρόσβαση στην βάση δεδομένων.
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Ο περιηγητής του συστήματος είναι ο Android Browser και είναι αδιαχώριστος με το
σύστημα. Βασίζεται σε έναν μηχανισμό καρτελών και η αναζήτηση περιεχομένου ξεκινά από
μία μπάρα διευθύνσεων. Ωστόσο το σύστημα αυτό επιτρέπει στον χρήστη να εγκαθιστά
οποιονδήποτε άλλο περιηγητή όπως είναι ο Chrome ή ο Firefox. Ο περιηγητής χρησιμοποιεί
την μηχανή Webkit η οποία επιτρέπει στον περιηγητή να μεταγλωττίζει τις σελίδες ιστού.

iOS
Η διεπαφή χρήστη αυτού του συστήματος βασίζεται στην ιδέα του άμεσου χειρισμού μέσω
της αφής. Προσφέρει στον χρήστη την τεχνολογία πολύ-αφής, που σημαίνει πως ο ίδιος
μπορεί να χρησιμοποιεί πολλά δάχτυλα ταυτόχρονα προκειμένου να διαλέγει πολλές
λειτουργίες την ίδια στιγμή. Επιπλέον έχει ενσωματωμένο ένα επιταχυνσίμετρο το οποίο
επιτρέπει την αυτόματη ανίχνευση της θέσης της συσκευής και ελέγχει τις λειτουργίες του
καθώς αυτό κινείται. Η διεπαφή αυτού του συστήματος είναι γρήγορη και ανταποκρίνεται
αμέσως.
Το iOS προσφέρει τέσσερα στρώματα αφαίρεσης στα οποία ο προγραμματιστής μπορεί να
αναφερθεί: 1) Cocoa Touch, που είναι μια βιβλιοθήκη διεπαφής χρήστη με χρήση οθόνης
αφής, 2) Media, μια βιβλιοθήκη που χρησιμοποιείται κατά την πρόσβαση σε γραφικά δύο και
τριών διαστάσεων και αρχεία ήχου και βίντεο, 3) Core Services, ένα σύνολο βιβλιοθηκών για
να διαχειρίζονται τις εφαρμογές και τις απειλές, την υποστήριξη της βάσης δεδομένων και
όλες δραστηριότητες που δεν είναι εμφανείς στους χρήστες, και 4) Core OS, που περιέχει μία
βασική διεπαφή λειτουργικού συστήματος τους όρους των τύπων δεδομένων χαμηλού
επιπέδου.
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα περιλαμβάνει την μεγαλύτερη συλλογή εφαρμογών για κινητές
συσκευές. Η δομή κάθε εφαρμογής έχει έναν κώδικα “Apple DNA” και η δημιουργία μιας
εφαρμογής απαιτεί την χρήση ενός X κώδικα ενσωματωμένου στο περιβάλλον ανάπτυξης. Ο
περιηγητής που υπάρχει στο σύστημα είναι το Safari και τα κυριότερα πλεονεκτήματά του
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είναι η ταχύτητα φόρτωσης σελίδων, το εύχρηστο scroll και η πλοήγηση του μενού. Τέλος,
υποστηρίζει βασικές χειρονομίες, επιτρέπει στον χρήστη να συγχρονίζει τους σελιδοδείκτες
του και δείχνει ανοιχτές καρτέλες σε άλλες συσκευές του χρησιμοποιούν το ίδιο Apple id.

Windows Phone
Το Microsoft Windows Phone σχεδιάστηκε για κινητές πλατφόρμες. Αυτό το σύστημα
διαφέρει σημαντικά από άλλα κινητά συστήματα επειδή το όλο έργο της εφαρμογής και του
λειτουργικού συστήματος έχει οριστεί σε μια καινούρια σχεδιαστική γλώσσα. Σε αντίθεση με
άλλα συστήματα, η αρχική οθόνη περιέχει μία λίστα από εικονίδια τα οποία δεν
διαχωρίζονται σε σελίδες αλλά περιέχονται σε μία λίστα που σύρεται προς τα κάτω. Κάθε
εικονίδιο μπορεί επίσης να διαθέτει πληροφορίες για την εφαρμογή. Ένα από τα βασικότερα
διαχωριστικά χαρακτηριστικά των Windows είναι η χρήση οθονών “Heads Up”. Αυτές
βασίζονται στην παροχή ενός αρχικού σημείου που επιτρέπει στον χρήστη να είναι σίγουρος
για το τι είναι διαθέσιμο δίπλα σε μία εφαρμογή. Η τεχνολογία αυτής της οθόνης μπορεί να
πάρει τη μορφή σχεδιασμού πληροφοριών σε μέρη.
Η αρχιτεκτονική του συστήματος Windows αποτελείται από τα ακόλουθα συστατικά
στοιχεία: 1) Πυρήνας Windows εμπλουτισμένος με στρώματα ασφάλειας δικτύου και
αποθήκευσης δεδομένων, 2) Μοντέλο εφαρμογής, 3) Μοντέλο διεπαφής χρήστη, 4)
Ενσωμάτωση νέφους, και 5) Εφαρμογή (περιβάλλον εκτέλεσης).
Η οθόνη χωρίζεται σε τρεις ενότητες μέσω των οποίων ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει
με το κινητό του: δίσκος συστήματος, περιοχή πελάτη και μπάρα εφαρμογής. Στο
συγκεκριμένο σύστημα ο Internet Explorer Mobile είναι υπεύθυνος για την αναζήτηση
δικτύου. Ο περιηγητής αυτός είναι βελτιστοποιημένος για συσκευές με μικρή οθόνη και
επιτρέπει τρισδιάστατα γραφικά.
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1.4 Διαδικασία δημοσιοποίησης εφαρμογής στο Google App Store
Προκειμένου να δημοσιεύσει μια εφαρμογή στο Google App Store, ο προγραμματιστής θα
πρέπει να ακολουθήσει κάποιες οδηγίες που θα του υποδείξει το app store. Επιπλέον θα
πρέπει να διασφαλίσει πως η εφαρμογή ανταποκρίνεται στα στους όρους χρησιμότητας και
αξιοπιστίας που θέτει. Από τη στιγμή που θα είναι βέβαιος πως συναντά τις απαιτήσεις τότε
μπορεί να την υποβάλλει στην πλατφόρμα. Η Apple απαιτεί το ποσό των 99 δολαρίων
ετησίως ως αμοιβή, ενώ η Google 25 δολάρια μόνο μία φορά.
Προκειμένου η Apple να εξετάσει την εγκυρότητα της εφαρμογής ώστε να την εντάξει στην
πλατφόρμα χρησιμοποιεί χειροκίνητες μεθόδους, σε αντίθεση με την Google που η
διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση μια εφαρμογή μπορεί να
κάνει και μερικές εβδομάδες να εγκριθεί και είναι συχνή η απόρριψη εφαρμογών. Στη
δεύτερη περίπτωση, γίνεται ο αυτόματος έλεγχος και για ιούς και η διαδικασία
δημοσιοποίησης χρειάζεται μόνο μερικές ώρες για να ολοκληρωθεί.
Όταν μία εφαρμογή δημοσιευθεί, ο προγραμματιστής μπορεί να κάνει αναβαθμίσεις όποια
στιγμή θέλει. Στην Google η αναβάθμιση είναι άμεση και ο χρήστης ενημερώνεται πως
υπάρχει νέα εκδοχή της εφαρμογής. Στην Apple η αναβάθμιση υπόκεινται σε μία
επισκόπηση πρώτα και έπειτα πραγματοποιείται. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα
στιγμή να ενεργοποιήσει τον έλεγχο για διαθέσιμες ενημερώσεις. (McIlroy et. al, 2015)
Το ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία δημοσιοποίησης της Google όπως αυτή
περιγράφτηκε παραπάνω.
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Εικόνα 11. Διαδικασία δημοσιοποίησης της εφαρμογής στο Google Play Store. (Πηγή: McIlroy et. al,
2015)

1.5 Απαιτήσεις κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής
Οι Flora et. Al. (2014) σε άρθρο τους απαριθμούν τις ακόλουθες απαιτήσεις κατά την
ανάπτυξη μιας εφαρμογής:
Συμβατότητα: Με ποικιλία πλατφορμών να κυκλοφορούν στην αγορά οι προγραμματιστές
θα πρέπει να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τις εφαρμογές τους ώστε να τρέχουν σε
πολλαπλές συσκευές και να είναι συμβατές με πολλές πλατφόρμες. Οι περισσότεροι
προγραμματιστές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη σε μία συγκεκριμένη
πλατφόρμα πράγμα το οποίο μειώνει σημαντικά την απήχηση της εφαρμογής.
Πολυπλοκότητα υλικού: Οι ιδιαιτερότητες του υλικού ενός κινητού διαφέρουν όσον
αφορά την μνήμη, την ταχύτητα, την επεξεργασία γραφικών κτλ. Επιπλέον, η
επεξεργαστική ικανότητα των κινητών συσκευών σε όρους υπολογιστικής ισχύος,
ταχύτητας επεξεργασίας, ροής δεδομένων πραγματικού χρόνου και χωρητικότητας είναι
πολύ περιορισμένη σε σχέση με αυτή των επιτραπέζιων υπολογιστών. Έτσι, οι
προγραμματιστές θα πρέπει να περιορίσουν πολλά χαρακτηριστικά προκειμένου να μην
απαιτεί μεγάλη μνήμη και μεγάλη ταχύτητα η εφαρμογή.
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Προϋπολογισμός και πρόγραμμα: Ο προϋπολογισμός αποτελεί έναν από τους
βασικότερους παράγοντες αποτυχίας μιας εφαρμογής κυρίως λόγω της αργοπορημένης
εύρεσης χρηματοδοτήσεων. Η ανάπτυξη μιας εφαρμογής είναι αυτή καθεαυτή μία
πολύπλοκη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει διάφορα στάδια και βήματα ανάπτυξης,
ελέγχου και ευημερίας. Η διαδικασία αυτή δεν είναι μόνο επίπονη αλλά απαιτεί και
χρήματα. Έτσι, οι προγραμματιστές είναι αναγκασμένοι να βρουν το σημείο στο οποίο η
εφαρμογή θα κατέχει την απαιτούμενη ποιότητα αλλά δεν θα ξεπερνά τον προϋπολογισμό.
Εμπειρία χρήστη: Οι προγραμματιστές θα πρέπει να λάβουν υπόψη την εμπειρία χρήστη.
Πιο συγκεκριμένα, οι κινητές συσκευές, σε αντίθεση με τους επιτραπέζιους υπολογιστές,
λειτουργούν κυρίως με χειρονομίες, αισθητήρες και δεδομένα τοποθεσίας. Έτσι, η
μεταφορά ενός παραδοσιακού λογισμικού αυτό καθεαυτό σε μικρότερη οθόνη, χωρίς να
λάβει υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, καθιστά το λογισμικό μη λειτουργικό.
Είσοδος χρήστη: Η είσοδος του χρήστη στις κινητές συσκευές απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή
καθώς οι προγραμματιστές είναι αναγκασμένοι να βρουν εναλλακτικούς τρόπους εισόδου,
πέρα από το πληκτρολόγιο, μια διαδικασία η οποία είναι επίπονη.
Πρόσβαση σε δεδομένα: Μία ακόμα πρόκληση στην ανάπτυξη κινητής εφαρμογής είναι η
πρόσβαση σε δεδομένα. Εάν τα δεδομένα υπάρχουν σε μία backend βάση τότε ο
προγραμματιστής θα πρέπει να εξασφαλίσει πως έπειτα από μία πιθανή αδυναμία
διασύνδεσης θα γίνει άμεσος συγχρονισμός και τα τελευταία δεδομένα δεν θα χαθούν.
Ποιότητα εφαρμογής κατά τη διανομή: Οι προγραμματιστές συχνά ανησυχούν για την
ποιότητα που θα αντιληφθούν οι χρήστες, διότι θα σήμαινε αποτυχία εάν οι χρήστες
αξιολογούσαν αρνητικά την εφαρμογή. Έτσι, κατά την ανάπτυξη θα πρέπει να
εξασφαλισθεί μέσω συνεχών προεπισκοπήσεων πως η ποιότητα της εφαρμογής συναντά τις
προσδοκίες των χρηστών.
Ανάλυση αγοράς – στόχου: Προτού ξεκινήσει η διαδικασία της ανάπτυξης, οι
προγραμματιστές θα πρέπει να έχουν επικεντρωθεί σε ένα τμήμα της αγοράς ώστε η
εφαρμογή να ανταποκρίνεται σε ανάγκες στοχευμένου κοινού.
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα: Η πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω κινητών συσκευών
μπορεί να επιφέρει σοβαρά ζητήματα εξαιτίας των μη εξουσιοδοτημένων χρηστών.
Αποτελεί ευθύνη του προγραμματιστή να διατηρήσει και να προστατεύσει τα δεδομένα
ώστε να παρέχει ασφάλεια και εμπιστοσύνη στους χρήστες.
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Λειτουργικά συστήματα: Τέλος, σύμφωνα με τους Na et. Al. (2011), oι προγραμματιστές
κινητών εφαρμογών έχουν πολλές επιλογές λειτουργικών συστημάτων πάνω στα οποία θα
αναπτύξουν την εφαρμογή τους. Οι πιο γνωστές είναι Android, iOS, Windows Phone,
Blackberry και Symbian, με τις πρώτες τρεις να κυριαρχούν στην αγορά. Κάθε ένα από τα
τρία απαιτεί διαφορετική γλώσσα προγραμματισμού: Objective-C για το iOS, Java για το
Android και C# για το WP. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται τα λειτουργικά με τις
αντίστοιχες γλώσσες προγραμματισμού.
Ένας προγραμματιστής που σκοπεύει να αναπτύξει εφαρμογή και για τα τρία λειτουργικά θα
πρέπει να επενδύσει σε εργαλεία, πόρους και εξειδίκευση, πράγμα το οποίο απαιτεί μεγάλο
αρχικό κόστος αλλά και κόστος συντήρησης και αναβάθμισης. Έτσι, οι προγραμματιστές
συχνά επιλέγουν ένα λειτουργικό με αποτέλεσμα να χάνουν πολλούς πελάτες.

Εικόνα 12. Πλατφόρμες κινητών εφαρμογών. (Πηγή: Na et. al.,2011)

Ένα άλλο στοιχείο των διαφόρων λειτουργικών είναι η διαφορετική πολιτική τους αλλά και
τα χαρακτηριστικά των συσκευών τους όπως μέγεθος οθόνης, λειτουργία εισόδου,
επεξεργαστική ισχύς κτλ. Συνεπώς ένας προγραμματιστής που αναπτύσσει και στις τρεις θα
πρέπει να λαμβάνει συνεχώς υπόψη του τυχόν αλλαγές και να συμμορφώνεται με τις
εκάστοτε πολιτικές.

Διπλωματική Εργασία – Κυριακίδου Ευγενία

27

Κεφάλαιο 2:
Παράγοντες Επιτυχίας Κινητών Εφαρμογών
2.1 Γενικά χαρακτηριστικά κινητών εφαρμογών
Προτού γίνει η επισκόπηση των παραγόντων επιτυχίας για μια κινητή εφαρμογή κρίνεται
σκόπιμο να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά που διαθέτει κάθε μια. Τα περισσότερα από αυτά
είναι άμεσα συσχετιζόμενα με την επιτυχία ή μη της κάθε εφαρμογής.
Σε έρευνά τους οι Laudson & Gibeon (2014) ταυτοποίησαν τα εν λόγω χαρακτηριστικά. Στην
συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 40 επιστημονικά άρθρα τα οποία έγιναν δεκτά. Η
παρακάτω εικόνα απεικονίζει σε μορφή γραφήματος τα χαρακτηριστικά. Σημειώνεται πως
παραλείπονται στο γράφημα τα χαρακτηριστικά με κάτω από 3 βαθμούς συχνότητας σε
άρθρα.

Χαρακτηριστικά κινητών εφαρμογών
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Εικόνα 13. Χαρακτηριστικά εφαρμογών. (Πηγή: Laudson & Gibeon, 2014)

Στο σημείο αυτό απαριθμούνται τα χαρακτηριστικά αυτά με μία σύντομη περιγραφή:
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1. Περιορισμένη ενέργεια: καθώς κάθε κινητή συσκευή λειτουργεί με μπαταρία, υπάρχει
συγκεκριμένη διάρκεια ζωής.
2. Μικρή οθόνη: τα κινητά τηλέφωνα διαθέτουν πολύ μικρές οθόνες γι’ αυτό και
παρουσιάζονται δυσκολίες στον σχεδιασμό διεπαφής.
3. Περιορισμένη απόδοση: λόγω των περιορισμών σε επεξεργαστική ισχύ, μνήμη και
συνδεσιμότητα και εξαιτίας του μεγέθους και της τεχνολογικής ανάπτυξης όλων των
κινητών συσκευών, παρουσιάζουν περιορισμένη απόδοση.
4. Εύρος ζώνης: μία εφαρμογή μπορεί να απαιτεί το μέγιστο, το ελάχιστο ή ένα λογικό
εύρος ζώνης. Η διακύμανση που αυτό παρουσιάζει αποτελεί σοβαρό ζήτημα.
5. Αλλαγή πλαισίου: αλλαγή πλαισίου συμβαίνει σύμφωνα με την αλλαγή του
περιβάλλοντος.
6. Περιορισμένη μνήμη: όλες οι κινητές συσκευές, ακόμη και οι πιο εξελιγμένες, έχουν
περιορισμένη μνήμη.
7. Συνδεσιμότητα: το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται σε κάθε είδους σύνδεση που θα
χρησιμοποιήσει η εφαρμογή, όπως είναι το 3G, το bluetooth, οι υπέρυθρες ή το Wi-Fi.
8. Διαδραστικότητα: πρόκειται για το είδος της εισόδου που θα χρησιμοποιεί ο χρήστης
ώστε να αλληλεπιδρά με την εφαρμογή.
9. Αποθήκευση: ο τρόπος αποθήκευσης της εκάστοτε εφαρμογής.
10. Φορητότητα λογισμικού: η εφαρμογή θα πρέπει να αποδίδει σε κάθε τύπο
λειτουργικού συστήματος.
11. Φορητότητα υλικού: όμοια, η εφαρμογή θα πρέπει να αποδίδει σε κάθε τύπο
συσκευής.
12. Χρηστικότητα: είναι το μέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται ώστε να
χρησιμοποιηθεί μία εφαρμογή.
13. Διαθεσιμότητα: η εφαρμογή θα πρέπει να είναι προσβάσιμη οποιαδήποτε ώρα και σε
οποιαδήποτε τοποθεσία.
14. Ασφάλεια: η εφαρμογή θα πρέπει να εξασφαλίζει πως δεν μπορεί οποιοσδήποτε μη
εξουσιοδοτημένος χρήστης να έχει πρόσβαση σε δεδομένα.
15. Αξιοπιστία: πρόκειται για το επίπεδο απόδοσης που πρέπει να διατηρηθεί κάτω από
συγκεκριμένες συνθήκες και συγκεκριμένη περίοδο.
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16. Αποδοτικότητα: η σχέση μεταξύ της επίδοσης και του ποσού πόρων που
χρησιμοποιούνται, κάτω από ορισμένες συνθήκες.
17. Native ή Web Mobile εφαρμογή: θα πρέπει να καθοριστεί εάν η εφαρμογή είναι
native, δηλαδή θα εγκαθίσταται στην συσκευή του χρήστη ή αν θα είναι διαθέσιμη μέσω
του Ιστού.
18. Διαλειτουργικότητα: είναι αναγκαίο η εφαρμογή να μπορεί να αλληλεπιδράσει με
άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
19. Χρόνος απόκρισης: οι εφαρμογή πρέπει να αρχικοποιείται και να τερματίζεται άμεσα
και χωρίς καθυστερήσεις.
20. Ιδιωτικότητα: ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει πως συλλέγονται, χρησιμοποιούνται
και διαμοιράζονται οι πληροφορίες του καθώς και να έχει την επιλογή να καθορίσει και
να ελέγξει τη χρήση τους.
21. Δραστηριότητες χαμηλής διάρκειας: οι περισσότερες εφαρμογές τείνουν να έχουν
χαμηλό χρόνο δραστηριοτήτων ο οποίος κυμαίνεται από μερικά δευτερόλεπτα έως μερικά
λεπτά.
22. Ακεραιότητα δεδομένων: είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί πως σε περίπτωσης
διακοπής λειτουργίας της εφαρμογής ή και της συσκευής τα δεδομένα θα παραμείνουν
ακέραια.
23. Βασικά χαρακτηριστικά: οι εφαρμογές τείνουν να έχουν ορισμένα βασικά
χαρακτηριστικά και λιγότερο διερευνητικό περιβάλλον.
24. Πολύπλοκη ενσωμάτωση σε έργα πραγματικού χρόνου: οι κινητές εφαρμογές θα
πρέπει να παρέχουν

ενσωμάτωση μεταξύ των εφαρμογών διαφορετικού τύπου

(native/web).
25. Στιγμιαία διακοπή δραστηριοτήτων: ένα ακόμα χαρακτηριστικό των κινητών
εφαρμογών είναι η στιγμιαία διακοπή του όταν συμβαίνουν γεγονότα όπως μια κλήση ή
χαμηλή μπαταρία.
26. Λειτουργική περιοχή: συνήθως μια εφαρμογή, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της ανήκει
σε κάποια περιοχή, όπως είναι η επιχειρηματική.
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27. Τιμή: η τιμή μια εφαρμογής μπορεί να ανήκει σε μία από τις ακόλουθες τρεις
κατηγορίες – δωρεάν, κάτω από 5 ευρώ και πάνω από 5 ευρώ.
28. Στοχευμένο κοινό: μια εφαρμογή μπορεί να απευθύνεται σε τελικούς χρήστες ή
επιχειρήσεις.
29. Τύπος προμηθευτή: η εφαρμογή μπορεί να προέρχεται από επιχειρήσεις,
επαγγελματίες ή άλλες υπηρεσίες.
Σύμφωνα με μελέτες, το 44% των χρηστών (Inukollu et al., 2014) εκφράζει πως θα διέγραφε
μια εφαρμογή εάν αυτή δεν απέδιδε όπως περίμεναν. Το ποσοστό αυτό αποδεικνύει πως στην
αγορά κυκλοφορούν πολύ καλές αλλά και πολύ κακές εφαρμογές και εάν ο χρήστης δεν είναι
ικανοποιημένος, όχι μόνο διαγράφει μια εφαρμογή αλλά συνήθως και εκφράζει κακή
κριτική. Οι κακές κριτικές αποτελούν σοβαρή απειλή καθώς με την εμφάνιση των
κοινωνικών μέσων και του φαινομένου ‘word of mouth’ εξαπλώνονται ραγδαία και έτσι οι
προγραμματιστές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο κριτήριο αυτό γιατί παρουσιάζει
κινδύνους όχι μόνο για τη συγκεκριμένη εφαρμογή αλλά και για άλλες που σχεδιάζει ο ίδιος
προγραμματιστής.
Στατιστικά για τις κινητές εφαρμογές (AppBrain, 2016), δείχνουν πως για τις εφαρμογές
χαμηλής ποιότητας επικρατεί το ποσοστό των 12%, και έτσι είναι αναγκαία η εύρεση τρόπων
βελτίωσής τους.
Στα ακόλουθα διαγράμματα φαίνεται το ποσοστό των εφαρμογών χαμηλής ποιότητας σε
αντιστοιχία με τις κανονικές αλλά και η πορεία αύξησης όλων των ειδών εφαρμογών. Στο
δεύτερο διάγραμμα παρατηρείται μία αύξηση του αριθμού εφαρμογών χαμηλής ποιότητας
στο τελευταίο εξάμηνο.
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Διάγραμμα 1. Νέες εφαρμογές Android κατά μήνα. (Πηγή:
http://www.appbrain.com/stats/number-of-android-apps)

Διάγραμμα 2. Πορεία Android εφαρμογών. (Πηγή:
http://www.appbrain.com/stats/number-of-android-apps)

Έτσι, κρίνεται απαραίτητο να ερευνηθούν οι παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη μιας
επιτυχημένης εφαρμογής προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό χαμηλής ποιότητας
εφαρμογών.
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2.2 Ανθρώπινοι Παράγοντες
Όταν μιλάμε για ανθρώπινους παράγοντες αναφερόμαστε σε δείκτες που σχετίζονται με την
πρόθεση του χρήστη όπως είναι η προσπάθεια που κάνουν, ορισμένα κίνητρα ή
συναισθήματά τους. Πολλοί ερευνητές έχουν προσεγγίσει το θέμα χρησιμοποιώντας
διάφορους δείκτες. Παρακάτω γίνεται μια επισκόπηση της κάθε προσέγγισης.
Ξεκινώντας, ο Kang (2014) πραγματοποίησε έρευνα προκειμένου να καταλήξει στους
παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεχόμενη χρήση κινητών εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα,
επικεντρώνεται στην πρόθεση χρήσης των χρηστών ώστε να διαγνώσει εάν μια εφαρμογή
είναι αποδοτική σαν εργαλείο επικοινωνίας και ποιοι παράγοντες οδηγούν σε συνεχή χρήση
μιας εφαρμογής.
Στην έρευνά του βασίζεται σε θεωρίες υιοθέτησης καινοτομιών ώστε να διεξάγει τις
χρησιμοποιούμενες υποθέσεις. Η πρώτη θεωρία που χρησιμοποίησε ονομάζεται Unified
Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε από
τους Venkatesh et al, (2003) και περιλαμβάνει στοιχεία από πολλά άλλα μοντέλα όπως για
παράδειγμα το TAM και το TRA και προσπαθεί να παρουσιάσει μια πιο ολοκληρωμένη
εικόνα. Σκοπός του είναι να εξηγήσει την πρόθεση του χρήστη για να χρησιμοποιήσει ένα
πληροφοριακό σύστημα καθώς και την συμπεριφορά του ίδιου κατά την χρήση. Τέσσερα
είναι τα βασικά συστατικά της θεωρίας αυτής: προσδοκώμενη απόδοση, προσδοκώμενη
προσπάθεια, κοινωνική επιρροή και συνθήκες διευκόλυνσης. Τα τρία πρώτα αφορούν τόσο
την πρόθεση για χρήση όσο και την συμπεριφορά χρήσης ενώ το τέταρτο μόνο την
συμπεριφορά. Ωστόσο, χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία, η εμπειρία και η προθυμία
μετριάζουν την επίδραση των παραπάνω στοιχείων. Παρακάτω φαίνεται το αντίστοιχο
διάγραμμα.
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Διάγραμμα 3. Μοντέλο Kang (2014)

Η προσδοκώμενη απόδοση αναφέρεται στον βαθμό τον οποίο ένα άτομο πιστεύει πως η
χρήση μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας θα αυξήσει την επίδοση ενός έργου. Το
χαρακτηριστικό αυτό, στους όρους της τεχνολογίας επικοινωνιών αναφέρεται στη
δυνατότητα επίτευξης ενός στόχου μέσω της κινητής εφαρμογής. Ερευνητές αγοράς
καταλήγουν στο ότι οι χρήστες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για μια εφαρμογή όταν
βρίσκουν κάποια αξία και καινοτομία σε αυτή. Η πρώτη υπόθεση του Kang βασισμένη στο
στοιχείο αυτό είναι:
Η1: Η προσδοκώμενη απόδοση επηρεάζει θετικά την πρόθεση για συνέχιση της χρήσης κινητής
εφαρμογής.
Η προσδοκώμενη προσπάθεια έχει να κάνει με τον βαθμό ευκολίας κατά τη χρήση μιας
τεχνολογίας. Όσο η πολυπλοκότητα μειώνεται, τόσο πιο πιθανό είναι να αυξηθεί η χρήση. Οι
χρήστες τείνουν να προτιμούν εύκολες τεχνολογίες με μέγιστη αποδοτικότητα. Επιπλέον, το
μοντέλο UTAUT στηρίζει πως η προσδοκώμενη προσπάθεια επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την
πρόθεση χρήσης μέσω της προσδοκώμενης απόδοσης. Αυτό σημαίνει πως οι χρήστες
νιώθουν ότι η ευκολία μιας τεχνολογίας αυξάνει την αυτό-αποτελεσματικότητα των ίδιων
στην ολοκλήρωση ενός έργου με την τεχνολογία αυτή. Έτσι, οι επόμενες δύο υποθέσεις που
προκύπτουν είναι:
Η2: Η προσδοκώμενη προσπάθεια επηρεάζει θετικά την προσδοκώμενη απόδοση κατά τη
χρήση μιας κινητής εφαρμογής.
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Η3: Η προσδοκώμενη προσπάθεια επηρεάζει θετικά την πρόθεση για συνέχιση της χρήσης
κινητής εφαρμογής.
Το τρίτο στοιχείο που χρησιμοποίησε ο Kang από το μοντέλο αυτό για τις υποθέσεις του
είναι η κοινωνική επιρροή, που σχετίζεται με την επιρροή που έχει η γνώμη των άλλων (του
περίγυρου ενός ατόμου) στην χρήση μιας τεχνολογίας. Η αντίστοιχη υπόθεση είναι:
Η4: Η κοινωνική επιρροή επηρεάζει θετικά την πρόθεση για συνέχιση της χρήσης κινητής
εφαρμογής.
Ωστόσο, πέρα από αυτή τη θεωρία υιοθέτησης τεχνολογίας, ο ίδιος χρησιμοποίησε και την
Uses and Gratifications Theory (UGT), την οποία ανέπτυξαν οι Katz et al το 1974 και η
οποία εστιάζει στα κίνητρα που οδηγούν στη χρήση τεχνολογιών. Η θεωρία αυτή
προϋποθέτει μία σχέση μεταξύ των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των ανθρώπων και
εξηγεί γιατί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα μέσα γενικότερα, γιατί χρησιμοποιούν
συγκεκριμένες διεξόδους έκφρασης ή κατηγορίες μέσων διαφορετικού περιεχομένου από
τους ανθρώπους που αλληλεπιδρούν.
Οι χρήστες μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα μέσα για συλλογή πληροφοριών, διασκέδαση ή
και κοινωνική δικτύωση. Όσον αφορά τις εφαρμογές, τα κυριότερα κίνητρα είναι η
προσωπική ψυχαγωγία, η λειτουργική σκοπιμότητα, η επικοινωνία και η εκπλήρωση έργων.
Ακόμη, μελέτες έχουν δείξει πως τα κίνητρα συνδέονται και με την πρόθεση της αποδοχής
τεχνολογιών και με βάση αυτό ο Kang κατέληξε στις παρακάτω υποθέσεις:
Η5: Η ψυχαγωγία, η κοινωνική χρησιμότητα και η επικοινωνία έχουν θετική επιρροή στην
πρόθεση για συνέχιση της χρήσης κινητής εφαρμογής.
Η6: Η ψυχαγωγία, η κοινωνική χρησιμότητα και η επικοινωνία έχουν θετική επιρροή στην
προσδοκώμενη απόδοση μιας κινητής εφαρμογής.
Η7: Η ψυχαγωγία, η κοινωνική χρησιμότητα και η επικοινωνία έχουν θετική επιρροή στην
προσδοκώμενη προσπάθεια που απαιτείται για μια κινητή εφαρμογή.
Η8: Η ψυχαγωγία, η κοινωνική χρησιμότητα και η επικοινωνία έχουν θετική επιρροή στην
κοινωνική επιρροή.
Το διάγραμμα που συγκεντρώνει όλες τις υποθέσεις είναι το ακόλουθο:
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Διάγραμμα 4. Μοντέλο υποθέσεων Kang (2014)

Τέλος, στην συγκεκριμένη έρευνα αναπτύχθηκε και το εξής ερώτημα:
Ε1: Πως μπορεί το φύλο και η ηλικία να λειτουργήσουν στους παράγοντες υιοθέτησης
(προσδοκώμενη απόδοση, προσδοκώμενη προσπάθεια και κοινωνική επιρροή) και την
πρόθεση συνέχισης χρήσης;
Σε δείγμα 755 ατόμων, η έρευνα έδειξε πως όλες οι υποθέσεις επιβεβαιώθηκαν. Πιο
συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις σχετικές
με τον κάθε ένα παράγοντα που χρησιμοποιήθηκε στις υποθέσεις. Η κλίμακα ήταν από το 1
έως το 5 για το αν συμφωνεί ο χρήστης με κάθε πρόταση, με το 5 να είναι η απόλυτη
συμφωνία. Κρίνεται σκόπιμο να τονισθεί πως όλες οι προτάσεις είχαν κατά μέσο όρο βαθμό
μεγαλύτερο από 3. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες εμφανίσθηκαν πιο επιδραστικοί και άλλοι
λιγότερο. Στο σημείο αυτό αναφέρονται κάποιες από τις προτάσεις της έρευνας με δίπλα τον
αντίστοιχο μέσο όρο.
Σχετικά με την προσδοκώμενη απόδοση:


Οι κινητές εφαρμογές είναι χρήσιμες για τη δουλειά μου – 3.73



Η χρήση κινητών εφαρμογών βοηθά στην πιο γρήγορη επίτευξη έργων – 3.89



Η χρήση εφαρμογών αυξάνει την παραγωγικότητα – 3.65

Σχετικά με την προσδοκώμενη προσπάθεια:
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Η αλληλεπίδρασή με τις εφαρμογές είναι ξεκάθαρη και κατανοητή – 3.98



Είναι εύκολη η απόκτηση επιδεξιότητας στις κινητές εφαρμογές – 4.11



Οι κινητές εφαρμογές είναι εύκολες στην χρήση – 4.17

Σχετικά με την κοινωνική επιρροή:


Οι άνθρωποι που με επηρεάζουν συμφωνούν στη χρήση εφαρμογών – 3.48



Οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί για εμένα με βοηθούν στη χρήση εφαρμογών – 3.59



Οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί για εμένα υποστηρίζουν τη χρήση εφαρμογών –
3.74

Σχετικά με την πρόθεση:


Σκοπεύω να συνεχίσω να χρησιμοποιώ κινητές εφαρμογές στους επόμενους 12 μήνες –
4.29

Σχετικά με το κίνητρο της διασκέδασης:


Χρησιμοποιώ κινητές εφαρμογές επειδή είναι διασκεδαστικές – 4.14



Χρησιμοποιώ κινητές εφαρμογές για να περάσει η ώρα – 4.00

Σχετικά με το κίνητρο κοινωνική χρησιμότητας:


Χρησιμοποιώ κινητές εφαρμογές για πρόσβαση σε υπηρεσίες (χάρτες, παραγγελία
προϊόντων, τράπεζα) – 3.95



Χρησιμοποιώ κινητές εφαρμογές για να ενημερώνομαι – 3.91



Χρησιμοποιώ κινητές εφαρμογές για πληροφορίες σχετικά με τον καιρό, ταξίδια κτλ –
4.06

Σχετικά με το κίνητρο επικοινωνίας:


Χρησιμοποιώ κινητές εφαρμογές για να επικοινωνώ με συγγενείς και φίλους – 3.95



Χρησιμοποιώ κινητές εφαρμογές για να είμαι ενημερωμένος για εκδηλώσεις και
ανθρώπους – 3.96

Συμπερασματικά, από την έρευνα του Kang προκύπτει πως η ευκολία χρήσης είναι ένας από
τους σημαντικότερους παράγοντες όσον αφορά τις κινητές εφαρμογές. Επιπλέον, κίνητρα
όπως η διασκέδαση και η επικοινωνία έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στην χρήση τους.
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Από την άλλη, στην προσπάθειά τους να καταλήξουν στους παράγοντες που επηρεάζουν
την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, οι Harris et al. (2016) δημιούργησαν ένα ερευνητικό
μοντέλο με ιδιαίτερη έμφαση στο αντιλαμβανόμενο ρίσκο. Το χαρακτηριστικό αυτό
αναφέρεται στην προσδοκία του χρήστη να υποστεί απώλεια ενός επιθυμητού
αποτελέσματος. Ταυτοποιήθηκαν έξι τύποι ρίσκου στην συγκεκριμένη μελέτη: το
οικονομικό, η επίδοση του προϊόντος, το ψυχολογικό, η απώλεια χρόνου, το κοινωνικό και
το φυσικό, με τα πρώτα τέσσερα να είναι τα πιο σημαντικά.
Το οικονομικό ρίσκο περιλαμβάνει την απώλεια χρημάτων συνήθως μέσω κινητών
πληρωμών εφόσον έχουν πληγεί από ιούς. Η επίδοση του προϊόντος έχει να κάνει με την
απογοήτευση που μπορεί να έχει ο χρήστης εάν η επίδοση της εφαρμογής δεν είναι αυτή που
περίμενε. Το γεγονός αυτό απορρέει από την αδυναμία του χρήστη να δοκιμάσει τις επί
πληρωμή εφαρμογές πριν τις εγκαταστήσει. Εν συνεχεία, το ψυχολογικό ρίσκο προκύπτει
από την απογοήτευση που μπορεί να έχει ο χρήστης εάν εκτεθούν προσωπικά του δεδομένα,
λόγω των πολυάριθμων ιών που κυκλοφορούν και προσπαθούν να υποκλέψουν προσωπικές
πληροφορίες. Τέλος, η απώλεια χρόνου αναφέρεται στον χρόνο που σπαταλούν οι χρήστες
λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζουν οι εφαρμογές στις διαδικασίες τους.
Η πρώτη υπόθεση που διεξήχθη ήταν:
Η1: Το αντιλαμβανόμενο ρίσκο του χρήστη επιδρά αρνητικά στην πρόθεσή του να
εγκαταστήσει μια εφαρμογή.
Πέρα από το αντιλαμβανόμενο ρίσκο, ωστόσο, χρησιμοποιήθηκαν και άλλοι παράγοντες
στην έρευνα. Ο δεύτερος είναι το αντιλαμβανόμενο πλεονέκτημα, το οποίο ορίζεται ως ο
βαθμός στον οποίο ο χρήστης πιστεύει πως θα ωφεληθεί από την εγκατάσταση της
εφαρμογής. Όφελος μπορεί να είναι η διασκέδαση από ένα παιχνίδι, η διατήρηση του
υγιεινού τρόπου ζωής από μία ιατρική εφαρμογή ή ακόμη η καλύτερη απόδοση στην
επιχείρηση από μία επιχειρηματική. Έτσι, η δεύτερη υπόθεση είναι:
Η2: Το αντιλαμβανόμενο πλεονέκτημα του χρήστη επιδρά θετικά στην πρόθεσή του να
εγκαταστήσει μια εφαρμογή.
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι η εμπιστοσύνη, μέσω της οποίας ο χρήστης θεωρεί πιο
απίθανη την επίθεση από έναν ιό ή την κλοπή προσωπικών δεδομένων. Είναι λογικό πως εάν
ένας χρήστης έχει εμπιστοσύνη στην αγορά και την εφαρμογή τότε είναι πιο πιθανό να
εγκαταστήσει την εφαρμογή. Οι δύο υποθέσεις που απορρέουν είναι:
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Η3α: Η εμπιστοσύνη του χρήστη επιδρά αρνητικά στο αντιλαμβανόμενο ρίσκο.
Η3β: Η εμπιστοσύνη του χρήστη επιδρά θετικά στην πρόθεσή του να εγκαταστήσει μια
εφαρμογή.
Η τέταρτη υπόθεση σχετίζεται με την αντιλαμβανόμενη ασφάλεια, η οποία εξασφαλίζεται
εάν όταν ο χρήστης θεωρεί την αγορά των εφαρμογών προστατευτική ως προς τους ιούς και
τα προσωπικά δεδομένα. Η αντιλαμβανόμενη ασφάλεια σχετίζεται έντονα και με το ρίσκο
και με την εμπιστοσύνη. Συνεπώς, οι υποθέσεις είναι:
Η4α: Η αντιλαμβανόμενη ασφάλεια επιδρά αρνητικά στο αντιλαμβανόμενο ρίσκο.
Η4β: Η αντιλαμβανόμενη ασφάλεια επιδρά θετικά στην αντιλαμβανόμενη εμπιστοσύνη.
Επιπλέον, η αντιλαμβανόμενη φήμη είναι πιθανόν να επηρεάζει την πρόθεση για
εγκατάσταση μιας εφαρμογής. Μία εφαρμογή ή ένας προγραμματιστής μπορεί να έχει καλή
φήμη από πληροφορίες από άλλους, όπως είναι ιστοσελίδες, περιοδικά ή φίλοι. Οι σχετικές
υποθέσεις είναι:
Η5α: Όσο πιο θετική εικόνα έχει ο χρήστης για την φήμη της αγοράς εφαρμογών τόσο πιο
πολύ μειώνεται το αντιλαμβανόμενο ρίσκο.
Η5β: Όσο πιο θετική εικόνα έχει ο χρήστης για την φήμη της αγοράς εφαρμογών τόσο πιο
πολύ αυξάνεται η εμπιστοσύνη.
Τα χαρακτηριστικά μιας εφαρμογής μπορεί επίσης να παίζουν σημαντικό ρόλο στην
εμπιστοσύνη και το ρίσκο. Εάν μια εφαρμογή έχει ιούς ή άλλα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά
τότε είναι λογικό οι χρήστες να την αξιολογήσουν αρνητικά στις κριτικές. Μία εφαρμογή
που έχει καλές κριτικές ωστόσο, μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη και να μειώσει το
ρίσκο. Έτσι:
Η6α: Τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής επηρεάζουν αρνητικά το αντιλαμβανόμενο ρίσκο του
χρήστη.
Η6β: Τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής επηρεάζουν θετικά την αντιλαμβανόμενη
εμπιστοσύνη του χρήστη.
Ακόμη, η εξοικείωση των χρηστών με τη διαδικασία εύρεσης και εγκατάστασης εφαρμογών
είναι ένας ακόμη παράγοντας. Όταν ο χρήστης έχει ξαναμπεί στη διαδικασία αυτή και έχει
θετική γνώμη τότε είναι πολύ πιθανό να ξαναπροσπαθήσει να κατεβάσει εφαρμογές. Από το
γεγονός αυτό προκύπτουν οι εξής υποθέσεις:
Η7α: Η εξοικείωση επιδρά θετικά στην εμπιστοσύνη των χρηστών.
Η7β: Η εξοικείωση επιδρά αρνητικά στο ρίσκο των χρηστών.
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Πέρα από την εξοικείωση, το γεγονός της απευαισθητοποίησης έναντι στις άδειες αποτελεί
έναν επιπρόσθετο παράγοντα. Ειδικότερα, πολλές εφαρμογές ζητούν από τον χρήστη άδεια
ώστε να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία όπως η τοποθεσία ή οι επαφές. Άλλες το ζητούν κατά
την εγκατάσταση (Android) και άλλες κατά την ροή της εφαρμογής (iOS). Εάν ο χρήστης
δίνει την άδεια τότε σημαίνει πως έχει απευαισθητοποιηθεί και θεωρεί την εφαρμογή
αξιόπιστη. Επομένως:
Η8α: Η απευαισθητοποίηση επιδρά θετικά στην εμπιστοσύνη των χρηστών.
Η8β: Η απευαισθητοποίηση επιδρά αρνητικά στο ρίσκο των χρηστών.
Τέλος, το τελευταίο χαρακτηριστικό που χρησιμοποιείται στην έρευνα των Harris et al.
(2016) είναι η κλίση των χρηστών στην εμπιστοσύνη ή το ρίσκο. Πιο συγκεκριμένα, όταν
ένα άτομο έχει την τάση να εμπιστεύεται τους άλλους από τον χαρακτήρα του, τότε αυτό
αυξάνει και την εμπιστοσύνη απέναντι στις εφαρμογές. Όμοια, όταν ένα άτομο σκέφτεται
έντονα να αποφύγει κάθε ρίσκο στην ζωή του, αυτό αυξάνει το αντιλαμβανόμενο ρίσκο και
για τις εφαρμογές. Έτσι οι δύο τελευταίες υποθέσεις που προκύπτουν είναι:
Η9: Η κλίση του χρήστη να εμπιστεύεται επηρεάζει θετικά την εμπιστοσύνη για την εφαρμογή.
Η10: Η κλίση του χρήστη στο ρίσκο επηρεάζει θετικά το αντιλαμβανόμενο ρίσκο του για την
εφαρμογή.
Η έρευνα αυτή έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες και το δείγμα αποτελείται από 128 νέους
ηλικίας 22 ετών κατά μέσο όρο. Στα αποτελέσματα όλες σχεδόν οι υποθέσεις
επιβεβαιώθηκαν, άλλες με πιο έντονη επιρροή και άλλες με λιγότερη. Η υπόθεση 1
υποστηρίχθηκε πολύ ισχυρά καθώς το αντιλαμβανόμενο ρίσκο επηρεάζει σημαντικά την
πρόθεση για εγκατάσταση μιας εφαρμογής. Όμοια, οι υποθέσεις 2, 3α, 3β, 4α και 4β
επιβεβαιώθηκαν καθιστώντας το αντιλαμβανόμενο πλεονέκτημα, την εμπιστοσύνη και την
αντιλαμβανόμενη ασφάλεια κρίσιμους παράγοντες. Ωστόσο, οι υποθέσεις 5α, 5β, 6α και 6β
υποστηρίχθηκαν αλλά ασθενώς, πράγμα το οποίο σημαίνει πως η φήμη και τα
χαρακτηριστικά δεν επιδρούν τόσο πολύ σύμφωνα με το δείγμα. Η εξοικείωση που
σχετίζεται με τις υποθέσεις 7α και7β φαίνεται πως στην περίπτωση της εμπιστοσύνης επιδρά
σε μεγάλο βαθμό ενώ στο ρίσκο σε μικρότερο. Από την άλλη η απευαισθητοποίηση των
υποθέσεων 8α και 8β δεν επηρεάζει πολύ ούτε την εμπιστοσύνη ούτε το ρίσκο. Η υπόθεση 9
ήταν η μόνη που δεν υποστηρίχθηκε όσο αφορά τη σχέση της προδιάθεσης με την
εμπιστοσύνη, ενώ τέλος η υπόθεση 10 που έχει να κάνει με την προδιάθεση και τη σχέση της
με το ρίσκο υποστηρίχθηκε ασθενώς.
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Συμπερασματικά, από τη συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη πως η αντιλαμβανόμενη ασφάλεια
και η εξοικείωση παίζουν τον μεγαλύτερο ρόλο στην εγκατάσταση μιας εφαρμογής και είναι
χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να προσέξουν οι προγραμματιστές. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει και το γεγονός πως οι χρήστες απάντησαν θετικά στην απευαισθητοποίηση στις
άδειες, το οποίο αποτελεί ευκαιρία για τους προγραμματιστές να έχουν πρόσβαση σε
περισσότερα στοιχεία για καλύτερες υπηρεσίες αλλά και στους επιτιθέμενους για κλοπή
προσωπικών δεδομένων.
Τέλος, οι Inukollu et al (2014) χρησιμοποίησαν στοιχεία ερευνών και προτείνουν λύσεις
στους χρήστες ώστε να συμβάλλουν στην επιτυχία μιας εφαρμογής. Έ τσι λοιπόν αναφέρουν
πως σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Apigee (2012) σε δείγμα 500 Αμερικανών, το 96%
των συμμετεχόντων δήλωσε πως θα διέγραφε μια εφαρμογή για τους παρακάτω λόγους:
1.
2.
3.
4.
5.

Πάγωμα εφαρμογής – 76%
Κατάρρευση εφαρμογής – 71%
Αργή ανταπόκριση – 59%
Μεγάλη κατανάλωση μπαταρίας – 55%
Πολλές διαφημίσεις – 53%

Η ίδια έρευνα κατέγραψε τα στατιστικά για τους χρήστες για τους οποίους η απόδοση
παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο. Οι κατηγορίες εφαρμογών για τις οποίες βρίσκουν
σημαντική την απόδοση είναι οι τραπεζικές (74%), χάρτες (63%), πληρωμές (55%), αγορές
(49%), παιχνίδια (44%), κοινωνικά μέσα (41%).
Μερικές προτάσεις για τους χρήστες είναι:
 Να σημειώνουν στο τμήμα των κριτικών και των ιδιαίτερων θεμάτων τα προβλήματα
που τους οδήγησαν στην διαγραφή της εφαρμογής ώστε οι προγραμματιστές να
διορθώσουν το ζήτημα.
 Αντί να βαθμολογούν απλά την εφαρμογή, θα ήταν προτιμότερο να περιγράφουν
εκτενέστερα την εμπειρία τους.
 Τέλος, οι χρήστες θα πρέπει να αναλογιστούν πως η κακή επίδοση μπορεί να
οφείλεται και σε άλλους παράγοντες όπως είναι η μνήμη, ο επεξεργαστής ή η
συμβατότητα.
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2.2.1 Από την σκοπιά του προγραμματιστή
Οι προγραμματιστές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν αναπτύσσουν εφαρμογές είτε
αυτές προορίζονται για την προώθηση προϊόντων μιας επιχείρησης είτε όχι. Στην πρώτη
περίπτωση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς μια αποτυχία μπορεί να επιφέρει την
παραγκώνιση του προϊόντος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να
μελετώνται ανάλογα με το είδος της εφαρμογής. Για παράδειγμα στις τραπεζικές, θα πρέπει
να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων και των προσώπων και ακόμη, να αποφευχθούν
οι πολλές διαφημίσεις γιατί ίσως φοβίσουν τους χρήστες σχετικά με την ασφάλειά τους.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι προγραμματιστές μπορεί να
αποτυγχάνουν, όπως η έλλειψη προγραμματιστικής εξειδίκευσης, οι ελάχιστοι πόροι, η
άγνοια για την ζήτηση των χρηστών, η άγνοια του στοχευμένου κοινού ή η έλλειψη
επικοινωνίας μεταξύ των προγραμματιστών.
Ορισμένες προτάσεις για την αποφυγή αποτυχημένων εφαρμογών είναι (Inukollu et al.,
2014):
 Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ο διαδικασιακός τρόπος προγραμματισμού στις
κινητές εφαρμογές διότι είναι πιο εύκολη η παραπομπή σε συγκεκριμένα σημεία και η
διόρθωση σε περίπτωση ανίχνευσης σφαλμάτων. Μια καλοσχεδιασμένη διαδικασία
βοηθά τον χρήστη να εξατομικεύσει την εμπειρία του.
 Προτού αναπτυχθεί μια εφαρμογή είναι αναγκαίο ο προγραμματιστής να
συγκεντρώσει πληροφορίες για την αγορά και τις ανάγκες των καταναλωτών μέσω
ερευνών έτσι ώστε η εφαρμογή να προσδώσει αξία στους χρήστες.
 Οι προγραμματιστές θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί και εξασκηθεί κατάλληλα πριν
την δημιουργία ενός τέτοιου έργου.
 Η χρήση γνωστών και αποτελεσματικών εργαλείων προγραμματισμού θα οδηγήσει σε
εφαρμογές υψηλής ποιότητας.
 Πολύ σημαντικός είναι και ο συνεχόμενος και προσεκτικός έλεγχος της εφαρμογής σε
ζητήματα επίδοσης και ασφάλειας.
 Χρήσιμη είναι η χρήση ειδικών προγραμμάτων διαχείρισης λογισμικού ώστε ο
προγραμματιστής να σχεδιάζει αποδοτικά τις δραστηριότητές του.

Διπλωματική Εργασία – Κυριακίδου Ευγενία

42

 Οι προγραμματιστές θα πρέπει να ενσωματώνουν την ανατροφοδότηση των χρηστών
στις επόμενες εκδόσεις των εφαρμογών και γενικότερα να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη
τους τα σχόλια και τις κριτικές τους.
 Η χρήση των push notification και alerts θα πρέπει να είναι προσεκτική. Κρίνεται
σκόπιμο να εμφανίζονται με μέτρο και με σχετικό περιεχόμενο ώστε να κρατούν το
ενδιαφέρον του χρήστη.
 Τέλος, η διαδικασία εγγραφής πρέπει να είναι σύντομη και απλή, διότι πολλοί
χρήστες κατεβάζουν μια εφαρμογή και μετά την διαγράφουν λόγω της πολύπλοκης
εγγραφής που απαιτείται.

2.3 Τεχνολογικοί Παράγοντες
Υπάρχουν ποικίλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την τεχνολογία και τις τεχνικές
λεπτομέρειες. Αρχικά, ένας λόγος που μπορεί να οδηγήσει στην αποτυχία μιας εφαρμογής
είναι η ελλιπής πληροφόρηση για τις τεχνικές λεπτομέρειες της εφαρμογής στους τελικούς
χρήστες. Για παράδειγμα, παιχνίδια υψηλής τεχνολογίας είναι συμβατά με κινητά υψηλής
τεχνολογίας και εάν δεν υπάρχει η κατάλληλη πληροφόρηση οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί
να το κατεβάσει ακόμα και αν η συσκευή του είναι ασυνεπής, με αποτέλεσμα το κινητό να
κολλήσει ή να αργεί. Το γεγονός αυτό θα είχε ως συνέπεια την κακή κριτική της εφαρμογής.
Έτσι, προτείνεται στους κατασκευαστές να παρέχουν σαφείς τεχνικές λεπτομέρειες πριν την
εγκατάσταση ώστε να βοηθούν τους χρήστες να αντιλαμβάνονται ποιες εφαρμογές είναι
συμβατές με τις συσκευές τους. (Inukollu et al., 2014)
Ακολούθως, υπάρχουν τεχνικά στοιχεία σχετικά με την εμπειρία του χρήστη τα οποία είναι
σημαντικά. Η αποδοχή μιας εφαρμογής εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εμπειρία
που προσφέρει στον χρήστη. Οι προγραμματιστές θα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο ώστε να
βρουν τύπο κειμένου και γραφικά τα οποία είναι παγκοσμίως αναγνωρίσιμα. Επιπλέον, θα
πρέπει να χρησιμοποιούν πλαίσια τα οποία επιτρέπουν στην εφαρμογή να τροποποιείται
εύκολα ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη. Τέλος, η πλοήγηση στην εφαρμογή θα πρέπει
να είναι εύκολη ώστε ο χρήστης να νιώθει άνετα στη χρήση της (Flora et al., 2014). Μερικά
πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τους Sheng & Kjeldskov (2013) είναι:
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Μέθοδοι εισόδου: που περιλαμβάνουν μπάρες αναζήτησης ή άλλα πεδία
εισαγωγής στοιχείων τα οποία θα πρέπει να διευκολύνουν τους χρήστες όσο το
δυνατόν περισσότερο και να μειώσουν τα σφάλματα και το κόστος
πληκτρολόγησης. Τέτοια χαρακτηριστικά μπορεί να είναι default τιμές, default
αφαίρεση τιμών και συντομεύσεις.



Εργαλεία καταχώρησης όπως είναι τα carousel, οι drop down λίστες ή τα κουτιά
επιλογής. Κρίνεται σκόπιμο οι σχεδιαστές να περιορίζουν την πληκτρολόγηση
του χρήστη καθώς επίσης και την πιθανότητα σφάλματος.



Ταξινόμηση, αναζήτηση και φίλτρα: Λόγω της μικρής οθόνης είναι πολύ εύκολο
ο χρήστης να κάνει λάθος κατά την πληκτρολόγηση, έτσι είναι σημαντικό οι
σχεδιαστές να διαθέτουν ανοχή σφάλματος και προβλεπτικές μεθόδους.



Τα menu θα πρέπει να είναι απλό και εύκολα πλοηγήσιμο με ξεκάθαρη διαδρομή
που να κατατοπίζει τον χρήστη για το που βρίσκεται και που μπορεί να πάει.



Φόρμες και εγγραφή: Οι φόρμες θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες έτσι ώστε να μην
αφήνουν περιθώριο στους χρήστες να μην κατανοούν τα πεδία. Ένας χρήσιμος
τρόπος είναι τα παραδείγματα που δείχνουν στον χρήστη τι πρέπει να
πληκτρολογήσει στο κάθε πεδίο.

Επιπρόσθετα, και η ανάπτυξη του συστήματος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της
εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα προκύπτουν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους αποτυγχάνει
μια εφαρμογή. Αρχικά η έλλειψη εμπειρίας και εξάσκησης στα προγραμματιστικά
περιβάλλοντα από μέρους των προγραμματιστών είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει στη
δημιουργία ενός προγράμματος χαμηλής ποιότητας. Έπειτα, ιδιαίτερη σημασία έχει η
απουσία επαρκούς ελέγχου και η κακή συντήρηση. Τέλος, η γενικότερη παράβλεψη των
φάσεων του κύκλου ζωής ανάπτυξης μιας εφαρμογής είναι ένας από τους κύριους λόγους
αποτυχίας. (Inukollu et al., 2014)
Μία τεχνολογία που χρησιμοποιείται ευρέως στην ανάπτυξη λογισμικού είναι η γλώσσα
UML (Unified Modeling Language), η οποία δημιουργεί εικονικά μοντέλα των συστημάτων
και περιλαμβάνει ποικίλα γραφήματα απεικόνισης. Στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών πιο
συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται η M-UML, μια παραλλαγή της UML, η οποία λαμβάνει
υπόψη τις απαιτήσεις των κινητών συσκευών και μέσω αυτής απεικονίζονται τα στοιχεία της
κάθε φάσης.
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Μία παραδοσιακή προσέγγιση κύκλου ζωής περιέχει πέντε βασικές φάσεις: τον καθορισμό
απαιτήσεων, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την συντήρηση. Η ακόλουθη
εικόνα δείχνει τις φάσεις αυτές.

Εικόνα 14. Οι φάσεις του κύκλου ζωής μιας εφαρμογής. (Πηγή:
http://mobileappdevelopmentindonesia.blogspot.gr/2015/07/Mobile-app-developmentlifecycle.html?view=flipcard)

Ο καθορισμός απαιτήσεων είναι η πρώτη φάση και από τις σημαντικότερες. Εδώ γίνεται μια
προσπάθεια να σχεδιαστεί το σύστημα ώστε αυτό να είναι ξεκάθαρο από μια πρώτη ματιά.
Περιλαμβάνει τόσο λειτουργικές όσο και μη λειτουργικές πτυχές της εφαρμογής. Για
παράδειγμα, σε μία εφαρμογή κοινωνικού δικτύου στοιχεία όπως η εγγραφή χρηστών, η
αυθεντικοποίηση εισόδου, η ανάρτηση μηνυμάτων και οι δυνατότητα ειδοποιήσεων θα
μπορούσαν να περιέχονται στις απαιτήσεις.
Η φάση της σχεδίασης αποτελείται από δύο κατηγορίες, την στατική σχεδίαση και τη
δυναμική. Η πρώτη περιγράφει την στατική φύση του συστήματος με την μορφή
διαγραμμάτων κλάσεων. Ουσιαστικά πρόκειται για όλα τα συστατικά που μπορεί να περιέχει
το πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων και των επιμέρους στοιχείων τους. Στο ίδιο
παράδειγμα που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως, μερικές κλάσεις θα μπορούσαν να είναι το
προφίλ του χρήστη με τα στοιχεία όνομα, επίθετο κτλ, η υπηρεσία μηνυμάτων του χρήστη ή
ο λογαριασμός του. Η δεύτερη κατηγορία απεικονίζει τη φύση του συστήματος
χρησιμοποιώντας όμως μια ακολουθία. Για παράδειγμα θα μπορούσε να απεικονίζεται η
διαδικασία λήψης ειδοποίησης με κάθε πιθανό συμβάν.
Η διαδικασία της ανάπτυξης περιλαμβάνει πολλά ζητήματα μεταξύ των οποίων η εύρεση της
κατάλληλης

γλώσσας

προγραμματισμού

και

του

κατάλληλου

προγραμματιστικού

περιβάλλοντος. Κάθε γλώσσα και κάθε περιβάλλον έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και
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μειονεκτήματα. Η επιλογή θα πρέπει να γίνει έπειτα από έρευνα γύρω από τη συγκεκριμένη
εφαρμογή και τις ανάγκες της.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η επίδοση μιας εφαρμογής είναι απαραίτητο να
πραγματοποιηθούν έλεγχοι μέσω εξειδικευμένων τεχνικών και εργαλείων. Κάθε πλατφόρμα
περιέχει ένα σύνολο τέτοιων εργαλείων, αλλά εκτός από αυτά υπάρχουν πολλά ακόμα
διαθέσιμα στην αγορά.
Κλείνοντας με τον κύκλο ζωής, παρόλο που η φάση του ελέγχου ανιχνεύει πολλά ζητήματα,
είναι πιθανόν οι χρήστες, έπειτα από την κυκλοφορία της εφαρμογής να αντιμετωπίσουν και
άλλα. Έτσι, η φάση της συντήρησης είναι εξίσου σημαντική. Πιο συγκεκριμένα, οι
προγραμματιστές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα σχόλια των χρηστών και να κάνουν τις
ανάλογες αλλαγές. Αυτό μπορεί να υπονοεί την αλλαγή ή και προσθήκη νέων
χαρακτηριστικών στις προηγούμενες φάσεις. Η ολοκληρωμένη διαδικασία του κύκλου ζωής
είναι αυτή που θα εξασφαλίσει την ευημερία της εφαρμογής.
Τέλος, άλλοι τεχνικοί παράγοντες που επιδρούν στην επιτυχία μιας εφαρμογής σύμφωνα με
τους Flora et al. (2014) είναι:
Σχεδιασμός και αρχιτεκτονική: Ο σχεδιασμός της εφαρμογής θα πρέπει να είναι απλός
χωρίς να καταναλώνει πολλούς πόρους, δημιουργώντας μια απλή, ενδεδειγμένη
αρχιτεκτονική. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να αναπτύσσεται μια εφαρμογή βασισμένη σε
στρώματα όπου η λειτουργικότητα παραμένει συνεπής ανεξάρτητα με την πλατφόρμα που
χρησιμοποιείται.
Ευέλικτες πρακτικές: Η ανάπτυξη εφαρμογών θα πρέπει να γίνεται προωθώντας τον
προσαρμόσιμο σχεδιασμό, την εξελικτική ανάπτυξη, την πρώιμη διανομή, την συνεχόμενη
ανάπτυξη και την ευελιξία στις αλλαγές.
Έλεγχος: Είναι απαραίτητο να γίνονται έλεγχοι σε πραγματικές συσκευές και πραγματικούς
χρήστες σχετικά με την ισχύ που καταναλώνεται και την χρηστικότητα ώστε να
εξασφαλιστεί πως οι χρήστες δεν θα σπαταλούν πολλή μπαταρία. Ο έλεγχος θα πρέπει να
γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και επαναλαμβανόμενα.

2.3.1 Ασφάλεια
Στους τεχνικούς παράγοντες εντάσσεται και η ασφάλεια. Παρόλη την δημοτικότητα των
κινητών εφαρμογών, ένα υποπροϊόν που επηρεάζει την κυριαρχία των κινητών συναλλαγών
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είναι τα αυξανόμενα κρούσματα επιθέσεων και κλοπών. Η ασύρματη μετάδοση στις κινητές
συσκευές είναι ευαίσθητη σε επιθέσεις από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες αφού μπορούν να
αναρτήσουν και να κατεβάσουν δεδομένα από μη ασφαλείς τοποθεσίες ασύρματα. Οι
προγραμματιστές δεν θα πρέπει να αρκεστούν στην ασφάλεια που προσφέρει η εκάστοτε
πλατφόρμα αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουν δικές τους κρυπτογραφήσεις σε ευαίσθητα
δεδομένα. Κρίνεται σκόπιμο οι εφαρμογές να καταχωρούνται στο όνομα της εταιρείας ώστε
να αποφευχθούν πιθανά νομικά ζητήματα. (Flora et al., 2014)
Η περισσότερη ευαισθησία προέρχεται από τα ίδια τα χαρακτηριστικά των κινητών
συσκευών όπως είναι η συνεχής συνδεσιμότητα και ο συγχρονισμός με υπηρεσίες νέφους, τα
οποία είναι εύκολος στόχος για την εξάπλωση των απειλών. Οι κινητές συσκευές
χρησιμοποιούνται συχνά για ενέργειες όπως τραπεζική, πληρωμές ή και μεταφορά έμπιστων
επιχειρηματικών δεδομένων, γεγονός το οποίο ενισχύει την επιθετικότητα εάν δεν υπάρχει η
απαιτούμενη προστασία.
Υπάρχουν πολλοί τύποι απειλών στις κινητές συσκευές. Ένας από τους πιο γνωστούς είναι οι
υιοί, οι οποίοι ενσωματώνονται στον κώδικα ορισμένων κακόβουλων εφαρμογών και όταν ο
χρήστης τις κατεβάσει, αυτές υποκλέπτουν προσωπικά στοιχεία όπως κωδικοί ή username.
Έτσι, είναι λογικό οι χρήστες να εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις εφαρμογές.
Μία άλλη απειλή είναι τα botnets, πολλαπλές μολυσμένες μηχανές που συνεργάζονται ώστε
να προκαλέσουν επιζήμιες ενέργειες. Αυτά εξαπλώνονται στα κινητά μέσω εφαρμογών,
επισυναπτόμενων αρχείων σε emails ή μέσω μολυσμένων ιστοσελίδων. Λόγω της
συνεργατικής τους φύσης αναζητούν πηγές όπως οι επαφές σε μολυσμένα κινητά ώστε να
εξαπλωθούν.
Το spyware από την άλλη έχει σκοπό τον έλεγχο, την καταγραφή και την μεταφορά
δεδομένων επικοινωνίας σε εξωτερικές πηγές. Δεδομένα επικοινωνίας μπορεί να είναι μία
κλήση, ένα μήνυμα, ένα email, φωτογραφίες ή πληροφορίες τοποθεσίας.
Τέλος, το phishing είναι η προσπάθεια εξαγωγής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από
τους χρήστες όπως είναι οι κωδικοί, υποδυόμενο μία αξιόπιστη οντότητα. (Na, 2011)

2.4 Χαρακτηριστικά της εφαρμογής
Στην ενότητα αυτή πρόκειται να γίνει μία ανασκόπηση των παραγόντων που σχετίζονται με
ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ίδιας της εφαρμογής και επιδρούν στην επιτυχία της.
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Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η τιμή της, οι κριτικές, οι κατηγορία που ανήκει κ.α. όπως θα
φανεί και στη συνέχεια.
Ξεκινώντας, οι Ghose & Han διεξήγαγαν έρευνα το 2012 στην προσπάθειά τους να
κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά αυτά που επιδρούν στην ζήτηση μιας εφαρμογής. Για τον
λόγο αυτό χρησιμοποίησαν 1210 εφαρμογές από το Play Store και 1207 από το Apple App
Store σε ένα διάστημα 4 μηνών, οι οποίες βρίσκονταν στις 200 κορυφαίες θέσεις και
εξέτασαν κάποια χαρακτηριστικά τους ώστε να δουν εάν αυτά σχετίζονται με την ζήτηση.
Το πρώτο χαρακτηριστικό που εξέτασαν ήταν η τιμή και πιο συγκεκριμένα εάν η εφαρμογή
διανέμεται δωρεάν ή όχι, και σε περίπτωση που είναι επί πληρωμή, την ακριβή τιμή της.
Έπειτα ασχολήθηκαν με το μέγεθος της εφαρμογής μετρώντας το σε megabytes ώστε να
καταλήξουν στο εάν υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του μεγέθους και της ζήτησης. Το
επόμενο χαρακτηριστικό ήταν η έκταση του κειμένου των λεπτομερειών, πόσοι χαρακτήρες
δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν στο κομμάτι της περιγραφής της εφαρμογής.
Ακολούθως, μελέτησαν δύο στοιχεία σχετικά με τις κριτικές. Το ένα είναι ο μέσος όρος του
επιπέδου των κριτικών σε κάθε εφαρμογή και το άλλο είναι ο αριθμός των κριτικών που
έχουν γίνει για κάθε μία. Επιπλέον, έκριναν σκόπιμο να ληφθεί στα χαρακτηριστικά και η
ηλικία της εφαρμογής, το διάστημα δηλαδή από την ημέρα που κυκλοφόρησε, αλλά και ο
αριθμός στιγμιότυπων της εφαρμογής που διαθέτουν στο κοινό.
Ακόμη στην έρευνά τους χρησιμοποίησαν τον ηλικιακό περιορισμό, δηλαδή σε ποιες ηλικίες
επιτρέπεται η χρήση της εφαρμογής, αλλά και τον αριθμό των εφαρμογών που προέρχονται
από τον ίδιο προγραμματιστή. Τέλος, ενέταξαν κάθε εφαρμογή σε κάποια από τις ακόλουθες
κατηγορίες: παιχνίδι, διασκέδαση, κοινωνική, πολυμέσα, χρηστική, εκπαίδευση και lifestyle.
Μετά το πέρας της μελέτης οι ερευνητές κατέληξαν σε ορισμένα συμπεράσματα. Όπως ήταν
αναμενόμενο, η τιμή έχει αρνητική επιρροή στην ζήτηση της εφαρμογής.. Αντιθέτως, το
μέγεθος και η ηλικία επηρεάζουν θετικά, που σημαίνει πως όσο μεγαλύτερο μέγεθος έχει η
εφαρμογή τόσο αυξάνεται η ζήτησή του και επιπλέον όσο πιο παλιά είναι τόσο περισσότερο
ανεβαίνει η ζήτησή της. Εκτός από τα τελευταία χαρακτηριστικά, και το μέγεθος του
κειμένου των λεπτομερειών και ο αριθμός των διαθέσιμων στιγμιότυπων φαίνεται να
επιδρούν θετικά. Αυτό σημαίνει πως οι προγραμματιστές θα πρέπει να προσφέρουν στους
χρήστες επαρκή ποσότητα λεκτικής και εικονικής πληροφορίας.
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Όσον αφορά τους περιορισμούς ηλικίας, ο περιορισμός άνω των 9 ετών και άνω των 12
επηρεάζουν αρνητικά την ζήτηση, ενώ οι άλλες κατηγορίες δεν φαίνεται να έχουν σοβαρό
αντίκτυπο. Ακόμη, οι θετικές κριτικές και ο αυξανόμενος αριθμός κριτικών αυξάνουν την
ζήτηση. Τέλος, σχετικά με τις κατηγορίες εφαρμογών, το lifestyle και τα παιχνίδια
επηρεάζουν θετικά την ζήτηση, ενώ οι πολυμεσικές και οι εκπαιδευτικές εφαρμογές την
επηρεάζουν αρνητικά. (Ghose & Han, 2012)
Μια πιο εξειδικευμένη μελέτη πραγματοποίησαν οι Lee & Raghu (2011) οι οποίοι
επικεντρώθηκαν στα charts των εφαρμογών στο Apple app store. Το κύριο ερώτημα της
έρευνας ήταν η επιβίωση των πωλήσεων με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποίησαν
διάφορες προσεγγίσεις προκειμένου να εντοπίσουν τη σύνδεση μεταξύ των χαρακτηριστικών
του χαρτοφυλακίου εφαρμογών ενός πωλητή και της επιβίωσης των εφαρμογών στα
κορυφαία charts. Επιπλέον, σύμφωνα με τους ίδιους, η επιτυχία των εφαρμογών επηρεάζεται
από δύο επίπεδα αποφάσεων του πωλητή: το επίπεδο εφαρμογής και το επίπεδο πωλητή. Το
πρώτο αναφέρεται σε ιδιότητες όπως η τιμή, η κατηγορία, οι αναβαθμίσεις και η ποιότητα.
Το δεύτερο επίπεδο αφορά περισσότερο στρατηγικές αποφάσεις του προγραμματιστή όπως
είναι η στρατηγική πωλήσεων, ο αριθμός εφαρμογών που θα εισάγει στην αγορά ή ο αριθμός
των κατηγοριών εφαρμογών που θα αποφασίσει να ασχοληθεί. Ακόμη, δημιουργήθηκαν δύο
σύνολα δεδομένων για την ανάλυση της επιτυχίας των εφαρμογών, ένα σε ασυνεχή σημεία
του χρόνου και ένα στην διάρκεια επιβίωσης στα charts.
Οι μεταβλητές που χρησιμοποίησαν στην μελέτη τους είναι οι ακόλουθες:


App_survival: Εάν η εφαρμογή βρίσκεται στα charts την χρονική στιγμή t. Εάν
συμβαίνει αυτό τότε η μεταβλητή παίρνει την τιμή 1, αλλιώς μηδέν. Η
μεταβλητή μπορεί να αναφέρεται στα top 100, top 200 και top 300 των charts.
Έτσι

γίνεται

app_survival_top100,

app_survival_top200

και

app_survival_top300 αντίστοιχα.


Seller_survival_time_top300/App_survival_time_top300:

Ο

χρόνος

επιβίωσης ενός πωλητή ή μιας εφαρμογής στα charts. Κατά μέσο όρο οι πωλητές
παραμένουν 30,4 εβδομάδες ενώ οι εφαρμογές 19,7 εβδομάδες.


Seller_censor_top300/App_censor_top300: Η τιμή της μεταβλητής είναι 1 εάν
ο πωλητής ή η εφαρμογή αντίστοιχα λογοκρίθηκαν, ενώ 0 στην αντίθετη
περίπτωση.
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Seller_num_apps_top: Η συγκεκριμένη μεταβλητή μετρά την επίδοση ενός
πωλητή. Είναι ο αριθμός των εφαρμογών που διαθέτει κάποιος στα top charts. Η
μεταβλητή μπορεί να αναφέρεται στα top 100, top 200 και top 300 των charts.
Έτσι

γίνεται

Seller_num_apps_top100,

Seller_num_apps_top200

και

Seller_num_apps_top300 αντίστοιχα.


Seller_num_app: Ο αριθμός εφαρμογών που έχει ο κάθε πωλητής.



Seller_num_cate: Ο αριθμός κατηγοριών στις οποίες ανήκουν οι εφαρμογές
ενός πωλητή. Ο συνολικός αριθμός κατηγοριών στο Apple app store είναι 20.



Seller_num_app* num_cate: Πρόκειται για μία μεταβλητή διασύνδεσης των
δύο παραπάνω. Εφόσον κατά τη δημιουργία μιας εφαρμογής υπάρχει η απόφαση
της παραμονής σε μία κατηγορία ή της εξάπλωσης σε περισσότερες, το μοντέλο
περιλαμβάνει αυτή τη μεταβλητή ώστε να διευθετήσει κατά πόσο το
χαρτοφυλάκιο των κατηγοριών σχετίζεται με τις πωλήσεις μιας εφαρμογής.



App_free_price: Η μεταβλητή παίρνει την τιμή 1 εάν διατίθεται δωρεάν, ενώ
την τιμή 0 εάν είναι επί πληρωμή. Παρόλο που το 34,5% των εφαρμογών στο
Appstore είναι δωρεάν, το 80% αυτών περιλαμβάνουν δυνατότητες αγοράς εντός
των εφαρμογών.



App_Minus_initial_rank: Καταμετρά την δημοτικότητα μιας εφαρμογής κατά
την εμφάνισή της στα charts, δηλαδή την αρχική της θέση.



App_popular_cate/App_unpopular_cate: Οι δύο αυτές μεταβλητές δείχνουν
εάν μια εφαρμογή ανήκει σε μία από τις τρεις πιο δημοφιλείς ή τρεις λιγότερο
δημοφιλείς αντίστοιχα εφαρμογές. Εάν ανήκει τότε η μεταβλητή παίρνει την
τιμή 1, ενώ αντίθετα την τιμή 0.



App_price_promotion: Η συγκεκριμένη μεταβλητή αναφέρεται στο εάν υπήρξε
κάποια μείωση της τιμής της εφαρμογής προκειμένου να αυξηθεί η
δημοτικότητά της.



App_quality_update: Η μεταβλητή αυτή προσδιορίζει εάν η εφαρμογή είχε
υποστεί τουλάχιστον μία αναβάθμιση. Κάθε αλλαγή σε μία εφαρμογή θεωρείται
ποιοτική αναβάθμιση. Η περίπτωση της αναβάθμισης μπορεί να παρατηρηθεί
από τους χρήστες χωρίς απαραίτητα να έχουν κατεβάσει την εν λόγο εφαρμογή.
Το Appstore διαθέτει ημερομηνία τελευταίας αναβάθμισης για κάθε εφαρμογή.
Εάν η ημερομηνία διαφέρει από αυτή της κυκλοφορίας τότε είναι
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αναβαθμισμένη. Επιπλέον, και η περιγραφή της κάθε εφαρμογής περιλαμβάνει
αυτά τα στοιχεία.


App_review_avr/App_review_num:

Εκπροσωπούν

τον

μέσο

όρο

της

βαθμολογίας μιας εφαρμογής (σε κλίμακα 1-5) και τον συνολικό αριθμό
κριτικών μιας εφαρμογής αντίστοιχα.


App_age_of_app: Πρόκειται για τον αριθμό των ημερών που έχουν περάσει
από την κυκλοφορία μιας εφαρμογής.

Με

σκοπό

να

διεξαχθούν

συμπεράσματα

για

τις

προαναφερθείσες

μεταβλητές,

χρησιμοποιήθηκαν τρία βασικά μοντέλα: το Generalized Hierarchical Linear, το Hazard και
το Count Regression.
Από την εφαρμογή των τριών αυτών μοντέλων προέκυψαν σημαντικά αποτελέσματα.
Αρχικά, στα στοιχεία σχετικά με τον πωλητή, ο θετικός βαθμός σημαντικότητας του πρώτου
μοντέλου υποδηλώνει την ύπαρξη σχέσης μεταξύ της προσφοράς εφαρμογών σε ένα ευρύ
πλήθος κατηγοριών και της παρουσίας των εφαρμογών στις κορυφαίες 300. Η εξάπλωση σε
πολλές κατηγορίες από την πλευρά του πωλητή έχει θετική επιρροή στις πωλήσεις. Στα ίδια
αποτελέσματα οδήγησε και η εφαρμογή των δύο τελευταίων μοντέλων καταλήγοντας πως η
πρόσθεση μιας κατηγορίας με μια νέα εφαρμογή θα μειώσει την πιθανότητα εξόδου μιας
εφαρμογής από τα charts κατά 18,77%.
Όσον αφορά το επίπεδο εφαρμογών, τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ο υπολογισμός της μεταβλητής App_free_price ήταν θετικός και στατιστικά σημαντικός,
που σημαίνει πως οι δωρεάν εφαρμογές έχουν μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας. Πιο
συγκεκριμένα, είναι περίπου 1,7 φορές πιο πιθανό να επιβιώσουν στα chart από τις επί
πληρωμή εφαρμογές.
Η αρχική κατάταξη της εφαρμογής φάνηκε από την έρευνα να είναι θετική και στατιστικά
σημαντική. Ωστόσο, ο βαθμός στον οποίο επιδρά στην επιβίωσή της είναι ελάχιστος και έτσι
δεν υπάρχουν αποδείξεις για την επιστροφή κερδών από την διαφήμιση μιας εφαρμογής πριν
την κυκλοφορία της.
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο βρέθηκε πως είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της
εφαρμογής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εφαρμογές οι οποίες είχαν τουλάχιστον μία
αναβάθμιση κατά την περίοδο της έρευνας αύξησαν την πιθανότητα παραμονής τους στα top
charts κατά 2,9 φορές σε σχέση με τις υπόλοιπες εφαρμογές. Συνεπώς, η ποιοτική
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αναβάθμιση επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα στην επιβίωση μιας εφαρμογής και οι
πωλητές θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα το σημείο αυτό.
Η μείωση της τιμής την εφαρμογής αποτελεί επίσης επιδραστικό παράγοντα, ωστόσο σε
χαμηλότερο βαθμό. Ειδικότερα, οι συγκεκριμένες εφαρμογές έχουν 1,3 φορές περισσότερες
πιθανότητες να παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο των charts.
Αναφορικά με την κατηγορία στην οποία ανήκει μια εφαρμογή, η έρευνα υποδηλώνει πως
εάν αυτή ανήκει σε μία από τις δημοφιλέστερες κατηγορίες τότε έχει λιγότερες πιθανότητες
επιβίωσης και η περίοδος παραμονής στα charts είναι μικρότερη από την αντίστοιχη των
λιγότερο δημοφιλών κατηγοριών. Σύμφωνα με το δεύτερο μοντέλο, το ρίσκο εξόδου από τα
chart αυξάνεται 1,22 φορές στις εφαρμογές που ανήκουν σε δημοφιλείς κατηγορίες. Παρόλο
που οι τελευταίες μπορεί να έχουν περισσότερες λήψεις, η περίοδος επιβίωσής τους είναι
μικρότερη λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού που δέχονται από πολυάριθμες εφαρμογές
δημοφιλών κατηγοριών.
Τέλος, εφαρμογές που έχουν καλύτερο βαθμό κριτικών και γενικά περισσότερες κριτικές
τείνουν να είναι πιο επιτυχημένες. Έτσι, οι χρήστες προτιμούν τις εφαρμογές με καλή
βαθμολογία και επίσης αυτές που προέρχονται από έναν φημισμένο προγραμματιστή. (Lee &
Raghu, 2011)
Συνεχίζοντας, οι Kim et al. (2016) υποστηρίζουν πως η αγορά μιας εφαρμογής έχει τα δικά
της χαρακτηριστικά, διαφορετικά από αυτά της υιοθέτησης και χρήσης δωρεάν εφαρμογών.
Για τον λόγο αυτό κρίνεται χρήσιμη η ανασκόπηση της έρευνάς τους.
Οι βασικές κατηγορίες χαρακτηριστικών με τις οποίες ασχολήθηκαν είναι πέντε: word of
mouth (WOM) για μια εφαρμογή, χρησιμότητα, δυνατότητα δοκιμής, νομισματική αξία και
ψυχαγωγία. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στην θετική αξιολόγηση άλλων χρηστών για τη
συγκεκριμένη εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχοντες της έρευνας δήλωσαν πως
αποφάσισαν να αγοράσουν μια εφαρμογή έπειτα από συστάσεις φίλων, υψηλή βαθμολογία
στο app store, κριτικές πελατών, υψηλή δημοτικότητα ή και ανατροφοδοτήσεις από χρήστες.
Η χρησιμότητα προέρχεται από τις κατάλληλες λειτουργίες που η εφαρμογή περιλαμβάνει ή
από την αναγκαιότητά της σε διάφορους τομείς όπως η εργασία ή η υγεία.
Το στοιχείο της δυνατότητας δοκιμής είναι ο βαθμός στον οποίο ο χρήστης μπορεί να
δοκιμάσει επαρκώς την εφαρμογή. Όσον αφορά τη νομισματική αξία, έχει να κάνει με την
τιμή της εφαρμογής, εάν είναι φθηνή, εάν η χρησιμότητά της ανταποκρίνεται στην τιμή ή εάν
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η τιμή είναι δίκαιη. Τέλος, η διασκέδαση σχετίζεται με την ευχαρίστηση και διασκέδαση που
απολαμβάνει ο χρήστης από την χρήση της εφαρμογής.
Αφού εξηγήθηκαν οι χρησιμοποιούμενες μεταβλητές, ακολούθως παρουσιάζονται οι
υποθέσεις των Kim et al. (2016). Η πρώτη έχει να κάνει με τη χρησιμότητα της εφαρμογής
που όπως προαναφέρθηκε είναι η αντίληψη του χρήστη ότι η εφαρμογή θα βελτιώσει την
επίδοσή του σε κάτι που επιθυμεί να κάνει. Έτσι:
Η1: Η χρησιμότητα της εφαρμογής έχει θετική επιρροή στην πρόθεση του χρήστη να την
αγοράσει.
Οι καταναλωτές συχνά αγοράζουν προϊόντα βασισμένοι στο συναίσθημα της ευχαρίστησης.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η αξία αυτή βρέθηκε κύριος παράγοντας για αποφάσεις αγοράς.
Κάποιος που πρόκειται να αγοράσει μια εφαρμογή θα εξετάσει εάν αυτή του προσφέρει
ευχαρίστηση. Η δεύτερη υπόθεση λοιπόν είναι:
Η2: Η διασκέδαση που προσφέρει η εφαρμογή έχει θετική επιρροή στη πρόθεση του χρήστη να
την αγοράσει.
Όσον αφορά τη νομισματικά αξία, όταν η ανταμοιβή του χρήστη υπερβαίνει της επένδυσης
που έκανε, τότε η νομισματική αξία αυξάνεται. Όταν ένα άτομο σκέφτεται να αγοράσει μια
εφαρμογή, καταμετρά την νομισματικά αξία του και αν είναι υψηλή τότε την αγοράζει.
Συνεπώς:
Η3: Η νομισματική αξία της εφαρμογής έχει θετική επιρροή στη πρόθεση του χρήστη να την
αγοράσει.
Το word of mouth δημιουργείται από διάφορες πηγές πληροφοριών όπως τα site κριτικών,
προσωπικά blogs ή και τα κοινωνικά δίκτυα. Το αποτέλεσμα των κριτικών μπορεί να είναι
θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο για μια εφαρμογή. Ωστόσο, στην συγκεκριμένη έρευνα το word
of mouth λαμβάνεται από τη θετική του σκοπιά και νοείται ως η θετική αξιολόγηση χρηστών
για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Η υπόθεση που προκύπτει λοιπόν είναι:
Η4: Το word of mouth για την εφαρμογή επιδρά θετικά στην πρόθεση του χρήστη να την
αγοράσει.
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Η δυνατότητα δοκιμής θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την αποδοχή καινοτομιών
καθώς μειώνει την αβεβαιότητα όταν πρόκειται για την αγορά ενός προϊόντος. Όμοια και για
τις εφαρμογές μειώνει την αβεβαιότητα και επηρεάζει θετικά την αγορά τους. Συνεπώς:
Η5: Η δυνατότητα δοκιμής της εφαρμογής επιδρά θετικά στην πρόθεση του χρήστη να την
αγοράσει.
Πέρα από την σχέση των παραγόντων με την κύρια εξαρτημένη μεταβλητή της έρευνας, την
πρόθεση αγοράς μιας εφαρμογής, εξετάζεται η σχέση και μεταξύ των παραγόντων. Πιο
συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ερευνητές η νομισματική αξία εξαρτάται από την
σκοπιμότητα του προϊόντος. Η χρησιμότητα εκπροσωπεί την λειτουργική σκοπιμότητα ενώ η
διασκέδαση την ψυχαγωγική. Έτσι, απορρέουν δύο ακόμα υποθέσεις:
Η6: Η χρησιμότητα η εφαρμογής επιδρά θετικά στην νομισματική της αξία.
Η7: Η διασκέδαση που προσφέρει η εφαρμογή επιδρά θετικά στην νομισματική της αξία.
Ακόμη, σχέση φαίνεται να υπάρχει και μεταξύ του word of mouth και της νομισματικής
αξίας της εφαρμογής, αφού ένας δυνητικός πελάτης μπορεί να βασισθεί στην κοινωνική
επιρροή ώστε να αξιολογήσει την αξία της. Η αντίστοιχη υπόθεση είναι:
Η8: Τo word of mouth της εφαρμογής επιδρά θετικά στην νομισματική της αξία.
Στην ίδια νοοτροπία με τους παραπάνω παράγοντες, εξετάζεται και η σχέση της δυνατότητας
δοκιμής με την νομισματική αξία της εφαρμογής. Εφόσον η δυνατότητα δοκιμής μειώνει την
αβεβαιότητα, άρα πιθανόν αυξάνει την χρησιμότητα και συνεπώς και την νομισματική αξία.
Επομένως:
Η9: Η δυνατότητα δοκιμής της εφαρμογής επιδρά θετικά στην νομισματική της αξία.
Το ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζει την σχέση όλων των μεταβλητών.
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Διάγραμμα 5. Μοντέλο υποθέσεων Kim et Al. (2016)

Οι υποθέσεις αυτές εξετάστηκαν σε δείγμα 411 χρηστών και αφορούσαν μία συγκεκριμένη
αγορασμένη εφαρμογή των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως 7 από τις 9
υποθέσεις επιβεβαιώθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την πρόθεση για αγορά η
χρησιμότητα, η διασκέδαση, η νομισματική αξία και η δυνατότητα δοκιμής έχουν την πιο
σημαντική επιρροή σε αυτή. Το word of mouth δεν φάνηκε να επηρεάζει ιδιαίτερα την
συγκεκριμένη μεταβλητή. Όσον αφορά την νομισματική αξία η διασκέδαση, το word of
mouth και η δυνατότητα δοκιμής την επηρεάζουν θετικά και σε μεγάλο βαθμό. Η
χρησιμότητα δεν φαίνεται να επηρεάζει σύμφωνα με τους ερωτηθέντες. Το γεγονός αυτό
μπορεί να εξηγηθεί από τα περιορισμένα χαρακτηριστικά των κινητών συσκευών που
περιορίζουν την λειτουργικότητα, όπως είναι η μικρή οθόνη και η δύσκολη είσοδος
δεδομένων.
Συμπερασματικά, από την έρευνα των Kim et al προκύπτει πως χαρακτηριστικά εφαρμογών
όπως η δυνατότητα δοκιμής, η λογική τιμή, η προσφορά ψυχαγωγίας και η λειτουργικότητα
μπορούν να προσελκύσουν πιο πολλούς χρήστες και συνεπώς καθιστούν την εφαρμογή πιο
πετυχημένη.
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2.4.1 WoM
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το WoM επιδρά σημαντικά στην επιτυχία των
εφαρμογών, έτσι κρίνεται σκόπιμη η περεταίρω διερεύνησή του. Το Word of Mouth (WoM)
αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις, καθώς το παρόν ψηφιακό
περιβάλλον προσδίδει πολύ μικρό έλεγχο στις εταιρείες όσον αφορά το περιεχόμενο που
προέρχεται από τους χρήστες. Επιπλέον, το WoM είναι μία από τις πιο απτές πηγές
πληροφοριών για τους χρήστες, και έτσι το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους όταν πρόκειται
για τη χρήση μιας εφαρμογής. Σύμφωνα με μελέτες της Nielsen (Valle, 2016), μια εταιρεία
παροχής πληροφοριών για την καταναλωτική συμπεριφορά, περίπου το 60% των
καταναλωτών

ηλεκτρονικών

συσκευών

κοιτούν

τις

online

κριτικές

προτού

πραγματοποιήσουν κάποια αγορά, ενώ το 37% των καταναλωτών τις κοιτούν όταν πρόκειται
για αγορά λογισμικού.
Το ηλεκτρονικό WoM περιλαμβάνει πέντε κανάλια διανομής πληροφοριών: τα φόρουμ
συζητήσεων, τις ιστοσελίδες κριτικών, τα blogs, τα κοινωνικά δίκτυα και την ιστοσελίδα του
εκάστοτε προϊόντος. (Kim et. al., 2013)
Επίσης, σύμφωνα με την Valle (2016) χρήσιμο είναι να μελετηθεί και το κίνητρο που οδηγεί
τον καταναλωτή στην αγορά προϊόντος και στην δημιουργία θετικού WoM. Τα κίνητρα είναι
δύο: το ηδονικό και το χρηστικό. Το πρώτο σχετίζεται με τις εμπειρίες, τη διασκέδαση και
την ευχαρίστηση του χρήστη, ενώ το δεύτερο με ζητήματα λειτουργικά και οργανικά. Οι
Kim et. al. (2013) ταξινόμησαν τις κατηγορίες εφαρμογών τόσο στο ηδονικό όσο και στο
χρηστικό κομμάτι:
Τομέας
Ηδονικός

Κατηγορία Εφαρμογής
Βιβλία, διασκέδαση, παιχνίδια, lifestyle, μουσική, φωτογραφία,
κοινωνικά δίκτυα, αθλητισμός, ταξίδια
Λειτουργικός Επιχειρηματική, εκπαίδευση, οικονομία, υγεία και ευεξία, ιατρική,
πλοήγηση, ειδήσεις, παραγωγικότητα, παραπομπή, δημόσια
ωφέλεια, καιρός
Σε έρευνά της η Valle (2016) εξέτασε την επιρροή της μέσης online βαθμολογίας στις
πωλήσεις κινητών εφαρμογών, την επιρροή του αριθμού κριτικών σε αυτές, το εάν η
ηδονικότητα μετριάζει την επιρροή της μέσης βαθμολογίας στις πωλήσεις μιας κινητής
εφαρμογής και τέλος εάν η ηδονικότητα μετριάζει την επιρροή του αριθμού κριτικών στις
πωλήσεις μιας εφαρμογής.
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Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας παρουσίασαν ενδιαφέρον καθώς βρέθηκε πως
η μέση βαθμολογία μιας εφαρμογής δεν έχει σημαντική επιρροή στις πωλήσεις, κάτι που
έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες. Αντιθέτως, για τον αριθμό κριτικών, βρέθηκε
πως επηρεάζει σε αρκετά μεγάλο βαθμό τις πωλήσεις.
Ωστόσο, συμπεριλαμβάνοντας και την έννοια της ηδονικότητας στις μετρήσεις, η μέση
βαθμολογία έγινε σημαντικός παράγοντας, πράγμα που σημαίνει πως η φύση της εφαρμογής
μετριάζει την επιρροή της μέσης βαθμολογίας στις πωλήσεις. Έτσι λοιπόν, όσο περισσότερο
χρηστική είναι μια εφαρμογή, τόσο περισσότερο η βαθμολογία επηρεάζει τις πωλήσεις.
Από την άλλη μεριά, ο αριθμός των κριτικών επηρεάζει τις πωλήσεις σε κάθε περίπτωση. Η
ίδια έρευνα έδειξε πως μία επιπρόσθετη βαθμολογία θα μπορούσε να επιφέρει 20-30%
περισσότερες πωλήσεις. Και εδώ η ηδονικότητα μετριάζει την επιρροή και καθώς ο αριθμός
των κριτικών έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις χρηστικές εφαρμογές.
Συμπερασματικά, κύρια ευρήματα της έρευνας είναι πως ο αριθμός των κριτικών είναι αυτός
που επηρεάζει περισσότερο τις πωλήσεις και επίσης οι χρηστικές εφαρμογές είναι αυτές που
δέχονται μεγαλύτερη επιρροή τόσο από τη μέση βαθμολογία όσο και από τον αριθμό των
κριτικών. Άλλα ευρήματα της έρευνας είναι πως οι εφαρμογές που απευθύνονται σε νέους
ανθρώπους έχουν περισσότερες κριτικές και συνεπώς μεγαλύτερες πωλήσεις και ακόμη πως
οι πιο πρόσφατες εφαρμογές έχουν πιο θετική σχέση με την αύξηση των κριτικών και
επομένως με την αύξηση των πωλήσεων. (Kim et. al., 2013)

2.5 Marketing
Σύμφωνα με τον Kendall (2016) η μεγαλύτερη πρόκληση για μια κινητή εφαρμογή δεν έχει
να κάνει με το πώς λειτουργεί, όλα περιστρέφονται γύρω από το μάρκετινγκ. Έρευνα του
Business Insider δείχνει πως οι προγραμματιστές ανησυχούν περισσότερο για τις ενέργειες
μάρκετινγκ που θα ακολουθήσουν παρά τον πραγματικό σχεδιασμό και προγραμματισμό.
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Εικόνα 15. Προκλήσεις κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής. (Πηγή:
http://www.businessinsider.com/app-developers-most-challenged-by-marketing-2016-2, 2016)

Ο μεγάλος ανταγωνισμός λόγω του πλήθους των νέων εφαρμογών καθιστά την προσέλκυση
πελατών πολύ δύσκολη, έτσι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να γίνουν ενέργειες μάρκετινγκ. Το
μάρκετινγκ παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία μιας εφαρμογής, και όχι μόνο για την
προσέλκυση νέων πελατών, αλλά και για τη διατήρηση των υπαρχόντων αφού έχουν
κατεβάσει την εφαρμογή. Μερικοί από τους λόγους που οδηγούν σε αποτυχία του
μάρκετινγκ είναι: (Inukollu et al., 2014)
 Χαμηλός προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός είναι από τα κυριότερα ζητήματα
που απασχολούν τους προγραμματιστές. Προκειμένου να προσελκύσουν μεγάλο
κοινό, θα πρέπει να απευθυνθούν σε διαφημιστικές εταιρείες, οι οποίες όμως
απαιτούν συνήθως τεράστιο χρηματικό ποσό.
Μία λύση θα ήταν η εύρεση νέων στρατηγικών, από πλευράς των διαφημιστικών
παρόχων, οι οποίες θα ελαχιστοποιούν το κόστος και παράλληλα θα μεγιστοποιούν
την επιστροφή κεφαλαίου. Με αυτόν τον τρόπο οι προγραμματιστές θα μπορούσαν
να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη ανώτερων εφαρμογών χωρίς να τους ανησυχεί
το μάρκετινγκ.
 Έλλειψη εμπιστοσύνης. Λόγω της έλλειψης σαφήνειας από μέρους των
διαφημιστικών

εταιρειών,

οι

προγραμματιστές

δυσκολεύονται

να

τους

εμπιστευτούν. Καθώς οι υπηρεσίες αυτές παραμένουν ακριβές, ο προγραμματιστής
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έχει ανάγκη να νιώσει ασφάλεια για να τους εμπιστευτεί. Ωστόσο, αντ’ αυτού, οι
περισσότεροι θεωρούν τις εν λόγω εταιρείες ανειλικρινείς διότι υπάρχει η
πεποίθηση ότι το κόστος είναι πολύ μικρότερο από αυτό που οι ίδιες ισχυρίζονται.
Συνεπώς, οι διαφημιστικές θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρες και να δίνουν
περισσότερες πληροφορίες στους πελάτες τους. Πιο συγκεκριμένα, έγγραφα
σχεδιασμού, αναφορών και μετρήσεων θα ήταν χρήσιμα σε αυτή τη περίπτωση.
Αφού προσδιορίσθηκαν τα πράγματα που αποτρέπουν την επιτυχία της εφαρμογής, στη
συνέχεια αναφέρονται ορισμένα στοιχεία μαρκετινγκ που είναι χρήσιμα στην προώθησή της.

 Landing Page/Website. Μια σελίδα προορισμού είναι το πρώτο μέρος που
μπορούν να φτάσουν οι χρήστες με την πρώτη επίσκεψη. Για μια εφαρμογή για
κινητά είναι συχνά το πρώτο σημείο επαφής με τους δυνητικούς χρήστες. Έχοντας
μια σελίδα προορισμού για την εφαρμογή είναι ένα απαραίτητο στοιχείο. Και όσο
νωρίτερα μπορεί να είναι έτοιμη τόσο το καλύτερο. Θα είναι στο κέντρο της
προγενέστερης προσπάθειες μάρκετινγκ για την εφαρμογή. Κατά την φάση πριν
από την εκτόξευση της σελίδας προορισμού θα ενεργεί ως βασικό σημείο επαφής
με τους δυνητικούς χρήστες. Είναι το μέρος όπου θα στείλει τους χρήστες να
μάθουν περισσότερα σχετικά με την εφαρμογή. (Hubbard, 2015)
 Cross promoting. Υπάρχουν δύο τρόποι αυτής της προώθησης: ο ένας είναι μέσω
υπαρχόντων εφαρμογών του ίδιου προγραμματιστή να γίνεται διαφήμιση η οποία
θα οδηγεί τους χρήστες στο app store και στην συγκεκριμένη διαφημιζόμενη
εφαρμογή, και ο άλλος είναι μέσω συνεργασιών με άλλες εφαρμογές όπως η
προώθηση θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο. (Hubbard, 2015)

 Στοιχεία που τραβούν τη προσοχή. Έχοντας πρωτότυπα στοιχεία, όπως είναι ένα
εικονίδιο, το logo ή τα στιγμιότυπα οθόνης είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο
μάρκετινγκ. Επιπλέον, οι κριτικές αποτελούν εξίσου σημαντικό στοιχείο στο οποίο
θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία της
εφαρμογής. (Inukollu et al., 2014)
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Social Media marketing. Τα κοινωνικά μέσα είναι ένας αποδοτικός τρόπος
διάδοσης της εφαρμογής αν αναλογιστεί κανείς πως ο μέσος χρήστης περνά πολλή
ώρα της ημέρας στα κοινωνικά μέσα. (Lucic, 2015) Οι ίδιοι οι χρήστες μπορούν να
εκφράσουν την σκέψη τους για μία εφαρμογή και να την προωθήσουν.
Επιπρόσθετα, είναι ένας δωρεάν τρόπος διαφήμισης που δεν επιβαρύνει τους
προγραμματιστές. Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η χρήση τους είναι
πιθανό να οδηγήσει και σε αρνητικά αποτελέσματα, γι’ αυτό και θα πρέπει να είναι
προσεκτική. Γι’ αυτόν τον λόγο κρίνεται σκόπιμο να γίνει προσπάθεια να
προσεγγισθεί το σωστό κοινό ώστε να υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
(Inukollu et al., 2014)
Υπάρχουν πολλά μέσα τα οποία είναι χρήσιμα όπως το Facebook, το Twitter, το
Google Plus, το Pinterest κτλ. Ωστόσο σύμφωνα με τον Lucic (2015) το Facebook
και το Twitter φαίνεται να έχουν την μεγαλύτερη απόδοση.

 Στοχευμένο κοινό. Ένα ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η επικέντρωση σε
συγκεκριμένο κοινό που έχει ανάγκη για τις υπηρεσίες της εφαρμογής. Έτσι, είναι
απαραίτητη η τμηματοποίηση των πελατών ώστε να γίνουν και οι αντίστοιχες
ενέργειες μάρκετινγκ στοχευμένα. (Inukollu et al., 2014)
 Τιμή. Αναμφίβολα, μία εφαρμογή που είναι δωρεάν θα προσελκύσει πιο εύκολα
πελάτες. Ωστόσο, εάν η εφαρμογή είναι “Freemium”, δηλαδή δωρεάν αλλά
παρέχοντας εξεζητημένες υπηρεσίες με αντίτιμο τότε θα πρέπει να υπάρχει μία
περίοδος δοκιμής ώστε να αποφασίσει ο χρήστης εάν θέλει να δαπανήσει χρήματα
για την εφαρμογή. (Inukollu et al., 2014)
 Δημοφιλή blogs. Πολλές φορές δεν είναι απαραίτητο να απευθυνθούν οι
προγραμματιστές σε διαφημιστικές εταιρείες. Αντ’ αυτού θα μπορούσαν να
διαδώσουν την εφαρμογή μέσω blogs φιλικών ή και συγγενικών προσώπων. Σε
αυτά τα blog θα μπορούσαν να γράφοντα άρθρα με χρήσιμες πληροφορίες
(σχετικά με τον κλάδο της εφαρμογής) ή διάφορα tips. (Inukollu et al., 2014)
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 Χρήση τρίτων εταιρειών. Τέλος, η ανάπτυξη εφαρμογών για άλλες εταιρείες θα
βοηθήσουν στην ενίσχυση της εικόνας και της φήμης των προγραμματιστών.
(Inukollu et al., 2014)
 Όνομα και περιγραφή στο App Store. Το κομμάτι αυτό είναι πολύ πιο
σημαντικό από όσο πολλοί θεωρούν. Είναι χρήσιμο η κάθε εφαρμογή να έχει
μοναδικό όνομα το οποίο να περιέχει και υπαινιγμό για το περιεχόμενο της
εφαρμογής. Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη και όταν την
αναζητούν οι χρήστες να την εντοπίζουν εύκολα. Ακόμη, είναι καλό οι χρήστες να
θυμούνται εύκολα το όνομα της εφαρμογής. Τέλος, η περιγραφή θα πρέπει πάντα
να υπάρχει και να μην είναι μακροσκελής αλλά να περιέχει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για το περιεχόμενο της εφαρμογής. (Lucic, 2015)
 App Store Optimization (ASO). Είναι η αντίστοιχη ενέργεια SEO στους
υπολογιστές. Πρόκειται για τη διαδικασία βελτιστοποίησης του εικονιδίου, των
στιγμιότυπων, του τίτλου, της περιγραφής, των λέξεων κλειδιών ή οποιουδήποτε
άλλου στοιχείου που παρουσιάζεται στο app store. (Hubbard, 2015)
 Email Lists. Ένας ακόμη τρόπος προώθησης της εφαρμογής είναι μέσω
ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Είναι σκόπιμο ο προγραμματιστής (ή ο υπεύθυνος
μάρκετινγκ) να διατηρεί μία λίστα με email (προσπαθώντας συνεχώς να την
διευρύνει) και να χρησιμοποιεί την εν λόγω λίστα για αποστολή μηνυμάτων
σχετικά με σημαντικά ζητήματα όπως νέα χαρακτηριστικά της εφαρμογής,
αναβάθμιση κτλ. (Lucic, 2015)
 Google Alerts. Τα Google Alerts είναι ειδοποιήσεις, που αποστέλλονται στους
ενδιαφερόμενους με την μορφή μηνυμάτων (emails) όταν η Google βρίσκει νέα
αποτελέσματα – όπως ιστοσελίδες , άρθρα εφημερίδων ή blogs – που ταιριάζουν
με τον όρο αναζήτησής που θέτει ο χρήστης. Για μια εφαρμογή είναι χρήσιμο
καθώς μπορεί ο προγραμματιστής να θέσει λέξεις κλειδιά της εφαρμογής (πχ
τίτλος) και να παρακολουθεί συνεχώς τι γράφεται για αυτήν. (Lucic, 2015)
 Ιστοσελίδες ειδήσεων. Μέσα από την αναφορά σε ειδησεογραφικά sites, μία
εφαρμογή μπορεί πιο εύκολα να γίνει γνωστή καθώς επίσης και σε στοχευμένο
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κοινό. Έτσι λοιπόν, αξίζουν οι επαφές με τέτοιου είδους ιστοσελίδες προκειμένου
να ενταχθεί η εφαρμογή σε κάποιο άρθρο. (Lucic, 2015)

2.5.1 O ρόλος του A/B test στο app marketing
Όπως προαναφέρθηκε, είναι πολύ σημαντικό μία εφαρμογή να έχει την κατάλληλη τιμή,
περιγραφή ή και λογότυπο ώστε να τραβήξει την προσοχή των δυνητικών χρηστών. Ωστόσο,
πως μπορεί να είναι σίγουρος κάποιος για το ποιο λογότυπο, για παράδειγμα, θα ήταν το πιο
ελκυστικό; Την λύση σε αυτό το πρόβλημα έρχεται να λύσει ο έλεγχος Α/Β.
Πρόκειται για ένα είδος ελέγχου, γνωστό στις κινητές εφαρμογές και ως “micro-testing”, το
οποίο δίνει τη δυνατότητα στους υπεύθυνους marketing να ελέγξουν την απόδοση ενός
στοιχείου, συγκρίνοντάς το με πολλές εκδοχές.
Ο εν λόγω έλεγχος περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα:
1. Δημιουργία κινητής σελίδας προορισμού, δηλαδή μιας μοναδικής ιστοσελίδας η
οποία θα περιέχει τα ίδια στοιχεία που μπορεί να δει ο χρήστης στην εφαρμογή στο
app store, όπως είναι ένα λογότυπο, μία περιγραφή, στιγμιότυπα ή ένα κουμπί αγοράς
της εφαρμογής.
Η σελίδα μπορεί να αναπτυχθεί με τρείς τρόπους: custom προγραμματισμός που δίνει
μεγάλη ευελιξία, χρήση έτοιμου template από ιστοσελίδα που απαιτεί βασικές
γνώσεις προγραμματισμού ή με χρήση online προγραμματιστών που παρέχονται από
διάφορα site.
Έπειτα από τη δημιουργία της ιστοσελίδας, θα πρέπει να δημιουργηθούν κάποιες
παραλλαγές της (ο αριθμός διαφέρει ανά περίπτωση αλλά γενικά 3 με 4 παραλλαγές
αρκούν για σχεδόν κάθε περίπτωση). Οι παραλλαγές αυτές θα περιέχουν τα ίδια
ακριβώς στοιχεία εκτός από μία διαφορά (ανάλογα με το στοιχείο που χρειάζεται να
ελεγχθεί, πχ λογότυπο, περιγραφή κτλ).
Τέλος, οι έλεγχοι Α/Β διανέμουν τυχαία την κίνηση σε αυτές τις σελίδες ώστε να
μπορεί μετά να μετρηθεί η επισκεψιμότητα. Οι έλεγχοι Α/Β μπορούν να
εφαρμοσθούν μέσω υπηρεσιών όπως είναι το Optimizely, το VWO ή το Kissmetrics.
2. Εύρεση δείγματος για τον έλεγχο, που σημαίνει την προώθηση της ιστοσελίδας μέσω
δωρεάν μέσων όπως τα social media ή και επί πληρωμή καμπανιών με χρήση των
Google Adwords ή του Admob.
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3. Λήψη αποτελεσμάτων μέσω των analytics. Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο αυτό είναι
απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν υπηρεσίες analytics όπως είναι τα Kissmetrics ή το
Optimizely. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να δώσουν ξεκάθαρα αποτελέσματα
σχετικά με τη διάδραση, την επισκεψιμότητα ή την απόδοση του κάθε στοιχείου.
Συμπερασματικά, γίνεται φανερό πως ο έλεγχος Α/Β είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την
εικόνα της εφαρμογής καθώς μπορεί να καθοδηγήσει τους υπεύθυνους marketing στις
κινήσεις τους και να οδηγήσει σε μεγαλύτερα κέρδη. ( Peter Tanham, 2012)

2.6 Παράγοντες για εφαρμογές βασισμένες στην τοποθεσία
Η κινητή τεχνολογία προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο
Διαδίκτυο και σε όλες τις πληροφορίες από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή,
χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή τους. Η αυξανόμενη δημοτικότητα των κινητών
συσκευών παρουσιάζει μια ευκαιρία ώστε να αναπτυχθούν νέες, καινοτόμες εφαρμογές. Οι
υπηρεσίες βασισμένες στη τοποθεσία (location-based services), αποτελούν εφαρμογές
σχεδιασμένες κυρίως για κινητές συσκευές, οι οποίες ανιχνεύουν την τοποθεσία της
συσκευής και επιτρέπουν στον χρήστη να μοιράζεται την τρέχουσα ή προηγούμενη
τοποθεσία του διαδικτυακά. Τέτοιου είδους εφαρμογές επιπλέον, παρέχουν πολύτιμες
πληροφορίες σχετικά με διαδρομές, την κίνηση ή συνθήκες του δρόμου.
Ωστόσο, προκειμένου να παρέχουν στον χρήστη όλες αυτές τις πληροφορίες απαιτούν
δεδομένα για την τοποθεσία της συσκευής και λόγω της πιθανότητας κακόβουλης χρήσης
των πληροφοριών αυτών, υπάρχει πλέον έντονη ανησυχία σχετικά με ζητήματα ασφάλειας
των εφαρμογών βασισμένων στην τοποθεσία. Έτσι, κρίνεται σκόπιμο να εξετασθούν οι
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ποιότητα των εν λόγω εφαρμογών.
Για την συγκεκριμένη μελέτη οι Wang & Lin (2016) ανέπτυξαν ορισμένες υποθέσεις μέσα
στις οποίες χρησιμοποιούνται κάποιες βασικές έννοιες.
Η ποιότητα της πληροφορίας αναφέρεται στην ικανότητα του πληροφοριακού συστήματος
να μεταδώσει σχετικές, ακριβείς και βοηθητικές πληροφορίες στους χρήστες. Η εμπιστοσύνη
αποτελεί χαρακτηριστικό που αναπτύσσεται όταν υπάρχει η πεποίθηση πως ο προμηθευτής
υπηρεσιών λειτουργεί για το συμφέρον των πελατών του. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν
πως όταν ο προμηθευτής παρέχει ποιοτικές πληροφορίες τότε η εμπιστοσύνη των χρηστών
αυξάνεται. Έτσι η πρώτη υπόθεση είναι:
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Η1: Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα των πληροφοριών στις υπηρεσίες βασισμένες στην
τοποθεσία έχει θετική επίδραση στην εμπιστοσύνη του χρήστη για τις ίδιες.
Όσον αφορά την ποιότητα του συστήματος, αυτή σχετίζεται με την αξιοπιστία του, την
αποτελεσματική πλοήγηση και την ξεκάθαρη διάταξη. Καθώς η χρηστικότητα, η αξιοπιστία,
η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα αποτελούν ποιοτικούς παράγοντες συστήματος που
ζητούνται από τους χρήστες, τότε είναι λογικό πως εάν αυξηθεί αυτή η ζήτηση θα αυξηθεί
και η εμπιστοσύνη. Έτσι, εάν ισχύουν οι παράγοντες τότε πιθανόν να αυξηθεί και η
εμπιστοσύνη.
Η2: Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα του συστήματος στις υπηρεσίες βασισμένες στην τοποθεσία
έχει θετική επίδραση στην εμπιστοσύνη του χρήστη για τις ίδιες.
Ένας τρίτος παράγοντας που πιθανόν να επηρεάζει την εμπιστοσύνη είναι η ποιότητα των
υπηρεσιών, η οποία σχετίζεται με την ανταπόκριση, την δυνατότητα δηλαδή να επιλύονται
επιτυχώς τα προβλήματα των χρηστών. Η ποιότητα των υπηρεσιών μπορεί να αναφέρεται σε
χρονικές υπηρεσίες, επαγγελματικές ή εξατομίκευση. Όταν ένας προμηθευτής παρέχει
ποιοτικές υπηρεσίες τότε ο χρήστης είναι πολύ πιθανό να νιώσει πως ικανοποιούνται οι
ανάγκες του. Συνεπώς:
Η3: Η ποιότητα των υπηρεσιών βασισμένων στην τοποθεσία έχει θετική επίδραση στην
εμπιστοσύνη του χρήστη για τις ίδιες.
Αφού εξετάσθηκαν πιθανοί παράγοντες που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη, τώρα μελετάται η
επίδραση της εμπιστοσύνης στο αντιλαμβανόμενο ρίσκο ιδιωτικότητας. Το τελευταίο
χαρακτηριστικό αναφέρεται στην αβεβαιότητα για τις αρνητικές συνέπειες μιας υπηρεσίας
που μπορεί να περιλαμβάνουν εκροή προσωπικών πληροφοριών. Η αντιλαμβανόμενη
εμπιστοσύνη, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα έχει να κάνει με την θετική προσδοκία ως προς
τη μελλοντική συμπεριφορά του άλλου. Έτσι, η εμπιστοσύνη βοηθά τους χρήστες να
πιστέψουν πως ο προμηθευτής υπηρεσιών θα χρησιμοποιήσει κατάλληλα τα δεδομένα του.
Επομένως:
Η4: Η αντιλαμβανόμενη εμπιστοσύνη για τις υπηρεσίες βασισμένες στην τοποθεσία έχει
αρνητική επίδραση στο αντιλαμβανόμενο ρίσκο ιδιωτικότητας για τις ίδιες.
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Εφόσον η εμπιστοσύνη πιθανόν επηρεάζει το ρίσκο τότε είναι λογικό όσο μικρότερο ρίσκο
αντιλαμβάνεται ο χρήστης τόσο πιο πολύ να αυξάνεται η προθυμία του για να
χρησιμοποιήσει υπηρεσίες. Συνεπώς:
Η5: Η αντιλαμβανόμενη εμπιστοσύνη για τις υπηρεσίες βασισμένες στην τοποθεσία έχει θετική
επίδραση στην συνεχόμενη πρόθεση για χρήση των υπηρεσιών αυτών.
Τέλος, ως απόρροια των ανωτέρω αναπτύσσεται και η τελευταία υπόθεση που στηρίζει:
Η6: Το αντιλαμβανόμενο ρίσκο ιδιωτικότητας για τις υπηρεσίες βασισμένες στην τοποθεσία
έχει αρνητική επίδραση στην συνεχόμενη πρόθεση για χρήση των υπηρεσιών αυτών.
Σε δείγμα 1399 ατόμων που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, όλες οι υποθέσεις
επιβεβαιώθηκαν. Το γεγονός αυτό σημαίνει πως η εμπιστοσύνη και το αντιλαμβανόμενο
ρίσκο ιδιωτικότητας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την χρήση των υπηρεσιών
βασισμένων στην τοποθεσία, και συνεπώς και στις αντίστοιχες εφαρμογές. Συμπερασματικά,
οι προγραμματιστές αλλά και οι πωλητές τέτοιου είδους εφαρμογών θα πρέπει να δώσουν
ιδιαίτερη βαρύτητα στα χαρακτηριστικά αυτά προκειμένου τα προϊόντα τους να γίνουν
αποδεκτά.
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Κεφάλαιο 3:
Έρευνα
3.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση – Αναγκαιότητα της έρευνας
Όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, πάρα πολλοί ερευνητές μελέτησαν
χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη χρήση των κινητών εφαρμογών. Πολλοί επικεντρώθηκαν
σε ανθρώπινους παράγοντες, όπως για παράδειγμα ο Kang (2014) που ασχολήθηκε με την
προσδοκώμενη απόδοση, την προσδοκώμενη προσπάθεια, την κοινωνική επιρροή και τις
συνθήκες διευκόλυνσης ή οι Harris et al. (2016) που ασχολήθηκαν με τον ρόλο του
αντιλαμβανόμενου ρίσκου στη χρήση κινητών εφαρμογών.
Άλλοι εστίασαν σε τεχνολογικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν ζητήματα
όπως είναι η εμπειρία του χρήστη και οι τεχνικές για την βελτίωσή του (Sheng & Kjeldskov,
2013), ο κύκλος ζωής των εφαρμογών και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε κάθε
φάση του (Inukollu et al., 2014), η αρχιτεκτονική της εφαρμογής (Flora et al., 2014) ή η
ασφάλεια (Na, 2011).
Ακόμη, στην πέμπτη ενότητα του δευτέρου κεφαλαίου αναλύθηκε και ο ρόλος του marketing
με κύρια χαρακτηριστικά τον προϋπολογισμό, την ύπαρξη landing page, την παρουσία στα
social media, το ΑSO και ποικίλες άλλες τεχνικές marketing.
Παρόλα αυτά, τα περισσότερα αυτά χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο ή πιο
εσωτερικά ζητήματα της ομάδας ανάπτυξης της εφαρμογής και δεν είναι άμεσα μετρήσιμα
από εξωτερική σκοπιά. Γι΄ αυτό και στη συνέχεια της βιβλιογραφίας αναλύθηκαν και άλλα
χαρακτηριστικά που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ώστε να καταλήξουμε σε ένα ποιοτικό
συμπέρασμα για τα χαρακτηριστικά αυτά που επιδρούν στην επιτυχία μιας κινητής
εφαρμογής.
Πιο συγκεκριμένα, στην τέταρτη ενότητα του δευτέρου κεφαλαίου έγινε λόγος για κάποια
χαρακτηριστικά που διαθέτει η ίδια η εφαρμογή και επηρεάζουν την επιτυχία της. Οι Ghose
& Han (2012) για παράδειγμα ερεύνησαν την τιμή, το μέγεθος, την έκταση λεπτομερειών, τις
κριτικές, τον ηλικιακό περιορισμό και την κατηγορία των εφαρμογών, ενώ οι Lee & Raghu
(2011) επικεντρώθηκαν σε χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις πωλήσεις μια εφαρμογής
όπως είναι η αλλαγή στην τιμή, οι κριτικές, η κατηγορία, οι αναβαθμίσεις ή η ποιότητα.
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Ωστόσο, από μια σύντομη επισκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ένα κενό στην μελέτη
των χαρακτηριστικών το οποίο έρχεται να συμπληρώσει η συγκεκριμένη έρευνα. Ειδικότερα,
στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μια προσπάθεια να εξετασθούν συγκεντρωμένα περισσότερα
μετρήσιμα χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτουν οι 200 κορυφαίες εφαρμογές. Δηλαδή,
πρόκειται για χαρακτηριστικά που συναντήσαμε στην βιβλιογραφία και στο σημείο αυτό θα
μελετηθεί εάν οι πιο επιτυχημένες εφαρμογές τα διαθέτουν. Τα χαρακτηριστικά αυτά θα
αποτελούν στοιχεία της ίδιας της εφαρμογής καθώς και στοιχεία σχετικά με το marketing.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται πως η παρούσα έρευνα, στα πλαίσια της εργασίας θα
περιοριστεί στις Android εφαρμογές.
Αξίζει να αναφερθεί πως παρόμοια προσπάθεια πραγματοποιήθηκε από τους Ghose & Han
(2012) οι οποίοι διεξήγαγαν έρευνα ώστε να εξετάσουν την επιρροή ορισμένων
χαρακτηριστικών στη ζήτηση κάποιων κορυφαίων εφαρμογών. Τα χαρακτηριστικά που
χρησιμοποίησαν είναι η τιμή, το μέγεθος της εφαρμογής, την ημερομηνία της κυκλοφορίας,
την έκταση του κειμένου των λεπτομερειών, τον αριθμό των στιγμιοτύπων που διατίθενται,
τον περιορισμό ηλικίας και την κατηγορία. Ωστόσο, παρατηρήθηκε πως η έρευνα αυτή δεν
χρησιμοποίησε αρκετά στοιχεία και επιπλέον δεν εξέτασε με κανένα χαρακτηριστικό τον
ρόλο του marketing. Τέλος, οι συγκεκριμένοι ερευνητές παρακολουθούσαν τις κορυφαίες
θέσεις των charts επί 4 μήνες σε αντίθεση με την παρούσα έρευνα που χρησιμοποιεί στατικά
στοιχεία, όπως θα αποσαφηνισθεί και στη συνέχεια.
Επίσης, και οι Lee & Raghu (2011) πραγματοποίησαν παρόμοια έρευνα αλλά εστιάζοντας
μόνο σε εφαρμογές iOS. Τα χαρακτηριστικά που αυτοί μελέτησαν είναι η κατηγορία, η
εξάπλωση σε περισσότερες κατηγορίες, η τιμή, η αναβάθμιση της εφαρμογής, οι κριτικές, ο
αριθμός κριτικών και η αρχική κατάταξη της εφαρμογής. Ωστόσο, ομοίως με την προσπάθεια
των Ghose & Han (2012) και εδώ η μελέτη αφορά δυναμικά αποτελέσματα (σε περίοδο 10
μηνών).

3.2 Περιγραφή δεδομένων
Το σύνολο δεδομένων στην συγκεκριμένη έρευνα αποτελείται από 15 χαρακτηριστικά
στοιχεία τα οποία διαθέτουν οι εφαρμογές. Αυτά παρατίθενται διακριτά στη συνέχεια:
Τιμολόγηση: Το πρώτο χαρακτηριστικό που πρόκειται να εξετασθεί είναι η τιμολόγηση. Πιο
συγκεκριμένα η μεταβλητή τιμολόγηση θα έχει την τιμή 0 εάν η εφαρμογή διατίθεται
δωρεάν, ενώ την τιμή 1 σε αντίθετη περίπτωση.
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Τιμή: Για τις εφαρμογές που είναι επί πληρωμή, κρίνεται να εξετασθεί και η τιμή τους, πόσο
δηλαδή κοστίζουν ώστε να τις αποκτήσει ο χρήστης.
Συμβατότητα: Εάν δηλαδή η εφαρμογή διατίθεται μόνο στο Play Store ή και σε άλλα
καταστήματα εφαρμογών (πχ Apple App Store). Εάν διατίθεται και σε άλλη συσκευή τότε η
μεταβλητή παίρνει την τιμή 1, ειδάλλως την τιμή 0.
Ημερομηνία Κυκλοφορίας: Πρόκειται για την ημερομηνία την οποία κυκλοφόρησε για
πρώτη φορά η εφαρμογή. Η μεταβλητή αυτή χρησιμοποιείτε για να αξιολογηθεί ο ρόλος της
παλαιότητας της εφαρμογής. Για τους σκοπούς της έρευνας η μεταβλητή θα παίρνει τιμή τον
αριθμό των ετών που πέρασαν από τη κυκλοφορία της.
Κριτικές: Μετράται η μέση βαθμολογία κριτικών που έχει η εφαρμογή.
Αριθμός Κριτικών: Όπως τονίσθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, πολλές έρευνες έδειξαν
πως σημασία δεν έχει μόνο η βαθμολογία των κριτικών αλλά και ο αριθμός των κριτικών που
έχουν γίνει συνολικά από τους χρήστες. Έτσι μελετώνται και στην παρούσα έρευνα.
Ημερομηνία Τελευταίας Αναβάθμισης: Η ημερομηνία που ο προγραμματιστής βελτίωσε
την ποιότητα της εφαρμογής για τελευταία φορά. Το χαρακτηριστικό αυτό χρησιμεύει ώστε
να εξετασθεί εάν οι συχνές ανανεώσεις είναι ωφέλιμες για την επιτυχία της εφαρμογής. Η
μεταβλητή αυτή μετράται σε μήνες για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής της έρευνας.
Ηλικιακός Περιορισμός: Οι εφαρμογές μπορούν να διαθέτουν μία από τις 5 κατηγορίες που
υπάρχουν για ηλικιακό περιορισμό. Σύμφωνα με το PEGI (Pan European Game Information)
οι κατηγορίες είναι: pegi 3 (που ουσιαστικά η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για όλες τις
ηλικίες), pegi 7 (στην οποία οι χρήστες θα πρέπει να είναι άνω των 7 χρονών διότι ίσως
περιέχονται τρομακτικές σκηνές), pegi 12 (για χρήστες άνω των 12 ετών, καθώς πιθανόν να
περιέχει βία ή άλλα ασυνήθιστα γραφικά τεχνάσματα), pegi 16 (για χρήστες άνω των 16
ετών, λόγω ύπαρξης σκηνών βίας ή ερωτικού περιεχομένου) και τέλος pegi 18 όπου η
εφαρμογή διατίθεται μόνο για ενήλικες. Ακόμη, υπάρχει ένας ακόμα περιορισμός με την
ένδειξη «Γονική Συναίνεση. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες εφαρμογές λειτουργούν ως πύλες
(π.χ. για ροή περιεχομένου), προσφέροντας ένα ευρύ, μεταβλητό φάσμα περιεχομένου από το
οποίο μπορούν να επιλέξουν οι καταναλωτές. Για αυτές τις εφαρμογές, χρησιμοποιείται το
εικονίδιο γονικής συναίνεσης, το οποίο προειδοποιεί τους γονείς ότι η εφαρμογή μπορεί να
παρέχει πρόσβαση σε περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για το παιδί τους, αν και
ενδέχεται να διατίθεται επίσης και άλλο περιεχόμενο, κατάλληλο για την ηλικία του,
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ανάλογα με την επιλογή του χρήστη. Στην παρούσα έρευνα αυτή η τιμή της μεταβλητής θα
απεικονισθεί με την τιμή 1.
Αριθμός λέξεων στις λεπτομέρειες: Αναμφισβήτητα οι υπεύθυνοι marketing θα πρέπει να
λάβουν σοβαρά υπόψη το τι θα περιέχει η περιγραφή μιας εφαρμογής. Παρόλα αυτά όπως
διεξήχθη και από την μελέτη των Ghose & Han (2012) και η έκταση των λεπτομερειών έχει
σημασία γι΄ αυτό και κρίνεται σκόπιμη η εξέτασή τους στην παρούσα έρευνα.
Κορυφαίος προγραμματιστής: Ουσιαστικά εξετάζεται εάν υπάρχει στο Google Play η
ένδειξη κορυφαίος προγραμματιστής ώστε να αξιολογηθεί ο ρόλος της φήμης του
προγραμματιστή στην επιτυχία της εφαρμογής. Εάν υπάρχει η ένδειξη, τότε η μεταβλητή
παίρνει την τιμή 1, ενώ σε αντίθετη περίπτωση την τιμή 0.
Αριθμός Στιγμιότυπων: Πρόκειται για τον αριθμό στιγμιότυπων που παρέχει η εφαρμογή
στον χρήστη ώστε ο ίδιος να έχει μια ιδέα για το περιεχόμενό της.
Κατηγορία: Σε ποια κατηγορία ανήκει η εφαρμογή.
Αριθμός Κατηγοριών: Η συγκεκριμένη μεταβλητή παίρνει την τιμή 0 εάν η εφαρμογή δεν
ανήκει σε παραπάνω από μία κατηγορίες, ενώ σε αντίθετη περίπτωση παίρνει την τιμή 1.
Παρουσία σε social media: Εξετάζεται εάν η εφαρμογή έχει παρουσία σε τουλάχιστον ένα
κοινωνικό μέσο. Σε αυτή την περίπτωση η μεταβλητή παίρνει τιμή 1, ενώ σε αντίθετη την
τιμή 0.
Landing Page: Εξετάζεται εάν η εφαρμογή διαθέτει σελίδα προορισμού. Σε αυτή την
περίπτωση η μεταβλητή παίρνει τιμή 1, ενώ σε αντίθετη την τιμή 0.

3.3 Μεθοδολογία
Η παρούσα έρευνα, πρόκειται να βασισθεί στα στοιχεία του ευρέως γνωστού και
αναγνωρίσιμου ιστότοπου “AndroidRank”. Πιο συγκεκριμένα, θα ληφθούν υπόψη οι 200
εφαρμογές που έχουν τις περισσότερες λήψεις στα App Stores, και συνεπώς θεωρούνται οι
πιο πετυχημένες. Η ακριβής διεύθυνση, στην οποία μπορεί κανείς να βρει αυτά τα στοιχεία
είναι: http://www.androidrank.org/listcategory?category=&sort=4&price=all.
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Για κάθε μία από τις 200 αυτές εφαρμογές πρόκειται να εξετασθούν θα χαρακτηριστικά που
αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, δηλαδή: 1) Εάν η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν, 2)
Η τιμή της στην περίπτωση που είναι επί πληρωμή, σε αντίθετη περίπτωση θα παίρνει την
τιμή μηδέν, 3) Εάν η εφαρμογή είναι συμβατή και με android και με iOS λειτουργικά
συστήματα, 4) Η ημερομηνία κυκλοφορίας της, 5) Η μέση βαθμολογία των κριτικών που
διαθέτει, 6) Ο αριθμός των κριτικών, 7) Η ημερομηνία της τελευταίας αναβάθμισης, 8) Ο
ηλικιακός περιορισμός σε περίπτωση που υπάρχει, 9) Ο αριθμός των λέξεων στις
λεπτομέρειες, 10) Εάν ο προγραμματιστής έχει κάνει και άλλες εφαρμογές, 11) Ο αριθμός
των στιγμιότυπων, 12) Η κατηγορία στην οποία ανήκει, 13) Εάν ανήκει σε παραπάνω από
μία κατηγορία, 14) Εάν υπάρχει παρουσία στα κοινωνικά μέσα και τέλος, 15) Εάν υπάρχει
landing page.
Τέλος, αφού όλα τα παραπάνω στοιχεία συλλεχθούν σε ένα φύλλο excel, θα γίνει η
στατιστική τους ανάλυση η οποία και θα απεικονισθεί διαγραμματικά, ώστε να διεξαχθούν
κάποια συμπεράσματα.

3.4 Μοντέλο
Το μοντέλο μας αποτελείται από 10 υποθέσεις και 5 ερωτήματα τα οποία παρατίθενται
παρακάτω:
Η1: Η δωρεάν διανομή είναι χαρακτηριστικό μιας επιτυχημένης εφαρμογής.
Η συγκεκριμένη υπόθεση θα βγει αληθής εάν ένα μεγάλο ποσοστό των εφαρμογών που θα
εξετασθούν είναι δωρεάν.
Η2: Οι συμβατότητα με ποικίλα λειτουργικά συστήματα αποτελεί χαρακτηριστικό μιας
επιτυχημένης εφαρμογής.
Επίσης η υπόθεση 2 θα επιβεβαιωθεί εάν ένα μεγάλο ποσοστό των εξεταζόμενων εφαρμογών
είναι συμβατές με παραπάνω από ένα λειτουργικά συστήματα.
Η3: Οι επιτυχημένες εφαρμογές έχουν κυκλοφορήσει παλαιότερα από ένα έτος πριν.
Η υπόθεση αυτή αναφέρεται στην ηλικία της εφαρμογής. Εάν βρεθεί από την έρευνα πως το
μεγαλύτερο ποσοστό των εφαρμογών είναι παλαιότερες από ένα έτος τότε η υπόθεση θα βγει
αληθής.
Η4: Η μέση βαθμολογία μιας επιτυχημένης εφαρμογής είναι μεγαλύτερη από 4 αστέρια.
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Εάν το μεγαλύτερο ποσοστό των εφαρμογών έχει μέση βαθμολογία μεγαλύτερα ή ίση με 4
αστέρια τότε η υπόθεση θα επιβεβαιωθεί.
Η5: Οι συχνές αναβαθμίσεις είναι χαρακτηριστικό μιας επιτυχημένης εφαρμογής.
Στο σημείο αυτό θα εξετασθεί η ημερομηνία της τελευταίας αναβάθμισης κάθε εφαρμογής.
Εάν το μεγαλύτερο ποσοστό έχει κάνει αναβάθμιση τον τελευταίο μήνα τότε η υπόθεση θα
επαληθευτεί.
Η6: Η απουσία ηλικιακού περιορισμού αποτελεί χαρακτηριστικό μια επιτυχημένης εφαρμογής.
Προκειμένου να εξετασθεί αυτή η υπόθεση θα μελετηθεί ο ηλικιακός περιορισμός κάθε
εφαρμογής. Εάν οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν περιορισμό (PEGI 3) τότε η υπόθεση
θα είναι αληθής.
Η7: Η εμπειρία/φήμη του προγραμματιστή έχει θετική επιρροή στην επιτυχία της εφαρμογής.
Η συγκεκριμένη υπόθεση επαληθεύεται εάν στις περισσότερες εφαρμογές υπάρχει η ένδειξη
κορυφαίου προγραμματιστή.
Η8: Μια επιτυχημένη εφαρμογή ανήκει σε παραπάνω από μία κατηγορία.
Η όγδοη υπόθεση θα είναι αληθής εάν το μεγαλύτερο ποσοστό των εφαρμογών θα ανήκουν
σε παραπάνω από μία κατηγορίες.
Η9: Η παρουσία στα social media αποτελεί χαρακτηριστικό μιας επιτυχημένης εφαρμογής.
Για αυτήν την υπόθεση θα εξετασθεί εάν κάθε εφαρμογή έχει παρουσία σε τουλάχιστον ένα
κοινωνικό μέσο. Εάν έχει τότε η υπόθεση επαληθεύεται, ενώ σε αντίθετη περίπτωση όχι.
Η10: Μια επιτυχημένη εφαρμογή έχει landing page.
Τέλος, η δέκατη υπόθεση θα επιβεβαιωθεί εάν το μεγαλύτερο ποσοστό των εφαρμογών
διαθέτει landing page.
Συνεχίζοντας με τα ερωτήματα:
Ε1: Ποια είναι η μέση τιμή των επί πληρωμή επιτυχημένων εφαρμογών;
Ε2: Ποιος είναι ο μέσος αριθμός κριτικών μιας επιτυχημένης εφαρμογής;
Ε3: Ποιος είναι ο μέσος αριθμός χαρακτήρων στις λεπτομέρειες μιας εφαρμογής;
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Ε4: Ποιος είναι ο μέσος όρος στιγμιότυπων που παρέχει μια επιτυχημένη εφαρμογή;
Ε5: Ποια κατηγορία συναντάται συχνότερα στις επιτυχημένες εφαρμογές;

3.5 Παρατηρήσεις - Περιορισμοί Έρευνας
Στο τέλος της παρούσας εργασίας επισυνάπτεται το σχετικό excel το οποίο περιλαμβάνει τα
δεδομένα της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε. Ωστόσο, στο σημείο αυτό γίνεται
αναφορά σε ορισμένους περιορισμούς οι οποίοι παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια συλλογής
των στοιχείων. Οι εν λόγω περιορισμοί είναι:
1. Η διάρκεια της έρευνας ήταν τέσσερις εβδομάδες (9 Ιανουαρίου 2017 έως 5 Φεβρουαρίου
2017). Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος είναι πιθανό τα στοιχεία να έχουν
μεταβληθεί.
2. Πολλές από τις εφαρμογές που περιέχονται στην λίστα των πιο πετυχημένων ( με τις
περισσότερες λήψεις) είναι προεγκατεστημένες στα περισσότερα κινητά τηλέφωνα (πχ
Facebook). Γεγονός το οποίο μπορεί να σημαίνει πως τις συγκεκριμένες εφαρμογές δεν τις
έχουν επιλέξει απαραίτητα οι χρήστες .
3. Τα στοιχεία της μεταβλητής «Κατηγορία Εφαρμογής» έχουν ληφθεί από το site:
https://www.androidlist.gr/list/android-apps/c/, το οποίο δεν αποτελεί κάποιον επίσημο
φορέα.
4. Κατά την εξέταση των στιγμιότυπων παρατηρήθηκε η συχνή επανάληψη της ίδιας
φωτογραφίας 2 ή 3 φορές.
5. Πολλές εφαρμογές διαθέτουν περισσότερες από μία version και, συχνά, όλες οι εκδόσεις
έχουν την ίδια landing page ή το ίδιο προφίλ στα κοινωνικά μέσα. Σε αυτή την περίπτωση,
η τιμή της μεταβλητής «Landing Page» ή «Social Media» αντίστοιχα έπαιρνε την τιμή 1
σε όλες τις εκδόσεις.
6. Ήταν πολύ συχνό το φαινόμενο, η ιστοσελίδα μιας εφαρμογής να περιέχεται στην
κεντρική σελίδα της εταιρείας-προγραμματιστή. Ωστόσο, στην συγκεκριμένη περίπτωση,
και εφόσον η υποσελίδα ήταν πλήρης και περιείχε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, η
μεταβλητή «Landing Page» έπαιρνε την τιμή 1.
7. Πολλές φορές η ίδια η εφαρμογή συνέπιπτε με την landing page (πχ Facebook). Και σε
αυτή την περίπτωση η τιμή της μεταβλητής «Landing Page» ήταν 1.

3.6 Αποτελέσματα έρευνας
Αφού παρουσιάσθηκε το μοντέλο και αναφέρθηκαν οι περιορισμοί, στη συνέχεια κρίνεται
σκόπιμο να αναλυθούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα. Παρακάτω
εξετάζονται

τα

αποτελέσματα

από

κάθε

μεταβλητή

ξεχωριστά.

3.6.1 Τιμή – Τιμολόγηση
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Οι δύο πρώτες μεταβλητές που αφορούν την τιμή και την τιμολόγηση της κάθε μιας εφαρμογής
δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ανάλυση ή και γράφημα μιας και από την έρευνα διεξήχθη πως όλες
οι εφαρμογές που ανήκουν στην λίστα των πιο πετυχημένων διατίθενται δωρεάν. Έτσι, σε όλες
ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις, τόσο η μεταβλητή «τιμή» όσο και η μεταβλητή «τιμολόγηση»
έχουν την τιμή 0. Συνεπώς, η πρώτη υπόθεση του μοντέλου είναι θετική:
Η1: Η δωρεάν διανομή είναι χαρακτηριστικό μιας επιτυχημένης εφαρμογής.
Ακόμη, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας για τη συγκεκριμένη μεταβλητή προκύπτει
άμεση απάντηση και στο πρώτο ερώτημα που είναι:
Ε1: Ποια είναι η μέση τιμή των επί πληρωμή επιτυχημένων εφαρμογών;
Η απάντηση είναι προφανής και πρόκειται για μηδενική τιμή καθώς δεν βρέθηκαν επί πληρωμή
εφαρμογές στην έρευνα.

3.6.2 Συμβατότητα
Συνεχίζοντας με τη δεύτερη μεταβλητή, την συμβατότητα της εφαρμογής, δηλαδή εάν
διατίθεται η εφαρμογή και σε άλλα λειτουργικά συστήματα πέρα από Android, από την έρευνα
βρέθηκε πως το 84% των εφαρμογών ήταν συμβατές και με άλλα λειτουργικά. Ποσοστό το
οποίο είναι πολύ σημαντικό και υποδηλώνει άμεσα πως η συμβατότητα αποτελεί
αδιαμφισβήτητα χαρακτηριστικό μιας επιτυχημένης εφαρμογής.

Συμβατότητα με άλλα λειτουργικά

16%

0
1
(κενό)

84%
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Έτσι, επιβεβαιώνεται η δεύτερη υπόθεση του μοντέλου:
Η2: Οι συμβατότητα με ποικίλα λειτουργικά συστήματα αποτελεί χαρακτηριστικό μιας
επιτυχημένης εφαρμογής.

3.6.3 Έτος Κυκλοφορίας
Η επόμενη μεταβλητή είναι το έτος κυκλοφορίας, δηλαδή πριν πόσα χρόνια κυκλοφόρησε η
εφαρμογή. Η υπόθεση που χρησιμοποιήθηκε σχετικά με αυτή τη μεταβλητή είναι η εξής:
Η3: Οι επιτυχημένες εφαρμογές έχουν κυκλοφορήσει παλαιότερα από ένα έτος πριν.
Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα, οι περισσότερες εφαρμογές από τη λίστα των πιο
επιτυχημένων, έχουν κυκλοφορήσει 3 έτη πριν.

Έτος κυκλοφορίας
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Αριθμός ετών από την κυκλοφορία

Ακόμη πιο ξεκάθαρο γίνεται το αποτέλεσμα με το παρακάτω διάγραμμα στο οποίο φαίνεται πως οι
περισσότερες επιτυχημένες εφαρμογές έχουν κυκλοφορήσει στο διάστημα μεταξύ ενός και έξι χρόνων
πριν.
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Έτος κυκλοφορίας
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Αριθμός ετών από την κυκλοφορία

Τέλος, κρίθηκε χρήσιμο να μετρηθεί ο μέσος όρος των ετών κυκλοφορίας και των διακοσίων
εφαρμογών. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα τέσσερα (4) χρόνια.
Τα αποτελέσματα για την εν λόγω μεταβλητή κάνουν σαφές προς κάθε προγραμματιστή πως
μια εφαρμογή δεν είναι απαραίτητο από τον πρώτο χρόνο να είναι στα top charts, αλλά μπορεί
να γνωρίσει επιτυχία και στα επόμενα έτη, καθώς επίσης και πως μια εφαρμογή μπορεί να
χρειάζεται χρόνο για να γνωρίσει επιτυχία.

3.6.4 Κριτικές
Στο βιβλιογραφικό κομμάτι της παρούσας εργασίας, βρέθηκε πως οι κριτικές μιας εφαρμογής
αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχίας της εφαρμογής. Στην περίπτωση που μια
εφαρμογή έχει πολύ μικρή βαθμολογία και πολλές αρνητικές κριτικές, τότε είναι πολύ πιθανό
να συναντήσει προβλήματα και να σπιλωθεί η φήμη της.
Στο σημείο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η εξέταση της μεταβλητής «Κριτικές». Όπως φαίνεται και
στο ακόλουθο διάγραμμα, το μεγαλύτερο ποσοστό των πετυχημένων εφαρμογών έχουν μέση
βαθμολογία 4,4 αστέρια και ακολουθεί η τιμή 4,3.
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Ακόμη, στα πλαίσια της έρευνας, εξετάσθηκε και η μέση τιμή της βαθμολογίας όλων των
πετυχημένων εφαρμογών. Η μέση τιμή λοιπόν της μεταβλητής «Κριτικές» είναι 4,3, στοιχείο, το
οποίο επιβεβαιώνει και την τέταρτη υπόθεση:
Η4: Η μέση βαθμολογία μιας επιτυχημένης εφαρμογής είναι μεγαλύτερη από 4 αστέρια.
Να σημειωθεί πως βαθμολογία κάτω από 4 αστέρια είχαν μόλις 9 από τις 200 εφαρμογές, και
μάλιστα η βαθμολογία τους δεν έπεσε κάτω από 3,6 όπως φαίνεται και στο παραπάνω
διάγραμμα.

3.6.5 Αριθμός κριτικών
Άμεσα συνδεδεμένη με την προηγούμενη μεταβλητή είναι και η εν λόγω μεταβλητή «Αριθμός
κριτικών». Πιο συγκεκριμένα, στο μοντέλο μας, το δεύτερο ερώτημα αναφέρεται στον αριθμό
κριτικών και είναι το εξής:
Ε2: Ποιος είναι ο μέσος αριθμός κριτικών μιας επιτυχημένης εφαρμογής;
Από την έρευνα βρέθηκε πως ο μέσος όρος είναι 5.156.112. Επιπρόσθετα, κρίθηκε σκόπιμο να
ερευνηθεί και ο ελάχιστος αριθμός κριτικών, ο οποίος είναι 141.677. Ωστόσο είναι προφανές
πως ακόμη και ο ελάχιστος αποτελεί έναν σημαντικό αριθμό κριτικών, τον οποίο είναι δύσκολο
να φτάσει μια μέση εφαρμογή.
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Τέλος, διερευνήθηκε και η διασπορά της μεταβλητής ώστε να διαπιστωθεί σε ποιο διάστημα
αριθμού κριτικών κυμαίνονται οι περισσότερες εφαρμογές.

Διασπορά αριθμού κριτικών
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Όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα, οι περισσότερες εφαρμογές έχουν αριθμό
κριτικών μεταξύ του διαστήματος 141.677 (που είναι ο ελάχιστος) και 10.000.000.

3.6.6 Ημερομηνία Τελευταίας Αναβάθμισης
Σε πολλά σημεία της βιβλιογραφίας αναφέρθηκε πως η συχνή αναβάθμιση των εφαρμογών είναι
πολύ σημαντική ώστε οι τελευταίες να πετύχουν. Το γεγονός αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και
η παρούσα έρευνα καθώς διεξήχθη σαν συμπέρασμα πως το 70% των πετυχημένων εφαρμογών
έχει αναβαθμιστεί τελευταία φορά τον τελευταίο μήνα. Το συμπέρασμα αυτό φαίνεται στο
ακόλουθο διάγραμμα:
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Συνεπώς, γίνεται ξεκάθαρο πως κάθε προγραμματιστής που διαθέτει κάποια εφαρμογή,
προκειμένου να επιτύχει, θα πρέπει να λάβει υπόψη του την συχνή αναβάθμισή της. Ακόμη, με
σκοπό να τεθεί ένα ελάχιστο χρονικό όριο, βρέθηκε και ο μέγιστος αριθμός μηνών που έχει να
αναβαθμιστεί μία εφαρμογή από την έρευνά μας. Ο αριθμός αυτός είναι 60 μήνες.
Τέλος, με αυτά τα δεδομένα επιβεβαιώνεται και η Πέμπτη υπόθεση του μοντέλου μας:
Η5: Οι συχνές αναβαθμίσεις είναι χαρακτηριστικό μιας επιτυχημένης εφαρμογής.

3.6.7 Ηλικιακός περιορισμός
Συνεχίζοντας, σε κάθε εφαρμογή στην έρευνα, συναντήθηκε ένα σύμβολο, το οποίο
απεικονίζει τον πιθανό ηλικιακό περιορισμό που μπορεί να έχει η κάθε μία. Όπως,
αναλύθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, όταν η τιμή της μεταβλητής αυτής είναι «1», αυτό
σημαίνει πως δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός, παρά μόνο η ένδειξη «Γονική Συναίνεση».
Από το παρακάτω διάγραμμα μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε πως οι περισσότερες
πετυχημένες εφαρμογές (146 από τις 200) έχουν ηλικιακό περιορισμό τα τρία χρόνια. Στην
ουσία το γεγονός αυτό δηλώνει πως δεν υπάρχει κάποιος ουσιαστικός περιορισμός και η
εφαρμογή είναι κατάλληλη για κάθε ηλικία, αν αναλογιστεί κανείς πως ούτως ή άλλως μια
εφαρμογή δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να χρησιμοποιηθεί από ένα άτομο κάτω των τριών
ετών.
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Ακόμη, από το διάγραμμα μπορούμε να διακρίνουμε πως υπάρχουν αρκετές εφαρμογές (32)
με την ένδειξη «Γονική Συναίνεση» και αισθητά λιγότερες με τους περιορισμούς των 7, 12,
16 και 18 χρονών.

Ηλικιακός Περιορισμός (PEGI)
*Η τιμή 1 αντιστοιχεί στην "Γονική Συναίνεση"
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Έτσι, τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν και την έκτη υπόθεση του μοντέλου η οποία είναι:
Η6: Η απουσία ηλικιακού περιορισμού αποτελεί χαρακτηριστικό μια επιτυχημένης εφαρμογής.

3.6.8 Αριθμός λέξεων στην περιγραφή
Η επόμενη μεταβλητή που μελετήθηκε δεν είναι άλλη από τον αριθμό των λέξεων που
περιέχεται στο κομμάτι των λεπτομερειών κάθε εφαρμογής. Αρχικά, εξετάσθηκαν ο ελάχιστος
και ο μέγιστος αριθμός λέξεων που παρατηρήθηκαν στις εφαρμογές που μελετήθηκαν. Η
εφαρμογή/ές με τις λιγότερες λέξεις είχε 30, ενώ η εφαρμογή με τις περισσότερες είχε 721.
Παρακάτω φαίνεται και ένα διάγραμμα διασποράς, από το οποίο δεν προκύπτει ωστόσο κάποιο
ουσιαστικό συμπέρασμα σχετικά με το ποιο πλήθος λέξεων εμφανίζεται πιο συχνά.
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Τέλος, στο μοντέλο μας υπάρχει ένα ερώτημα σχετικό με την εν λόγω μεταβλητή και αυτό
αναφέρεται στον μέσο όρο των λέξεων:
Ε3: Ποιος είναι ο μέσος αριθμός λέξεων στις λεπτομέρειες μιας εφαρμογής;
Από την έρευνα προέκυψε πως ο μέσος όρος είναι 297 λέξεις στην περιγραφή. Παρ ’όλα αυτά,
το συγκεκριμένο στοιχείο, λόγω των αποτελεσμάτων της διασποράς, φαίνεται να μην παίζει
μεγάλο ρόλο στην επιτυχία της εφαρμογής.

3.6.9 Κορυφαίος προγραμματιστής
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα και φαίνεται να έχει ιδιαίτερη
σημασία είναι η φήμη ή εμπειρία του προγραμματιστή. Πιο συγκεκριμένα, σε ορισμένες
εφαρμογές υπήρχε η ένδειξη «Κορυφαίος Προγραμματιστής», πράγμα που σημαίνει πως ο
συγκεκριμένος προγραμματιστής έχει εμπειρία και σε άλλες επιτυχημένες εφαρμογές και έχει
καλή φήμη.
Η αντίστοιχη υπόθεση στο μοντέλο μας είναι:
Η7: Η εμπειρία/φήμη του προγραμματιστή έχει θετική επιρροή στην επιτυχία της εφαρμογής.
Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα, το 79% των εφαρμογών είχε αυτή την ένδειξη. Το
ποσοστό αυτό είναι πολύ ισχυρό και υποδηλώνει πως η επιτυχία μιας εφαρμογής επηρεάζεται
και από αυτήν την ένδειξη.
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Ένδειξη Κορυφαίου Προγραμματιστή
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3.6.10 Αριθμός στιγμιότυπων
Το επόμενο χαρακτηριστικό που ερευνήθηκε είναι ο αριθμός των στιγμιότυπων που
περιλαμβάνει κάθε εφαρμογή. Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα των περιορισμών, πολλές
φορές σε μία εφαρμογή γίνεται η χρήση του ίδιου στιγμιότυπου δύο ή και περισσότερες
φορές. Ωστόσο, στην συγκεκριμένη έρευνα, μετρήθηκε ο συνολικός αριθμός των
στιγμιότυπων ανεξάρτητα με το αν αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει ίδια στιγμιότυπα
παραπάνω από μία φορά.
Το ερώτημα που χρησιμοποιήθηκε για αυτό το στοιχείο είναι:
Ε4: Ποιος είναι ο μέσος όρος στιγμιότυπων που παρέχει μια επιτυχημένη εφαρμογή;
Μέσα από την έρευνα διεξήχθη πως κάθε πετυχημένη εφαρμογή έχει κατά μέσο όρο 14
στιγμιότυπα, γεγονός στο οποίο μπορεί να βασισθεί κάποιος νέος προγραμματιστής και να
χρησιμοποιήσει έναν αντίστοιχο αριθμό προκειμένου η εφαρμογή του να έχει περισσότερες
πιθανότητες να επιτύχει.
Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνεται με περισσότερες λεπτομέρειες η συχνότητα με την οποία
χρησιμοποιήθηκε κάθε αριθμός στιγμιότυπων:
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Από το διάγραμμα γίνεται σαφές πως οι περισσότερες εφαρμογές χρησιμοποίησαν 8
στιγμιότυπα (24 εφαρμογές) ή 18 στιγμιότυπα (21 εφαρμογές). Ωστόσο, καθώς δεν υπάρχει
κάποια σχέση που να συνδέει τον αριθμό των εφαρμογών με τον αριθμό των στιγμιότυπων, η
ένταση της συγκεκριμένης μεταβλητής είναι αμφισβητήσιμη.

3.6.11 Κατηγορίες
Στο σημείο αυτό απαντάται το πέμπτο ερώτημα σχετικά με τις κατηγορίες:
Ε5: Ποιο κατηγορία συναντάται συχνότερα;
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Όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα, η κατηγορία των παιχνιδιών είναι αυτή που
επικρατεί, με την κατηγορία «Επικοινωνία» να ακολουθεί. Να σημειωθεί πως στην κατηγορία
επικοινωνία μπορεί να ανήκουν εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, αποστολής μηνυμάτων,
μουσικής και άλλα.
Αξίζει να αναφερθεί πως προκειμένου να μελετηθεί η συγκεκριμένη εφαρμογή έγινε μία
απλοποίηση των αποτελεσμάτων και μοντελοποίηση των τιμών μιας και αυτές ήταν
χαρακτήρας. Έτσι, για κάθε εφαρμογή δεν λήφθηκαν υπόψην όλες οι κατηγορίες που
αναφέρονταν στην πηγή μας (https://www.androidlist.gr/list/android-apps/c/) αλλά μόνο οι
βασικότερες που αναφέρονται στο Google Play.

3.6.12 Αριθμός Κατηγοριών
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την επόμενη μεταβλητή που είναι ο αριθμός
των κατηγοριών στις οποίες ανήκει μια εφαρμογή. Η αντίστοιχη υπόθεση του μοντέλου είναι:
Η8: Μια επιτυχημένη εφαρμογή ανήκει σε παραπάνω από μία κατηγορία.
Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται καθώς μέσα από την έρευνα φάνηκε πως μόνο μία από τις 200
εφαρμογές ανήκει σε μία κατηγορία.
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Αυτό σημαίνει πως ένας προγραμματιστής, θα ήταν καλό να εξαπλωθεί σε παραπάνω από μία
κατηγορίες.
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3.6.13 Παρουσία στα social media
Η μεταβλητή αυτή αφορά κυρίως το κομμάτι του marketing και έχει να κάνει με την παρουσία
και προώθηση της εφαρμογής μέσω των κοινωνικών μέσων. Η υπόθεση για αυτό το στοιχείο
είναι:
Η9: Η παρουσία στα social media αποτελεί χαρακτηριστικό μιας επιτυχημένης εφαρμογής.
Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, το 90% των πετυχημένων εφαρμογών έχει
παρουσία στα social media. Συνεπώς, η υπόθεση επιβεβαιώνεται και προτείνεται κάθε νέα
εφαρμογή να έχει ενεργή παρουσία στα social media. Να σημειωθεί πως μέσα από την έρευνα
φάνηκε πως οι περισσότερες εφαρμογές από αυτές που είχαν παρουσία, είχαν προφίλ στο
facebook και στο twitter.

Παρουσία στα social media
10%

0
1
(κενό)
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3.6.14 Ύπαρξη Landing Page
Τέλος, η τελευταία μεταβλητή που εξετάστηκε είναι η ύπαρξη landing page για κάθε εφαρμογή.
Όμοια με τα social media, και εδώ το 90% των επιτυχημένων εφαρμογών διατηρούσε μία
σελίδα προορισμού. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινισθεί πως δεν συμβαδίζουν αυτά τα
δύο, πράγμα το οποίο σημαίνει πως από την έρευνα διεξήχθη ότι μια εφαρμογή που είχε σελίδα
προορισμού μπορεί να μην είχε παρουσία στα κοινωνικά μέσα και το αντίστροφο. Συνεπώς, το
ίδιο ποσοστό είναι τυχαίο.
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Ύπαρξη Landing Page
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Με βάση τα αποτελέσματα που διακρίνονται και στο παραπάνω διάγραμμα, η δέκατη
υπόθεση του μοντέλου μας επιβεβαιώνεται, και επομένως, ενδείκνυται κάθε εφαρμογή να
διαθέτει landing page.
Η10: Μια επιτυχημένη εφαρμογή έχει landing page.
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Κεφάλαιο 4:
Επίλογος - Συμπεράσματα

Κλείνοντας την εργασία, κρίνεται φρόνιμο να παρουσιαστούν τα συμπεράσματα που
διεξήχθησαν. Μία κινητή εφαρμογή είναι ένα λογισμικό σχεδιασμένο να τρέχει σε έξυπνα
κινητά, ταμπλέτες ή άλλες κινητές συσκευές. Μία εφαρμογή έχει νόημα και είναι επιθυμητή
εάν αλληλεπιδρά με τους χρήστες ή εάν λειτουργεί πιο κοντά σε έναν υπολογιστή παρά μια
ιστοσελίδα. Οι εφαρμογές διανέμονται μέσω πλατφορμών που υπάρχουν σε συγκεκριμένα
καταστήματα εφαρμογών, τα λεγόμενα “app stores”. Ορισμένες διανέμονται δωρεάν και
άλλες με πληρωμή. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις, η εφαρμογή παρέχεται αρχικά δωρεάν
και έπειτα ο χρήστης μπορεί να δώσει κάποιο αντίτιμο προκειμένου να απολαύσει
επιπρόσθετες υπηρεσίες.

Free

Paid

Freemium

Μέσα από την ανασκόπηση σε στατιστικά στοιχεία, διαθέσιμα στον παγκόσμιο ιστό, έγινε
σαφής η εκθετική ανάπτυξη του κλάδου των εφαρμογών, αν αναλογιστεί κανείς πως μόνο
στο Google Play Store (το οποίο και διερευνήθηκε κατά κύριο λόγο), ο αριθμός των
κατεβασμένων εφαρμογών τον Μάιο του 2016 έφτασε τα 65 εκατομμύρια.
Ακόμη, άλλες έρευνες έδειξαν πως οι χρήστες των iOS και Android στις ΗΠΑ ξοδεύουν 2
ώρες και 42 λεπτά ημερησίως χρησιμοποιώντας εφαρμογές στα κινητά και τα tablets τους, το
οποίο αποτελεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Από αυτές τις ώρες, το 86% (δηλαδή οι 2 ώρες και
19 λεπτά) ξοδεύονται μέσα στις εφαρμογές αυτές κάθε’ αυτές. Συνεπώς, γίνεται φανερή η
δυναμική που έχει αποκτήσει πλέον ο τομέας των κινητών εφαρμογών.
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Όταν ο προγραμματιστής αποφασίσει να αναπτύξει μια κινητή εφαρμογή έχει να επιλέξει
ανάμεσα σε τρεις τύπους: native, web-based και υβριδικές. Οι πρώτες είναι εστιασμένες σε
συγκεκριμένες συσκευές και συγκεκριμένες ανάγκες, γι’ αυτό και συνήθως ανταποκρίνονται
πλήρως στις ανάγκες της εκάστοτε συσκευής. Οι εφαρμογές βασισμένες στον ιστό από την
άλλη, μπορούν να προσπελαστούν μόνο μέσω περιηγητών και πολλές φορές παρουσιάζουν
αδυναμίες, όπως είναι η ταχύτητα. Έτσι, η πλέον χρησιμοποιούμενη λύση είναι οι υβριδικές
εφαρμογές, οι οποίες παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και των δύο προαναφερθέντων.
Οι βασικές πλατφόρμες, μέσω των οποίων παρέχονται οι εφαρμογές είναι τρεις: Android,
iOS & Windows Phone. Έτσι, κάθε προγραμματιστής, προτού ξεκινήσει να αναπτύσσει μια
εφαρμογή θα πρέπει να αποφασίσει σε ποιο λειτουργικό σύστημα θέλει να προσφέρει την
εφαρμογή του. Προκειμένου να καταλήξει σε συμπέρασμα θα πρέπει να κάνει μια
προσεκτική έρευνα σχετικά με τους στόχους που έχει θέσει, αλλά και να λάβει υπόψη του και
άλλες απαιτήσεις. Μερικές από αυτές είναι η αγορά – στόχος, η εμπειρία του χρήστη, η
πολυπλοκότητα του υλικού, ο προϋπολογισμός, η είσοδος του χρήστη ή η ασφάλεια και
ιδιωτικότητα. Παρακάτω παρουσιάζονται και γραφικά οι απαιτήσεις που αναφέρθηκαν στο
πρώτο κεφάλαιο.

Συμβατότητα
Λειτουργικά
Συστήματα

Πολυπλοκότητα

Ιδιωτικότητα

Προϋπολογισμός
Απαιτήσεις

Ανάλυση
Αγοράς

Εμπειρία
Χρήστη

Ποιότητα
Πρόσβαση
σε
δεδομένα
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Πέρα από τα γενικά στοιχεία, ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους παράγοντες επιτυχίας
που επηρεάζουν μια εφαρμογή. Προτού ξεκινήσει η βιβλιογραφική επισκόπηση, έγινε
αναφορά στα γενικά χαρακτηριστικά ή και περιορισμούς που αντιμετωπίζουν όλες οι
εφαρμογές. Στο ακόλουθο γράφημα απεικονίζονται τα βασικότερα από αυτά:
Περιορισμένη
Ενέργεια

Περιορισμένη
Μνήμη

Φορητότητα
Υλικού/Λογισμικού

Μικρή Οθόνη

Συνδεσιμότητα

Αξιοπιστία

Περιορισμένη
Απόδοση

Διαδραστικότητα

Διαθεσιμότητα

Σχετικά με τους παράγοντες, αυτοί χωρίστηκαν σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: Ανθρώπινοι,
Τεχνολογικοί, Χαρακτηριστικά Εφαρμογής & Marketing. Όσον αφορά τους ανθρώπινους,
εξετάσθηκαν ζητήματα όπως, η πρόθεση και η προσπάθεια που καταβάλλει ο χρήστης. Οι
κυριότεροι παράγοντες που βρέθηκαν στην βιβλιογραφία να επηρεάζουν είναι η ευκολία
χρήσης, η επικοινωνία, η διασκέδαση, η κοινωνική επιρροή, το αντιλαμβανόμενο
πλεονέκτημα και η αντιλαμβανόμενη ασφάλεια.
Πιο συγκεκριμένα, είναι σημαντικό για έναν χρήστη, η εφαρμογή να είναι εύκολα
προσβάσιμη και να μην καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για να χρησιμοποιηθεί ή να
κατανοηθεί. Ακόμη, ιδιαίτερη σημασία φάνηκε να έχει η δυνατότητα που πιθανόν να
προσφέρει μία εφαρμογή στον χρήστη να επικοινωνεί με φίλους και συγγενείς καθώς επίσης
και να ενημερώνεται για κοινωνικά θέματα ή εκδηλώσεις. Η διασκέδαση έχει να κάνει
κυρίως με το περιεχόμενο της εφαρμογής και αν αυτό προσφέρει απόλαυση και ευχαρίστηση
στον χρήστη. Ο παράγοντας της κοινωνικής επιρροής αφορά την επιρροή που δέχεται
κάποιος από κοντινό πρόσωπο προκειμένου να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή και,
επιπρόσθετα, το αντιλαμβανόμενο πλεονέκτημα σχετίζεται με το όφελος που θεωρεί ο
χρήστης πως θα έχει από την χρήση μιας κινητής εφαρμογής. Τέλος, η αντιλαμβανόμενη
ασφάλεια, αναφέρεται στην δυνατότητα του χρήστη να εξασφαλίσει πως τα δεδομένα του
δεν είναι εκτεθειμένα εξαιτίας της εφαρμογής και πως δεν υπάρχει κίνδυνος προσβολής από
υιούς.
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Εν συνεχεία, διερευνήθηκε το τεχνολογικό πλαίσιο, στο οποίο η εμπειρία του χρήστη παίζει
σημαντικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, οι προγραμματιστές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα
κατάλληλα σχεδιαστικά εργαλεία ώστε να παρέχουν στον χρήστη μια εύχρηστη διεπαφή με
menu, φίλτρα αναζήτησης, εύκολη είσοδο κ.α. Επιπλέον, ο σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική,
θα πρέπει να είναι ενδεδειγμένα και απλά, χωρίς να δεσμεύουν πολλούς πόρους. Μερικά
ακόμη σημαντικά στοιχεία είναι η επιλογή της κατάλληλης γλώσσας προγραμματισμού,
αφού κάθε γλώσσα και κάθε περιβάλλον έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα,
η ασφάλεια, θέτοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε εφαρμογή να λαμβάνει τα
κατάλληλα μέτρα για προστασία από υιούς και κλοπή δεδομένων και η τήρηση των πέντε
φάσεων του κύκλου ζωής ανάπτυξης εφαρμογών: ο καθορισμός απαιτήσεων, ο σχεδιασμός,
η ανάπτυξη, ο έλεγχος και η συντήρηση.
Ένας ακόμη παράγοντας που μελετήθηκε είναι τα χαρακτηριστικά της ίδιας της εφαρμογής.
Αυτό είναι και το κύριο κομμάτι που χρησιμοποιήθηκε και στην έρευνα του τρίτου
κεφαλαίου. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βρέθηκε πως οι καλές κριτικές, το
μέγεθος, η ηλικία και ο αριθμός κατηγοριών που ανήκει μια εφαρμογή, έχουν θετική επιρροή
στην επιτυχία της. Δηλαδή όσο μεγαλύτερα είναι τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχει μια
εφαρμογή να πετύχει. Αντιθέτως, ο ηλικιακός περιορισμός άνω των 9 ετών φαίνεται πως
επηρεάζει αρνητικά την επιτυχία της εφαρμογής. Τέλος, οι περισσότερες πετυχημένες
εφαρμογές ανήκουν στην κατηγορία των παιχνιδιών.
Συνεχίζοντας με την επόμενη ενότητα παραγόντων, το marketing, αρχικά οι κύριες αιτίες
αποτυχίας είναι ο χαμηλός προϋπολογισμός και η έλλειψη εμπιστοσύνης από μέρους των
προγραμματιστών προς τις διαφημιστικές εταιρίες. Ειδικότερα, οι διαφημιστικές απαιτούν
μεγάλα χρηματικά ποσά, κάτι το οποίο οι προγραμματιστές είναι δύσκολο να διαθέτουν κατά
την πρώτη περίοδο κυκλοφορίας της εφαρμογής. Από την άλλη, και οι διαφημιστικές θα
ήταν σκόπιμο να δείχνουν περισσότερη αξιοπιστία, αφού υπάρχει η πεποίθηση πως το
κόστος των υπηρεσιών είναι κατά μεγάλο βαθμό μικρότερο από αυτό που ισχυρίζονται οι
ίδιες.
Επιπρόσθετα, αναφέρθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες που λειτουργούν καταλυτικά στην
επιτυχία μιας εφαρμογής όπως είναι η ύπαρξη landing page, η δημιουργία προφίλ στα
κοινωνικά μέσα με κυριότερα το Facebook και το Twitter, η χρήση τρίτων εταιριών
(affiliates), η αναφορά της εφαρμογής σε δημοφιλή ιστολόγια, η χαμηλή (ή και μηδενική)
τιμολόγηση και άλλα στοιχεία που τραβούν την προσοχή, όπως είναι το λογότυπο ή η χρήση
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κατάλληλων στιγμιότυπων. Τέλος, στο κομμάτι του marketing, σημαντικό ρόλο παίζει και ο
έλεγχος. Ειδικότερα, έγινε αναφορά στο Α/Β Testing, μια μέθοδο που χρησιμοποιεί δύο ή
περισσότερες εκδοχές μιας εφαρμογής και τις δοκιμάζει σε διαφορετικό κοινό ώστε να
εξετάσει συγκεκριμένα στοιχεία που διαφέρουν κάθε φορά από την μία εφαρμογή στην/ις
άλλη/ες.
Παρακάτω φαίνεται σχηματικά μία σύνοψη των προαναφερθέντων παραγόντων:

Ανθρώπινοι

Τεχνολογικοί

ευκολία χρήσης
επικοινωνία
διασκέδαση
κοινωνική
επιρροή
• αντιλαμβανόμεν
ο πλεονέκτημα
• αντιλαμβανόμεν
η ασφάλεια

• εμπειρία χρήστη
• αρχιτεκτονική
• γλώσσα
προγραμματισμού
• ασφάλεια
• κύκλος ζωής

•
•
•
•

Χαρακτηριστικά
•
•
•
•

κριτικές
ηλικία
μέγεθος
ηλικιακός
περιορισμός
• αριθμός
κατηγοριών
• κατηγορία

Marketing
• προϋπολογισμός
• έλλειψη
εμπιστοσύνης
• landing page
• social media
• affiliates
• blogs
• τιμολόγηση
• A/B testing

Τελευταίο κομμάτι στο κεφάλαιο αυτό αποτέλεσαν οι παράγοντες για εφαρμογές βασισμένες
στην τοποθεσία. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες βρέθηκαν να είναι η ποιότητα των
πληροφοριών, δηλαδή η ακρίβεια και η σαφήνειά τους, η ποιότητα του συστήματος όσον
αφορά την άμεση προσβασιμότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών προκειμένου ο χρήστης να
μην έχει τον κίνδυνο να χάσει τα δεδομένα του ή να αντιμετωπίσει άρνηση πληροφορίας.
Αφού αναλύθηκαν οι παράγοντες, έπειτα πραγματοποιήθηκε μία πρωτογενής έρευνα ώστε να
μελετηθούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από ελλείψεις που
παρατηρήθηκαν στην βιβλιογραφία, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μεταβλητές: τιμή,
τιμολόγηση, συμβατότητα, ημερομηνία κυκλοφορίας, μέση βαθμολογία κριτικών, αριθμός
κριτικών, ημερομηνία τελευταίας αναβάθμισης, ηλικιακός περιορισμός, αριθμός λέξεων στις
λεπτομέρειες,

φήμη

προγραμματιστή,

αριθμός

στιγμιότυπων,

κατηγορία,

αριθμός

κατηγοριών, social media και landing page. Οι μεταβλητές αυτές εξετάσθηκαν στις 200
εφαρμογές με τις περισσότερες εγκαταστάσεις.
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Μετά το πέρας της έρευνας, διεξήχθησαν σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία ωστόσο
συμπίπτουν με τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Ειδικότερα, καμία από αυτές
τις εφαρμογές δεν είχε τιμολόγηση και έτσι η τιμή είναι ένας παράγοντας που επιδρά
αρνητικά στην επιτυχία της εφαρμογής. Ακόμη, μέσα από την έρευνα βρέθηκε πως οι
περισσότερες πετυχημένες εφαρμογές, και συγκεκριμένα το 84%, είχαν συμβατότητα με
παραπάνω από μία πλατφόρμα, γεγονός που υποδηλώνει πως η συμβατότητα με πολλά
λειτουργικά αποτελεί παράγοντα επιτυχίας.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όσο πιο παλιά είναι η εφαρμογή τόσο περισσότερη επιτυχία
γνωρίζει. Στην έρευνά μας βρέθηκε πως ο μέσος όρος ηλικίας μιας πετυχημένης εφαρμογής
είναι τα τέσσερα χρόνια. Ακόμη, οι εφαρμογές που ήταν καινούριες (1 έτος) ήταν πολύ λίγες.
Επιπρόσθετα, και η μέση βαθμολογία των κριτικών και ο αριθμός τους επιδρούν θετικά στην
επιτυχία της εφαρμογής. Ειδικότερα, το 96% των εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν στην
έρευνα είχαν μέσο όρο κριτικών μεγαλύτερο του 4 και ο ελάχιστος αριθμός κριτικών ήταν
141.677. Έτσι, κάθε προγραμματιστής θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση και να
καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια ώστε να αποκτήσει πολλές και καλές κριτικές. Όπως
αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μεθόδους
marketing.
Συνεχίζοντας, από την έρευνα έγινε σαφές πως οι συχνές αναβαθμίσεις είναι βασικός
παράγοντας αφού το 70% των πιο πετυχημένων εφαρμογών αναβαθμίστηκαν τον τελευταίο
μήνα. Όσον αφορά τον ηλικιακό περιορισμό, οι περισσότερες επιτυχημένες εφαρμογές δεν
διέθεταν κάποιον, πράγμα το οποίο συμβαδίζει με την λογική αφού όσο περισσότερους
ηλικιακούς περιορισμούς έχει μια εφαρμογή τόσο μικρότερο είναι το κοινό που προσεγγίζει.
Ακόμη, σημαντικά στοιχεία βρέθηκαν και για τον αριθμό των λέξεων αφού θα ήταν καλό μια
εφαρμογή να περιέχει στις λεπτομέρειες περισσότερες από 297 λέξεις, που ήταν και ο μέσος
όρος.
Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως το 79% των εφαρμογών είχαν την ένδειξη κορυφαίου
προγραμματιστή. Το γεγονός αυτό σημαίνει πως η φήμη αλλά και η εμπειρία του
προγραμματιστή αποτελούν ωφέλιμα χαρακτηριστικά. Σχετικά με τα στιγμιότυπα, οι
περισσότερες εφαρμογές πρόσφεραν πάνω από 20 στιγμιότυπα. Έτσι, προτείνεται στον κάθε
προγραμματιστή να χρησιμοποιήσει πολλά και ελκυστικά στιγμιότυπα ώστε να είναι σαφής η
λειτουργία και οι δυνατότητες της εφαρμογής στους χρήστες.
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Οι κατηγορίες με την περισσότερη δημοτικότητα ήταν τα παιχνίδια και η επικοινωνία και
ακόμη, η επέκταση της εφαρμογής σε παραπάνω από μία κατηγορία υπήρξε θετικός
παράγοντας, αφού το μεγαλύτερο πλήθος εφαρμογών ανήκαν σε 4 ή 5 κατηγορίες.
Τέλος, η ύπαρξη προφίλ σε κοινωνικά μέσα όσο και η landing page, θα πρέπει να υπάρχει
αναμφισβήτητα για κάθε εφαρμογή. Το γεγονός αυτό διαβεβαιώνεται και μέσα από την
έρευνα καθώς το 90% των εφαρμογών είχε παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και το ίδιο
ποσοστό διέθετε landing page. Να σημειωθεί ωστόσο πως δεν παρατηρήθηκε όταν δεν
υπάρχει σελίδα προορισμού να μην υπάρχει και παρουσία στα κοινωνικά μέσα ή και το
αντίστροφο. Συνεπώς η το ποσοστό που είναι ίδιο και στις δύο περιπτώσεις είναι τυχαίο.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να συμπληρωθεί πως ορισμένες μεταβλητές φαίνεται να
έχουν περισσότερη ισχύ και σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουμε με βάση το ποσοστό. Πιο
συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά που κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, θεωρούμε
πως είναι και πιο ισχυρά. Στην περίπτωσή μας τα χαρακτηριστικά αυτά ήταν: τιμολόγηση,
ηλικία πάνω από ένα χρόνο, κριτικές, συμβατότητα, social media και landing page.
Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται όλοι οι παράγοντες που βρέθηκαν στην παρούσα
έρευνα:

Διπλωματική Εργασία – Κυριακίδου Ευγενία

92

Συνέχιση της έρευνας
Περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να γίνει σε πιο πρακτικό κομμάτι, εάν οι παράγοντες που
βρέθηκαν εφαρμοζόντουσαν σε μία εφαρμογή με λιγότερες λήψεις, ώστε να διαπιστωθεί εάν
θα επέφεραν αύξηση. Ακόμη, μια πιο εκτενής έρευνα θα μπορούσε να γίνει, εξετάζοντας
τους παράγοντες σε εφαρμογές με τις λιγότερες λήψεις, πέραν των πιο πετυχημένων που
εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία. Επιπρόσθετα, η παρούσα εργασία εστιάζει στους
παράγοντες επιτυχίας για την δημιουργία και προώθηση εφαρμογών. Ωστόσο, μεγάλο
ενδιαφέρον θα παρουσίαζε και μια αντίστοιχη μελέτη για το στάδιο της διατήρησης χρηστών
και το στάδιο της μετατροπής τους από αδρανείς σε ενεργούς χρήστες. Συνεχίζοντας, μία
πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση θα ήταν η δημιουργία ενός πρακτικού οδηγού marketing για
τις κινητές εφαρμογές, πράγμα το οποίο σημαίνει πως το κεφάλαιο που αναφέρεται στο
marketing θα είναι αυτό με την μεγαλύτερη εστίαση καθώς επίσης και εκεί θα αναφέρονται
πρακτικές λύσεις που κυκλοφορούν στην αγορά και οδηγίες βέλτιστης χρήσης τους. Τέλος,
θα ήταν σκόπιμο να γίνει έρευνα κάνοντας χρήση και παραγόντων ανθρώπινων και
τεχνολογικών.

Ξεχωριστό
δείγμα
αποτυχημένων
εφαρμογών

Πλήρης
Πρακτική
οδηγός
Μελέτη για
εφαρμογή
marketing
με
διατήρηση και
μετατροπή λύσεις αγοράς αποτελεσμάτων
σε υπάρχουσα
χρηστών
Πρωτογενής
εφαρμογή
έρευνα σε
ανθρώπινους
παράγοντες

Περιορισμοί εργασίας
Σε προηγούμενη ενότητα έγινε περιγραφή των περιορισμών που υπήρχαν στο ερευνητικό
κομμάτι της εργασίας. Στο σημείο αυτό τονίζεται πως σχετικά με την έρευνα, και
συγκεκριμένα τις μεταβλητές social media και landing page, τα αποτελέσματα λήφθηκαν με
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βάση προσωπική αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Έτσι, είναι πιθανόν να υπάρχουν λανθασμένα
στοιχεία (πχ να υπάρχει landing page η οποία δεν εντοπίστηκε). Ακόμη, οι εφαρμογές που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν 200, αριθμός που ίσως να μην είναι αρκετός. Όσον αφορά το
βιβλιογραφικό κομμάτι, οι πηγές προερχόντουσαν κυρίως από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
Science Direct και τα άρθρα/βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν είχαν ανοιχτή πρόσβαση.
Συνεπώς, γίνεται σαφές, πως η βιβλιογραφική επισκόπηση θα μπορούσε να είναι πιο εκτενής
εάν υπήρχε πρόσβαση σε περισσότερους πόρους.

Αξιοποίηση της εργασίας από τον επιχειρηματικό κόσμο
Η παρούσα εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πηγή πληροφοριών για τους
προγραμματιστές κινητών εφαρμογών, καθώς παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο
αποτελούμενο από παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία μιας εφαρμογής. Πέρα από τους
προγραμματιστές, και για τους υπεύθυνους του τμήματος marketing θα ήταν χρήσιμη, αφού
περιλαμβάνει στοιχεία και για αυτό το κομμάτι.

Διπλωματική Εργασία – Κυριακίδου Ευγενία

94

Βιβλιογραφία
Business
To
Community,
Global
revenue
of
app
sector.
http://www.business2community.com/mobile-apps/overview-mobile-apps-market-enter-now0994728#Wh9GTzDVdJWcxUoJ.97 (Πρόσβαση: 27/9/2016)
Business

To

Community,

App

usage

demographics.

http://www.business2community.com/mobile-apps/overview-mobile-apps-market-enter-now0994728#Wh9GTzDVdJWcxUoJ.97 (Πρόσβαση: 27/9/2016)

Ghose, A., & Han, S., P. (2012) Estimating demand for mobile applications in the new
mobile economy. Thirty Third International Conference on Information Systems.
Flora, H., Wang, X., Chande, S. (2014) An Investigation into Mobile Application
Development Processes: Challenges and Best Practices. I.J. Modern Education and
Computer Science, Vol. 6, pp. 1-9.
Harris, M., Brookshire, R., Goyal, Chin, A. (2016) Identifying factors influencing consumers’
intent to install mobile applications. International Journal of Information Management. Vol.
36, pp 441–450.
Hubbard, A. (2015) “Mobile App Marketing – Ultimate Guide To Free Techniques”.
Available at: http://www.smartappmarketer.com/mobile-app-marketing-free/
Inukollu, V., Keshamoni, D, Kang, T, and Inukollu, M. (2014). ‘Factors influencing quality
of mobile apps: role of mobile app development life cycle’, International Journal of Software
Engineering & Applications (IJSEA), Vol. 5, No. 5.
Kang, S. (2014) ‘Factors influencing intention of mobile application use’, Int. J. Mobile
Communications, Vol. 12, No. 4, pp.360–379.
Kendal, B. (2015) “If You Build It They Will Come? Not So fast: the Hardest Part is
Marketing” Mobile Industry News. Available at: http://mobileadvertisingwatch.com/if-youbuild-it-they-will-come-not-so-fast-the-hardest-part-is-marketing-22468
(Πρόσβαση:
27/9/2016)
Kim, J., Park, Y., Kim, C., & Lee, H. (2013). Mobile application service networks: Apple’s
App Store. Service Business, 8(1), 1–27.
Laudson Silva de Souza, Gibeon Soares de Aquino Jr (2014). Estimating the effort of mobile
application development. Computer Science & Information Technology (CS & IT). pp. 45–
63.
Lee, G. & Raghu, T., S. (2011). Determinants of Mobile Apps Success: Evidence from App
Store Market. Conference Paper.
Łobaziewicz, M. (2015) The design of B2B system user interface for mobile systems.
Procedia Computer Science. Vol. 65. pp. 1124 – 1133.

Διπλωματική Εργασία – Κυριακίδου Ευγενία

95

Lucic Kristijan (2015) “App Marketing Strategies: 11 Ways To Help Your App Succeed”.
Available at: http://www.androidheadlines.com/2015/03/app-marketing-strategies-11-waysto-help-your-app-succeed.html (Πρόσβαση: 27/9/2016)
McIlroy, S., Ali , N., & Hassan, A., E. (2015) Fresh apps: an empirical study of frequentlyupdated mobile apps in the Google play store. Empir Software Eng.
Mobile

app

development

life

cycle,

http://mobileappdevelopmentindonesia.blogspot.gr/2015/07/Mobile-app-developmentlifecycle.html?view=flipcard (Πρόσβαση 20 Σεπτεμβρίου 2016)

Na, D. (2011) The What, Why, and How of Mobile Applications. Sigma. Vol. 11. pp. 20-26.
Pan European Game Information, http://www.pegi.info/en/index/id/33/ (Πρόσβαση 29
Νοεμβρίου 2016)
Sheng, Q., & Kjeldskov, J. (2013). Relating User Experience with MobileApp Quality
Evaluation and Design. pp. 253–268.
Smart Insights, Number of global users. http://www.smartinsights.com/mobilemarketing/mobile-marketing-analytics/mobile-marketing-statistics/
(Πρόσβαση
15
Σεπτεμβρίου 2016)
Smart Insights, Time spent in digital media in USA. http://www.smartinsights.com/mobilemarketing/mobile-marketing-analytics/mobile-marketing-statistics/
(Πρόσβαση
15
Σεπτεμβρίου 2016)
Statista,
Comparison
between
the
number
of
free
and
paid
apps.
https://www.statista.com/statistics/266211/distribution-of-free-and-paid-android-apps/
(Πρόσβαση 24 Αυγούστου 2016)
Statista, Number of available apps. http://www.statista.com/statistics/276623/number-ofapps-available-in-leading-app-stores/ (Πρόσβαση 24 Αυγούστου 2016)
Statista, Number of Android downloads.http://www.statista.com/statistics/281106/number-ofandroid-app-downloads-from-google-play/ (Πρόσβαση 24 Αυγούστου 2016)
Statista, Number of iOS downloads. http://www.statista.com/statistics/263794/number-ofdownloads-from-the-apple-app-store/ (Πρόσβαση 24 Αυγούστου 2016)
Statista, Popular categories in app stores. https://www.statista.com/statistics/270291/popularcategories-in-the-app-store/ (Πρόσβαση 24 Αυγούστου 2016)
Tanham, P. (2012) “How to Increase Your Mobile App Sales With A/B Testing”. Available
at: https://blog.kissmetrics.com/mobile-app-ab-testing/

Διπλωματική Εργασία – Κυριακίδου Ευγενία

96

The

next

web,

Time

spend

in

Andoid

and

iOS

devices.

http://thenextweb.com/mobile/2014/04/01/flurry-android-ios-users-spend-32-app-time-playinggames-17-facebook-14-browser/#gref (Πρόσβαση 30 Αυγούστου 2016)

Users Reveal Top Frustrations that Lead to Bad Mobile App Reviews, statistics report,
https://blog.apigee.com/detail/users_reveal_top_frustrations_that_lead_to_bad_mobile_app
_reviews_infographic (Πρόσβαση 21 Αυγούστου 2016)
Valle, A. (2016). Impact of online consumer ratings on mobile app demand. Católica Lisbon
School of Business & Economics.
Wang, E., S., & Lin., L. (2016) Perceived quality factors of location-based apps on trust,
perceived privacy risk, and continuous usage intention. Behavior & Information Technology.
DOI: 10.1080/0144929X.2016.1143033

Διπλωματική Εργασία – Κυριακίδου Ευγενία

97

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Έρευνα.xlsx

Διπλωματική Εργασία – Κυριακίδου Ευγενία

98

