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Περίληψη 

 
 Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε τη συμπεριφορά των χρηστών κατά την 

αλληλεπίδρασή τους με δύο εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων, το Wix και το Weebly, τα 

οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία EUD συστημάτων, με την υποβοήθηση της τεχνολογίας 

mouse tracking. 

 

 Διεξήγαμε ένα πείραμα στο οποίο συμμετείχε ένα δείγμα 30 χρηστών και 

καταγράψαμε τις κινήσεις του ποντικιού και τα κλικ του πληκτρολογίου, μέσω της 

τεχνολογίας mouse tracking. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, σχετικό 

με τους παράγοντες συμπεριφοράς που επιλέξαμε να εξετάσουμε και στη συνέχεια 

αναλύσαμε τη συσχέτιση των παραγόντων με τις μετρικές που προέκυψαν από την 

τεχνολογία mouse tracking.  

  

 Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 

μετρικών του mouse tracking και της Ευκολίας Μάθησης και της Αντίληψης Κινδύνου, που 

είναι μεταξύ των παραγόντων συμπεριφοράς που επιλέξαμε να μελετήσουμε. 

Επιβεβαιώνεται έτσι ότι είναι δυνατή η αναγνώριση ορισμένων παραγόντων της 

συμπεριφοράς των χρηστών μέσω της τεχνολογίας mouse tracking. 
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Abstract 

 

In this paper we studied the behavior of end users during their interaction with two web-

based tools used for creating websites, Wix and Weebly, that belong to the same category of 

EUD systems, using mouse tracking technology. 

 

We designed an experiment with a sample of 30 people, in order to record the movements 

and clicks of their mouse and keyboard, through mouse tracking technology. The participants 

were asked to fill in a questionnaire, relevant to the users’ behavioral factors that we chose to 

study and therefore, we analyzed their correlation with mouse tracking metrics. 

 

The results of the research showed us that there is a strong correlation between the mouse 

tracking metrics and the Ease of Learning and Risk Perception, both behavioral factors that 

we chose to study. As corroborated, it is possible to identify end users’ behavior through the 

use of mouse tracking technology. 
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1 Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή, η πολυπλοκότητα στο χειρισμό των συστημάτων λογισμικού, 

καθώς και η πιο διευρυμένη χρήση τους από πολλές διαφορετικές ομάδες χρηστών 

διαφορετικής εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες, έχουν αναδείξει την ανάγκη υποβοήθησης 

των χρηστών με αυτό προσαρμοζόμενα συστήματα. Τα συστήματα αυτά προϋποθέτουν την 

κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών και την μοντελοποίηση τους στην ανάπτυξη 

λογισμικού. 

Η επιτυχής χρήση της τεχνολογίας του mouse tracking σε προηγούμενες έρευνες για την 

κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών κατά την αλληλεπίδρασή τους με διάφορες 

εφαρμογές, κέντρισε το ενδιαφέρον μας για την πειραματική χρήση της τεχνολογίας αυτής 

και στη μοντελοποίηση των τελικών χρηστών κατά τη χρήση εργαλείων ανάπτυξης 

ιστοσελίδων, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία EUDσυστημάτων 

Το αντικείμενο της εργασίας είναι να μελετηθούν και αξιολογηθούν δύο εργαλεία 

ανάπτυξης ιστοσελίδων από τους τελικούς χρήστες, δηλαδή, από χρήστες οι οποίοι δεν έχουν 

γνώσεις προγραμματισμού, με τη χρήση της τεχνολογίας του mouse tracking. Στόχος είναι 

μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας παρακολούθησης των κινήσεων του ποντικιού να 

μελετηθεί η συμπεριφορά των τελικών χρηστών κατά την αλληλεπίδρασή τους με τα 

συστήματα ανάπτυξης ιστοσελίδων για τελικούς χρήστες και έτσι να αξιολογηθούν διάφορα 

χαρακτηριστικά των συστημάτων. Το ερευνητικό ερώτημα στο οποίο θα προσπαθήσει να 

απαντήσει η παρούσα εργασία είναι «μπορούμε μέσω των κινήσεων του ποντικιού σε 

εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων, να ανιχνεύσουμε στοιχεία της αντίληψης των χρηστών 

όπως η ευκολία μάθησης, η αντίληψη κινδύνου και η αυτοπεποίθηση;» 

Για να απαντήσουμε στο παραπάνω ερευνητικό ερώτημα θα ξεκινήσουμε μελετώντας τη 

βιβλιογραφία. Θα κάνουμε μια αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη των 

ιστοσελίδων από τους τελικούς χρήστες και θα παρουσιάσουμε τα διαθέσιμα online 

εργαλεία. Επιπλέον θα αναλύσουμε και θα μελετήσουμε τις τεχνολογίες παρακολούθησης 

κινήσεων ποντικιού ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις εφαρμογές αλλά και τις 

μετρήσεις. Η κατανόηση των μετρήσεων θα βοηθήσει για την υλοποίηση της έρευνας και 

την εξαγωγή των συμπερασμάτων. 
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Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τη μεθοδολογία της έρευνας και τα αποτελέσματα. Το 

ερευνητικό μέρος της εργασίας ξεκινά με την ενσωμάτωση λογισμικού παρακολούθησης 

κινήσεων ποντικιού σε ήδη υπάρχοντα εργαλεία. Στη συνέχεια γίνεται πειραματική χρήση σε 

ένα πλήθος τελικών χρηστών και αναλύονται τα δεδομένα ώστε να φανούν οι ιδιότητες 

συμπεριφοράς των τελικών χρηστών κατά τη διαδικασία χρήσης τέτοιων διαδικτυακών 

εργαλείων ανάπτυξης ιστοσελίδων.  
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2 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

Σε αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιείται μια ανασκόπηση στη διαθέσιμη βιβλιογραφία για 

την κατανόηση των εννοιών και την επιλογή της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί στο 

πειραματικό μέρος της εργασίας. 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ξεκινάει με την πρώτη ενότητα όπου μελετάται ο όρος 

EUD, προσεγγίζονται οι τεχνολογικές απαίτησες, προσδιορίζεται η ανάπτυξη από τους 

τελικούς χρήστες με βάση τον παγκόσμιο ιστό (EUDWeb) και αναλύεται η συμπεριφορά 

των τελικών χρηστών κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης. Η αξιολόγηση ενός συστήματος 

EUD μπορεί να γίνει μέσω της μελέτης της συμπεριφοράς των τελικών χρηστών. Στο τέλος 

της ενότητας παρουσιάζονται τα εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων από τελικούς χρήστες 

Wix και Weebly, τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία EUDσυστημάτων.  

Η δεύτερη ενότητα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης επικεντρώνεται στην τεχνολογία 

παρακολούθησης ποντικιού, όπου προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης 

τεχνολογίας και γίνεται αναφορά στις εφαρμογές στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, 

προσδιορίζονται οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν μετρήσεις από τη 

μελέτη των κινήσεων του ποντικιού των τελικών χρηστών σε μια διαδικτυακή εφαρμογή 

ανάπτυξης ιστοσελίδων. Από τις μετρήσεις αυτές μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των τελικών χρηστών. 

 

2.1 Ανάπτυξη από τελικούς χρήστες 

Στην κοινωνία της πληροφορίας, οι νέες τεχνολογίες υπολογιστών δημιούργησαν τη 

δυνατότητα να ξεπεραστούν οι παραδοσιακές κατανομές μεταξύ χρηστών και ατόμων που 

είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση των συστημάτων. Οι 

οργανωτικές, επιχειρηματικές και εμπορικές τεχνολογίες απαιτούν όλο και περισσότερες 

τεχνολογίες πληροφορικής οι οποίες να τοποθετούνται απευθείας στα χέρια τεχνικών, 

υπαλλήλων, αναλυτών και διαχειριστών (Costabileetal., 2004). 

Οι χρήστες οι οποίοι ονομάζονται τελικοί χρήστες, συνήθως δεν είναι επαγγελματίες 

προγραμματιστές λογισμικού. Οι τελικοί χρήστες χρησιμοποιούν ήδη υπάρχουσες 

εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών για να επιτύχουν διάφορους στόχους 

(Repenning&Ioannidou, 2006).Είναι προφανές ότι μπορούν να οριστούν διάφορες 
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κατηγορίες τελικών χρηστών, για παράδειγμα ανάλογα με το αν το ηλεκτρονικό σύστημα 

χρησιμοποιείται για εργασία, για προσωπική χρήση, για ευχαρίστηση, για την αντιμετώπιση 

πιθανών αναπηριών και άλλα. Οι τελικοί χρήστες λειτουργούν σε διάφορα διαδραστικά 

περιβάλλοντα και σενάρια χρήσης, θέλουν να εκμεταλλευτούν συστήματα υπολογιστών για 

να βελτιώσουν το έργο τους, αλλά συχνά δυσκολεύονται στη χρήση τέτοιων συστημάτων. 

Για παράδειγμα οι τελικοί χρήστες μπορεί να χρησιμοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και προγράμματος περιήγησης για να επικοινωνούν με άλλους χρήστες, 

επεξεργαστές κειμένου για να γράφουν βιβλία, γραφικές εφαρμογές για να δημιουργήσουν 

τέχνη με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συχνά, για να είναι πραγματικά χρήσιμες 

αυτές οι εφαρμογές, οι τελικοί χρήστες μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσουν αυτές τις 

εφαρμογές στις ειδικές ανάγκες τους. Όπως, στην περίπτωση των προγραμμάτων 

περιήγησης, τα οποία χρησιμοποιούνται για πρόσβαση σε αναπτυσσόμενους χώρους 

πληροφοριών, μόνο οι τελικοί χρήστες μιας εφαρμογής, και όχι οι προγραμματιστές αυτής 

της εφαρμογής, μπορούν να αποφασίσουν για τον τρόπο αντιμετώπισης όλων αυτών των 

πληροφοριών. Οι προγραμματιστές εφαρμογών δεν μπορούν πλέον να προβλέψουν όλες τις 

ανάγκες των τελικών χρηστών. Αυτή η ασυμφωνία ανάμεσα στο τι μπορούν να 

δημιουργήσουν οι προγραμματιστές εφαρμογών και στο τι πραγματικά χρειάζονται οι 

μεμονωμένοι τελικοί χρήστες μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ανάπτυξη από τους τελικούς 

χρήστες. 

Η «ανάπτυξη από τους τελικούς χρήστες» (“EndUsers Development” - EUD) είναι μια 

έννοια που αναφέρεται στις προσεγγίσεις που επιτρέπουν στους ανθρώπους να 

δημιουργήσουν τις εφαρμογές τους, ή τουλάχιστον να τις τροποποιήσουν, χωρίς να έχουν 

εμπειρία στον προγραμματισμό, προκειμένου να υποστηρίξουν καλύτερα τα ειδικά τους 

χαρακτηριστικά (Liebermanetal., 2006). Σε αυτόν τον τομέα, διάφορες ερευνητικές εργασίες 

άρχισαν να διερευνούν νέες λύσεις που είναι κατάλληλες και ευχάριστες για τους τελικούς 

χρήστες, ώστε να μπορούν να δημιουργούν νέες εφαρμογές, όμως λίγες από αυτές 

ασχολούνται με τη χρήση στο διαδίκτυο και  συγκεκριμένα στην ανάπτυξη ιστοσελίδων.  

Οι τελικοί χρήστες αλληλεπιδρούν με τις εφαρμογές EUD προσαρμόζοντας μεμονωμένα 

εξαρτήματα με τεχνικές προσαρμογής και τροποποιώντας τα υπάρχοντα συγκροτήματα των 

εξαρτημάτων για να δημιουργήσουν νέες λειτουργίες (Morchetal., 2004).  
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Με πιο απλά λόγια, η EUD επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να σχεδιάζουν ή να 

προσαρμόζουν το περιβάλλον χρήστη και τη λειτουργικότητα του λογισμικού. Αυτό είναι 

σημαντικό γιατί οι τελικοί χρήστες γνωρίζουν το δικό τους πλαίσιο και τις ανάγκες τους 

καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο και συχνά έχουν επίγνωση των μετατοπίσεων στους 

αντίστοιχους τομείς. Μέσω της EUD, οι τελικοί χρήστες μπορούν να συντονίσουν το 

λογισμικό ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στις απαιτήσεις τους από ότι θα ήταν εφικτό χωρίς 

την EUD. 

Ο Lieberman και η ομάδα του (2006) από την προοπτική του σχεδιασμού εντοπίζουν δύο 

τύπους δραστηριοτήτων τελικού χρήστη. Ο πρώτος τύπος αφορά την παραμετροποίηση 

(parameterization) και την προσαρμογή (customization). Αυτές οι δραστηριότητες 

επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να επιλέξουν μεταξύ εναλλακτικών συμπεριφορών, 

παρουσιάσεων ή μηχανισμών αλληλεπίδρασης, τα οποία είναι είδη διαθέσιμα σε ένα 

λογισμικό. Ουσιαστικά, στα προσαρμοστικά συστήματα η προσαρμογή γίνεται αυτόματα 

από το σύστημα ως αντίδραση στην παρατήρηση της συμπεριφοράς του χρήστη. Ο δεύτερος 

τύπος αφορά τη δημιουργία και την τροποποίηση προγράμματος. Αυτές οι δραστηριότητες, 

οι οποίες συνεπάγονται κάποια τροποποίηση, έχουν ως στόχο τη δημιουργία από το μηδέν ή 

την τροποποίηση ενός υπάρχοντος τεχνητού λογισμικού. Παραδείγματα αυτών των 

προσεγγίσεων είναι ο προγραμματισμός με παραδείγματα, ο οπτικός προγραμματισμός, οι 

μακροεντολές και οι γλώσσες δέσμης ενεργειών. 

Το Web 2.0 τοποθετεί τον τελικό χρήστη ως ενεργή οντότητα. Πολλοί ιστότοποι, όπως οι 

τοποθεσίες Flickr και blog, δεν θα υπήρχαν ποτέ χωρίς να συνεισφέρουν οι τελικοί χρήστες 

ως προς το περιεχόμενο, τη γνώμη τους και τις αποφάσεις (Adietal., n.d).  

Πριν από τη δεκαετία του '80, οι περισσότεροι υπολογιστές εμφανίστηκαν σε mainframes 

που ελέγχονταν από επαγγελματίες προγραμματιστές σε τμήματα συστημάτων 

πληροφοριών. Οι τελικοί χρήστες είχαν μικρή επιρροή στη μορφή και τη λειτουργία του 

λογισμικού που τρέχει σε ένα mainframe, το οποίο γενικά βλέπουν μέσω απλών παραθύρων 

τερματικών και ελέγχονται με απλές εντολές κειμένου. Τα τμήματα συστημάτων 

πληροφοριών είχαν σπάνια αρκετό χρόνο για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν όλες τις 

βελτιώσεις λογισμικού που ζήτησαν οι χρήστες (Brancheau&Wetherbe, 1987). 
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2.1.1 Αξιολόγηση τεχνολογικών προσεγγίσεων 

Η αξιολόγηση και η επιλογή πακέτων λογισμικού που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 

τελικών χρηστών είναι μια μη τετριμμένη διαδικασία λογισμικού. Σε ένα λογισμικό EUD 

είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν ιδιότητες οι οποίες επιτρέπουν στον χρήστη κατά την 

ανάπτυξη να χειρίζεται το εργαλείο και να παράγει χρήσιμα αποτελέσματα 

(Meloetal.,2017).Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, δεν υπάρχει καμία μεθοδολογία 

αξιολόγησης της τεχνολογίας ειδικά εστιασμένη στην ανάπτυξη από τους τελικούς χρήστες. 

Οι μεθοδολογίες απόκτησης πακέτων λογισμικού συνήθως συγκρίνουν τις απαιτήσεις 

των χρηστών με τις δυνατότητες των πακέτων. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι απαιτήσεων, 

όπως οι διαχειριστικές, οι πολιτικές και οι ποιοτικές απαιτήσεις (Franch&Carvallo, 2003). 

Διάφορες μελέτες χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια αξιολόγησης για τα χαρακτηριστικά 

ποιότητας όπως η λειτουργικότητα, η αξιοπιστία, η χρηστικότητα, η αποδοτικότητα, η 

δυνατότητα συντήρησης και η φορητότητα. Από τα πρότυπαISO/IEC που σχετίζονται με την 

ποιότητα του λογισμικού, οι Franch και Carvallo (2003)  με βάση το ISO/IEC 9126-1 

εξετάζει συγκεκριμένα τον ορισμό του μοντέλου ποιότητας και τη χρήση του ως πλαισίου 

για την αξιολόγηση του λογισμικού. Το ISO/IEC 9126 αντικαταστάθηκε από το πρότυπο 

ISO/IEC 25010(Meloetal., 2017). 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της τεχνολογίας EUD, το ISO αποτελεί σημαντικό οδηγό 

για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των μετρήσεων. Ωστόσο, για να κατανοηθούν 

οι ανάγκες ενός τελικού χρήστη, ο οποίος δεν είναι ο ίδιος με τον επαγγελματία 

προγραμματιστή ή τον τελικό χρήστη, πιθανώς απαιτείται περαιτέρω έρευνα.Επιπλέον, είναι 

γενικά αποδεκτό ότι υπάρχει ανάγκη για εμπειρικές έρευνες σχετικά με τις νέες προσεγγίσεις 

EUDτόσο για τη στερεοποίηση των θεωρητικών βάσεων της EUD όσο και για την ανάπτυξη 

καταλληλότερων μεθόδων και εργαλείων για την ανάπτυξη και χρήση συστημάτων EUD. 

Στο πλαίσιο αυτό, το 2002 αναπτύχθηκε το Δίκτυο Αριστείας (Network of Excellense) 

της EUD-Net1, το οποίο συγκεντρώνει τους κορυφαίους ερευνητές της EUD και τους φορείς 

της βιομηχανίας από την Ευρώπη, προκειμένου να επιταχυνθεί η παραγωγή καινοτόμων 

ιδεών και προσεγγίσεων. Αργότερα, το «Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών» 

(“NationalScienceFoundation”) των Η.Π.Α. χρηματοδότησε συστήματα εφαρμογών 

λογισμικού τελικών χρηστών (“End-UserSoftwareEngineeringSystems ” - EUSES), 

                                                 
1EUD-NET, http://giove.isti.cnr.it/projects/eud-net.htm 

http://giove.isti.cnr.it/projects/eud-net.htm
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διερευνώντας κατά πόσον είναι εφικτό να προσφέρουν οι τελικοί χρήστες τα πλεονεκτήματα 

των αυστηρών μεθοδολογιών της μηχανικής λογισμικού(Liebermanetal., 2006). 

2.1.2 Ανάπτυξη στον Παγκόσμιο Ιστό 

Η παρουσία του Παγκοσμίου Ιστού έδωσε την ευκολία δημοσίευσης περιεχομένου σε 

ένα τεράστιο κοινό και αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και 

των προσδοκιών για τους χρήστες των υπολογιστών. Ωστόσο, σήμερα, οι περισσότερες 

ιστοσελίδες που δημιουργούνται από τους τελικούς χρήστες παρουσιάζουν απλώς 

πληροφορίες. Η δημιουργία διαδραστικών δικτυακών τόπων ή εφαρμογών ιστού, όπως 

ηλεκτρονικές φόρμες, έρευνες και βάσεις δεδομένων, απαιτεί ακόμη σημαντικές δεξιότητες 

στον προγραμματισμό και την τεχνολογία ιστού. Οι μελέτες δείχνουν ότι αυτοί οι 

περιορισμοί στις δραστηριότητες ανάπτυξης ιστού των τελικών χρηστών δεν οφείλονται σε 

έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά σε δυσκολίες σχετικά με την ανάπτυξη διάδρασης στο 

διαδίκτυο (Paneetal., 2001). 

Πολλοί τελικοί χρήστες μπορούν να επινοήσουν απλές διαδραστικές εφαρμογές, τις 

οποίες θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν αν ήταν διαθέσιμα τα κατάλληλα 

εργαλεία και οι κατάλληλες τεχνικές (Paneetal., 2001). Εάν η ανάπτυξη ιστού καθίσταται 

δυνατή για ένα ευρύτερο κοινό, μπορεί να εμφανιστούν περισσότερες χρήσιμες εφαρμογές, 

συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που δεν έχουν ακόμη προβλεφθεί. Επιπλέον, 

υπάρχουν οργανισμοί, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε έναν 

επαγγελματία προγραμματιστή, έτσι η EDU μπορεί να συμβάλει στον εξορθολογισμό των 

ροών εργασίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην ικανοποίηση των πελατών 

(Rodeetal., 2006). 

H ανάπτυξη μιας τυπικής εφαρμογής Ιστού απαιτεί γνώση όχι μόνο παραδοσιακών 

γλωσσών προγραμματισμού όπως η Java, αλλά και τεχνολογιών και προβλημάτων που 

αφορούν ειδικά το διαδίκτυο, για παράδειγμα ζητήματα συμβατότητας HTML, JavaScript, 

CSS, HTTP και άλλα. Σε σύγκριση με την ανάπτυξη εφαρμογών τελικών χρηστών, το 

άθροισμα όλων αυτών των τεχνολογικών θεμάτων, η φύση του ιστού και ο χαρακτήρας των 

απαιτήσεων προσθέτουν την ανάπτυξη από τους τελικούς χρήστης στον ιστό (EUDWeb). 

Δύο συμπληρωματικοί τομείς έρευνας και πρακτικής, η μηχανική ιστού 

(webengineering) και η ανάπτυξη από τον τελικό χρήστη (EUD) έχουν επικεντρωθεί σε 
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μεθόδους και εργαλεία που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν καλύτερα τις αναπτυξιακές 

ανάγκες του ιστού, τόσο των προγραμματιστών όσο και των μη προγραμματιστών. Η έρευνα 

στον τομέα της μηχανικής ιστού επικεντρώνεται στην αύξηση της παραγωγικότητας των 

επαγγελματιών στον ιστό που παράγουν πιο εύχρηστες, επαναχρησιμοποιούμενες, 

διαμορφωμένες, κλιμακούμενες και ασφαλείς ιστοσελίδες. Αντίθετα, η έρευνα που 

σχετίζεται με την EUDWeb βασίζεται στην ιδέα της ενδυνάμωσης των μη προγραμματιστών 

τελικών χρηστών να δημιουργούν αυτόνομα ιστότοπους και εφαρμογές ιστού. 

Όπως αναφέρουν οι Rodeκ.α.(2006), πριν από την ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού, ο 

προγραμματισμός των βασικών εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων των τελικών χρηστών 

(“EndUserProgramming” - EUP) ήταν ένα θέμα για τον ακαδημαϊκό κόσμο και τη 

βιομηχανία. Το HyperCard της Apple είναι ένα παράδειγμα ενός επιτυχημένου εργαλείου 

της EUP. Πιο πρόσφατα, τα ερευνητικά προγράμματα ανάπτυξης ιστού, όπως το 

WebFormulate, το FAR, το DENIM και το WebSheets, έχουν διερευνήσει συγκεκριμένες 

προσεγγίσεις στον προγραμματισμό εφαρμογών ιστού για τελικούς χρήστες. Το 

WebFormulate είναι ένα πρώιμο εργαλείο για την οικοδόμηση εφαρμογών ιστού που 

βασίζεται στον ιστό και επομένως είναι ανεξάρτητο από την πλατφόρμα. Το FAR συνδυάζει 

ιδέες από υπολογιστικά φύλλα και προγραμματισμό βασισμένο σε κανόνες με τη διάταξη 

ιστοσελίδας “drag-and-drop” για να βοηθήσει τους τελικούς χρήστες να αναπτύξουν 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Το DENIM είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει 

επαγγελματίες και μη επαγγελματίες ανάπτυξης ιστού στα αρχικά στάδια του σχεδιασμού με 

την ψηφιακή σχεδίαση διαδραστικών πρωτοτύπων. Το εργαλείο WebSheets, αφορά την 

ανάπτυξη ιστού από τον τελικό χρήστη, χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό προτάσεων 

προγραμματισμού ανά παράδειγμα, ερωτημάτων ανά παράδειγμα και λογιστικών φύλλων για 

να βοηθήσει τους μη προγραμματιστές να αναπτύξουν πλήρως λειτουργικές εφαρμογές 

ιστού. 

Η ερευνητική κοινότητα έχει ασχοληθεί ελάχιστα με τη μελέτη των προσεγγίσεων και 

των χαρακτηριστικών που υπάρχουν στα εμπορικά διαθέσιμα εργαλεία ανάπτυξης 

εφαρμογών ιστού. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για 

την υποστήριξη των γενικών αναγκών ανάπτυξης ιστοσελίδων και υπάρχει μια αναδυόμενη 

αναγνώριση ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες δεν είναι 

κατάλληλα για λιγότερο εξελιγμένους χρήστες. Ωστόσο, ελάχιστη προσπάθεια έχει 
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καταβληθεί για την κατανόηση των απαιτήσεων για την ανάπτυξη ιστού από την οπτική 

γωνία των τελικών χρηστών. 

2.1.3 Ψυχολογία και συμπεριφορά 

Υπάρχουν αρκετά φαινόμενα τα οποία προέκυψαν από τη χρήση των τεχνολογικών 

συστημάτων και επηρεάζουν την διαδικασία «αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή» 

(“Human-Computer Interaction” - HCI). Τα σημαντικότερα φαινόμενα που επηρεάζουν τη 

διαδικασία HCI είναι: το επικοινωνιακό χάσμα μεταξύ σχεδιαστών και χρηστών, η εξέλιξη 

του συστήματος και των χρηστών, η διαθεσιμότητα σιωπηρών πληροφοριών και η σιωπηρή 

γνώση (Costabileetal., 2004). Ο αναδυόμενος τομέας έρευνας της ανάπτυξης από τον τελικό 

χρήστη ενσωματώνει διάφορα θέματα συζήτησης από την HCI (Liebermanetal., 2006). 

Οι τελικοί χρήστες ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις και στρατηγικές λογικής για 

τη μοντελοποίηση, εκτέλεση και τεκμηρίωση των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν σε 

ένα συγκεκριμένο τομέα εφαρμογής (Tzafilkou&Protogeros, 2017). Έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες θεωρίες για τη συμπεριφορά των τελικών χρηστών, μερικές από αυτές είναι η 

θεωρία της αυτοπεποίθησης (“self-efficacy” - SE), η θεωρία προσοχής 

επενδύσεων(“attentioninvestment”) και η θεωρία της τεχνολογικής αποδοχής 

(“technologyacceptance”). 

Σύμφωνα με τον Blackwell (2006) η μελέτη της ψυχολογίας στην έρευνα σχετικά με τον 

προγραμματισμό έχει δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να κατανοηθεί η ανθρώπινη 

γνώση με τη μελέτη του τομέα της λογικής, αφού ο προγραμματισμός αποτελεί μια σύνθετη 

διαδικασία για την επίλυση προβλημάτων και δεν απαιτεί μόνο την ικανότητα της 

βραχυπρόθεσμης μνήμης, αλλά  περιλαμβάνει σύνθετα ζητήματα χρήσης, αντιπροσώπευσης 

και κοινής κατανόησης. Αυτός ο στόχος φυσικά δεν αφορά τόσο τον τομέα EUD. Ο 

δεύτερος στόχος της ψυχολογίας στην έρευνα του προγραμματισμού είναι να βελτιωθεί η 

χρηστικότητα των γλωσσών προγραμματισμού και του περιβάλλοντος για την καλύτερη 

πρόβλεψη των ανθρώπινων αναγκών και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

λύσεων σχεδιασμού.  

Από αυτή την άποψη, η ψυχολογία του προγραμματισμού μπορεί να θεωρηθεί 

εξειδικευμένος τομέας αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (HCI). Η έρευνα HCI 

εξετάζει τα γενικά προβλήματα αξιολόγησης της χρηστικότητας και σχεδιασμού για τα 
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συστήματα λογισμικού. Η ψυχολογία του προγραμματισμού γίνεται σχετική όταν αυτά τα 

συστήματα είναι σχεδιασμένα, είτε για επαγγελματίες προγραμματιστές είτε για τους 

τελικούς χρήστες. 

2.1.3.1 Αυτοπεποίθηση 

Η αυτοπεποίθηση ορίζεται ως η πίστη ενός ατόμου στις δικές του ικανότητες να επιτύχει 

όταν αντιμετωπίζει μια πρόκληση, που κυμαίνεται από το μηδέν μέχρι να είναι πολύ σίγουρη 

στις ικανότητές του. Η πρόκληση αυτή μπορεί να είναι να εκθέσει τον εαυτό του να βιώνει 

έναν φόβο, όπως ορισμένες φοβίες, καθώς και να δοκιμάζει νέα και δύσκολα καθήκοντα. 

Εάν η απαιτητική ή εξελιγμένη εργασία εμπίπτει στην τεχνολογία, την αποκαλούμε 

τεχνολογική αυτοπεποίθηση (McDonald&Siegall, 1992). 

Η αυτοπεποίθηση μεταφέρει το επίπεδο της εμπιστοσύνης ενός ατόμου για να εκτελέσει 

διάφορες εργασίες σε μια δεδομένη κατάσταση. Η αυτοπεποίθηση μπορεί να επηρεαστεί από 

περιβαλλοντικές καταστάσεις, γνωστικούς και προσωπικούς παράγοντες καθώς και 

δημογραφικά χαρακτηριστικά και αποτελεί βασικό καθοριστικό παράγοντα για την 

απόκτηση δεξιοτήτων και την απόδοση των εργασιών (Tzafilkou&Protogeros, 2017). 

Η αυτοπεποίθηση στον τομέα των υπολογιστών είναι μια επέκταση της αυτοπεποίθησης 

της θεωρίας της αυτοεκτίμησης, (όπως αναφέρθηκε προηγουμένως), η οποία σχετίζεται 

ειδικά με τη χρήση του υπολογιστή και μπορεί να επηρεάσει την προσπάθεια της εργασίας, 

την επιμονή, το ενδιαφέρον και το επίπεδο δυσκολίας των στόχων που οι χρήστες θα 

προσπαθήσουν να επιτύχουν. Επιπλέον, η αυτοπεποίθηση συνδέεται στενά με τις θετικές 

φυσιολογικές και συναισθηματικές καταστάσεις μετά την επιτυχή εκτέλεση κάποιας 

συμπεριφοράς (Tzafilkou & Protogeros, 2017). 

Γενικά, ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι εκτιμούν ότι το επίπεδο της αυτοπεποίθησης 

έχει μεγάλο αντίκτυπο στις μελλοντικές τους εμπειρίες. Ο Hartzel (2003) περιγράφει πόσο 

σημαντικό είναι για τους χρήστες να έχουν μια σειρά από θετικές εμπειρίες αλληλεπίδρασης 

κατά τη χρήση και εκμάθηση νέου λογισμικού, καθώς κάθε εμπειρία συσσωρεύεται σε ένα 

υψηλότερο επίπεδο αυτοπεποίθησης. Έτσι, είναι σημαντικό ο σχεδιασμός εφαρμογών 

EUDνα είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει τους χρήστες να κάνουν κάθε συνεδρίαση 

μια θετική εμπειρία. 
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Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τους χρήστες που επιστρέφουν σε 

συγκεκριμένο λογισμικό είναι να έχουν ένα σαφές κίνητρο για τη χρήση του λογισμικού. 

Υπάρχουν πολλά στοιχεία που επηρεάζουν τα κίνητρα των χρηστών, όπως η ευκολία χρήσης 

και η χρησιμότητα. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι τα στοιχεία, τα οποία 

παρακινούν τους άνδρες διαφέρουν από αυτά που ενθαρρύνουν τις γυναίκες. Οι γυναίκες 

ενθαρρύνονται περισσότερο από τη δυνατότητα να βοηθήσουν τους άλλους ανθρώπους 

μέσω της τεχνολογίας, ενώ οι άνδρες πιο συχνά παρακινούνται από την ίδια την τεχνολογία 

(Beckwithetal., 2006). Αυτός ο παράγοντας σχετίζεται με το κόστος έναντι του οφέλους που 

αποδίδεται παρακάτω. 

2.1.3.2 Προσοχή στην επένδυση 

Στη θεωρία προσοχής επενδύσεων Blackwell, η αντίληψη του κινδύνου θεωρείται ως 

ένας παράγοντας που επηρεάζει έντονα τη συμπεριφορά του τελικού χρήστη μέσω της 

αξιολόγησης κόστους/οφέλους. Ο κίνδυνος είναι η πιθανότητα να μην προκύψει καμία 

αποπληρωμή ή ακόμα και το πρόσθετο μελλοντικό κόστος να προκύψει από τον τρόπο με 

τον οποίο ο χρήστης επέλεξε να αφιερώσει προσοχή. Εάν οι χρήστες αποφασίσουν ότι το 

κόστος ή οι κίνδυνοι είναι υπερβολικά υψηλοί σε σχέση με τα οφέλη που μπορούν να έχουν, 

υπάρχει η πιθανότητα να μην επιλέξουν να ακολουθήσουν την εργασία. Επομένως, η 

αντίληψη του κινδύνου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων από το χρήστη 

σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών εφαρμογής (Tzafilkou&Protogeros, 

2017). 

Οι μελέτες δείχνουν είναι σημαντικό το λογισμικό για την ανάπτυξη από τους τελικούς 

χρήστες πρέπει να είναι κατανοητό, εύκολο και να μαθαίνεται γρήγορα (Subrahmaniyanetal., 

2007). 

Αναλυτικότερα, το μοντέλο «προσοχή στην επένδυση» του Blackwell αντιπροσωπεύει 

τις γνωστικές προκλήσεις που προκύπτουν από τα βασικά χαρακτηριστικά της 

δραστηριότητας του προγραμματισμού, δηλαδή, την απώλεια της άμεσης χειραγώγησης, τη 

χρήση σημειογραφίας και την ανάπτυξη της αφαίρεσης. Το μοντέλο είναι επαρκώς 

καθορισμένο ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε μια γνωστική προσομοίωση (παρέχοντας 

έτσι ένα βαθμό επιστημονικής αυστηρότητας), ενώ ταυτόχρονα είναι αρκετά κοντά στην 
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υποκειμενική εμπειρία των χρηστών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός σχεδιασμού 

από ανθρώπους που αναπτύσσουν νέα εργαλεία προγραμματισμού (Blackwell, 2002). 

Οι μεταβλητές που εμπλέκονται σε αυτή την ανάλυση κόστους-οφέλους είναι το κόστος, 

οι επενδύσεις, αποπληρωμή και ο κίνδυνος. Σχετικά με το κόστος αφορά τόσο το χρόνο τον 

οποίο χρειάζεται για να γίνει μια εργασία, όσο και για την αγορά ενός λογισμικού (αν και 

αυτό είναι εξωτερικό στοιχείο του μοντέλου). Οι επενδύσεις αφορούν είτε εξωτερικές 

πληρωμές για υπηρεσίες είτε ο χρόνος που θα διατεθεί για μοντέλο και ανταμοιβή που θα 

προκύψει από αυτή την επένδυση. Η αποπληρωμή σχετίζεται με το μειωμένο μελλοντικό 

κόστος, που θα προκύψει από τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης επέλεξε να αφιερώσει 

προσοχή. Τέλος, ο κίνδυνος αφορά πιθανότητα να μην προκύψει αποπληρωμή ή ακόμα και 

το πρόσθετο μελλοντικό κόστος που θα προκύψει από τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης 

επέλεξε να αφιερώσει προσοχή. Η μέτρηση όλων των μεταβλητών του μοντέλου γίνεται σε 

μονάδες προσοχής (Blackwell, 2002). 

2.1.3.3 Τεχνολογική αποδοχή 

Γενικά, η έρευνα για την τεχνολογική αποδοχή επικεντρώνεται στην κατανόηση της 

χρησιμότητας, της ευκολίας χρήσης και της αποδοχής από τον χρήστη της τεχνολογίας της 

πληροφορίας. Ο Davis (1989) παρουσίασε ένα τεράστιο έργο στον τομέα αυτό, το μοντέλο 

τεχνολογικής αποδοχής (“TechnologyAcceptanceModel” - TAM), που αποσκοπούσε στην 

εξήγηση της συμπεριφοράς των χρηστών σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών πληροφορικής 

τελικών χρηστών και πληθυσμών χρηστών (Meloetal., 2017). 

Το TAM θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα που σχετίζονται με την αποδοχή και 

χρήση της τεχνολογίας, δεδομένου ότι έχει αποδείξει μεγάλες δυνατότητες στην εξήγηση και 

την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των χρηστών στην τεχνολογία της πληροφορίας. Το 

μοντέλο TAM συμβάλλει στην ακριβή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι αντιλήψεις 

των χρηστών μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην προώθηση της υιοθέτησης και 

αποδοχής ενός συγκεκριμένου τεχνολογικού συστήματος (Alhirz, SandhuandSajeev (2011)).  

Το μοντέλο αυτό προβλέπει την αποδοχή από τον χρήστη με βάση δύο συγκεκριμένες 

συμπεριφοριστικές πεποιθήσεις που καθορίζουν την πρόθεση συμπεριφοράς ενός ατόμου να 

χρησιμοποιήσει την τεχνολογία. Σύμφωνα με το μοντέλο, όταν οι χρήστες έρχονται σε 

επαφή με μια νέα τεχνολογία, δύο βασικοί παράγοντες επηρεάζουν την απόφασή τους για το 
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πώς και πότε θα τη χρησιμοποιήσουν. Οι παράγοντες αυτοί είναι η αντιληπτή χρησιμότητα 

και αντιληπτή ευκολία χρήσης (Tzafilkou&Protogeros, 2017). 

Η αντιληπτή χρησιμότητα αφορά το βαθμό στον οποίο ένα άτομο πιστεύει ότι η χρήση 

ενός συγκεκριμένου συστήματος θα ενίσχυε την επαγγελματική του απόδοση. Ενώ η 

ευκολία χρήσης αφορά τον βαθμό στον οποίο ένα άτομο πιστεύει ότι ένα συγκεκριμένο 

σύστημα θα ήταν ελεύθερο από προσπάθειες (Alhirzetal., 2011), δηλαδή δεν θα απαιτούσε 

κάποια δυσκολία ή μεγάλη προσπάθεια. 

Στο ακόλουθο Σχήμα 1 δίνεται ο τρόπος εφαρμογής του μοντέλου τεχνολογικής 

αποδοχής (TAM). 

 

 

Σχήμα 1: Μοντέλο τεχνολογικής αποδοχής (TAM) (Seymouretal., 2007) 

 

Επιπλέον, η θεωρία τεχνολογικής αποδοχής εισάγει τους πιο σχετικούς ανθρώπινους 

παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική συμπεριφορά και τις επιδόσεις των τελικών 

χρηστών συμπεριλαμβανομένης της ευχέρειας χρήσης και της χρηστικότητας 

(Tzafilkou&Protogeros, 2017). 

Κατά μήκος της ίδιας γραμμής με την TAM και την UTAUT (η οποία εξηγείται στη 

συνέχεια), οιDoll και Torkzadeh, (1988) ανέπτυξαν ένα μοντέλο που ονομάζεται 

«Υπολογιστική ικανοποίηση του τελικού χρήστη» (“End-UserComputingSatisfaction” -

EUCS) για τη μέτρηση της συναισθηματικής συμπεριφοράς από έναν χρήστη ενώ 

αλληλεπιδρούν με μια συγκεκριμένη εφαρμογή υπολογιστή. Το μοντέλο περιέχει διαστάσεις 

όπως το περιεχόμενο, η ακρίβεια, η μορφή, η ευκολία χρήσης και η επικαιρότητα (Meloetal., 

2017). 
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2.1.3.4 Τεχνολογική αποδοχή και χρήση 

Οι Venkatesh και η ομάδα της (2003) πρότειναν την Ενοποιημένη Θεωρία της Αποδοχής 

και της Χρήσης της Τεχνολογίας (“UnifiedTheory of Acceptance and Use of Technology” - 

UTAUT) όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα2ως εναλλακτική λύση στο ΤΑΜ. ΗUTAUT είναι 

ένας συνδυασμός οκτώ μοντέλων αποδοχής χρηστών (συμπεριλαμβανομένου του TAM) και 

θεωρείται ως βελτίωση του TAM. Σε αντίθεση με την TAM, η UTAUT λαμβάνει υπόψη το 

γεγονός ότι ορισμένα συστήματα είναι υποχρεωτικά και άλλα εθελοντικά.  

 

 

Σχήμα2: UTAUT (Venkateshetal., 2003) 

 

Ο παράγοντας προσδόκιμης απόδοσης στη UTAUT προέκυψε από τον παράγοντα 

αντιληπτής χρησιμότητας που προσδιορίστηκε στο TAM. Η προσδόκιμη απόδοση 

περιγράφεται ως ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο πιστεύει ότι η χρήση του συστήματος θα 

τον βοηθήσει να επιτύχει κέρδη κατά την απόδοση της εργασίας. Η προσδοκία προσπάθειας 

ορίζεται ως ο βαθμός ευκολίας που συνδέεται με τη χρήση του συστήματος και προέκυψε 

από την αντιληπτή ευκολία χρήσης που εντοπίζεται στο TAM. Η κοινωνική επιρροή ορίζεται 

ως ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο αντιλαμβάνεται ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να 

χρησιμοποιήσει το νέο σύστημα.  
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Ορίζονται τρεις δομές σχετικά με την κοινωνική επιρροή, ο υποκειμενικός κανόνας, οι 

κοινωνικοί παράγοντες και η εικόνα. Όμως, καμία από αυτές τις τρεις κοινωνικές δομές δεν 

είναι σημαντική όταν η χρήση της τεχνολογίας είναι εθελοντική. Ωστόσο, όταν η χρήση του 

συστήματος είναι υποχρεωτική, αυτές οι τρεις δομές είναι σημαντικές για την αποδοχή από 

τον τελικό χρήστη. 

2.1.3.5 Στόχοι, Χειριστές, Μέθοδοι, Επιλογή 

O Blackwell(2006) κάνει αναφορά στο μοντέλο GOMS, η ονομασία του οποίου 

προέρχεται από τις λέξεις Goals, Operators, Methods και Selection(Στόχοι, Χειριστές, 

Μέθοδοι και Επιλογή) αναπτύσσεται από ένα μοντέλο ανθρώπινου επεξεργαστή με 

ποσοτικές περιγραφές της ανθρώπινης αντίληψης και δράσης κατά τη χρήση μιας διεπαφής. 

Το GOMS παρέχει μια εκτίμηση απόδοσης για απλή συλλογιστική και ανάκτηση μνήμης, 

καθώς οι χρήστες διαμορφώνουν τους κατάλληλους στόχους και επιλέγουν στρατηγικές 

δράσης για να επιτύχουν κάποια επιθυμητή κατάσταση της διασύνδεσης. Η 

προγραμματιστική δραστηριότητα είναι εξαιρετικά δύσκολη από αυτή την άποψη, επειδή οι 

ενέργειες του προγραμματιστή κατευθύνονται μόνο στη δημιουργία μιας ενδιάμεσης 

αναπαράστασης (ο πηγαίος κώδικας) και πολύ διαφορετικά προγράμματα μπορεί να έχουν 

πηγαίο κώδικα με αρκετά παρόμοια χαρακτηριστικά επιφάνειας. Τα μοντέλα GOMS 

βασίζονται σε μια σχετικά στενή συσχέτιση μεταξύ της επίλυσης προβλημάτων και της 

δράσης, ενώ είναι αρκετά εφικτό ότι ένας τελικός χρήστης θα μπορούσε να δαπανήσει 24 

ώρες σκέψης πριν κάνει ένα μόνο πληκτρολόγιο για να διορθώσει ένα σφάλμα. 

2.1.4 Εφαρμογές ανάπτυξης ιστοσελίδων 

Το Wix και το Weebly αποτελούν δύο από τις πιο δημοφιλής  (Carney, 2018) 

διαδικτυακές πλατφόρμες για την ανάπτυξη ιστοσελίδων από τους τελικούς χρήστες. Αυτή η 

ενότητα περιλαμβάνει μια περιγραφή των δύο αυτών εργαλείων σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρήσης τους. Στο τέλος της ενότητας γίνεται μια θεωρητική 

σύγκριση αυτών των δύων εργαλείων. 
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2.1.4.1 Wix 

Το Wix αποτελεί ένα απλοποιημένο εργαλείο για τη δημιουργία και τη φιλοξενία ενός 

διαδικτυακού τόπου. Για να λειτουργήσει χρειάζεται απλά ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού 

(browser), χωρίς να χρειάζεται να εγκατασταθεί κάποιο λογισμικό. Δεν απαιτείται να 

γνωρίζει ο χρήστης προηγμένες τεχνικές δεξιότητες, όπως τη γλώσσα HTML. Έτσι, θα 

μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελεί ένα εργαλείο ανάπτυξης ιστοσελίδων από τους τελικούς 

χρήστες.  

Όπως, αναφέρεται σε πρόσφατο άρθρο του ArminPinggera (2018), σήμερα το Wix 

φιλοξενεί περίπου 110 εκατομμύρια ιστοσελίδες. Αξίζει να αναφερθεί ότι το Wix διατίθεται 

δωρεάν για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, για όσους επιθυμούν επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά, όπως το δικό τους όνομα τομέα (domainname) ή μεγαλύτερο αποθηκευτικό 

χώρο στη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και άλλα, μπορούν να επιλέξουν 

ένα από τα διαθέσιμα πακέτα, τα οποία διατίθενται από το Wix. 

Ένα από τα πλεονεκτήματα του Wix είναι ότι τα πρότυπα που διατίθενται, τα οποία είναι 

προσφέρουν προκατασκευασμένες διατάξεις για πολλούς διαφορετικούς κλάδους της 

αγοράς. Επιπλέον θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ευέλικτο, αφού δεν περιορίζει την 

έκταση ή τα σημεία στα οποία μπορούν να μετακινηθούν τα στοιχεία μέσα στη σελίδα. 

Ακόμη, επιτρέπει την προσθήκη κινούμενων σχεδίων, αυτή η λειτουργία επιτρέπει την 

κίνηση του κειμένων, των εικόνων και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου της σελίδας. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του Wix είναι το AppMarket, μέσα στο οποίο υπάρχουν 

διαθέσιμες εκατοντάδες εφαρμογές και πρόσθετα, όπως εργαλεία για ενημερωτικά μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newslettertool), λογισμικά για ζωντανή συνομιλία (livechat), 

πρόσθετα διαδικτυακής κρατήσεις (onlinebooking) και πολλές άλλες. Αυτές εφαρμογές δεν 

έχουν δημιουργηθεί από το Wix, αλλά από τρίτους, έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος να διακοπεί η 

παροχή τους ή η συντήρηση τους. 

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ένα από τα βασικά μειονεκτήματα του Wixείναι ότι 

δύσκολα μπορεί να αλλάξει ο χρήστης το αρχικό πρότυπο που επέλεξε. Επίσης μειονέκτημα 

αποτελεί η τιμολόγηση των υπηρεσιών, καθώς είναι μεγαλύτερη από άλλα σχετικά εργαλεία. 
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Χρήση 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί η χρήση του Wix είναι απλή και εύκολη. Το πρώτο βήμα που 

πρέπει να κάνει ένας χρήστης είναι να επισπευτεί τον ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://www.wix.com, όπου, όπως φαίνεται και στην ακόλουθη Εικόνα υπάρχει ένα 

ευδιάκριτο χαρακτηριστικό κουμπί “GetStarted”, όπου μόλις το επιλέξει ο χρήστης θα 

μεταφερθεί σε μία νέα σελίδα για να δημιουργήσει ένα νέο λογαριασμό ή να συνδεθεί στον 

υπάρχοντα λογαριασμό του. 

 

 

Εικόνα 1: Αρχική σελίδα Wix 

 

Η δημιουργία του λογαριασμού μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους, όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα . Ο πρώτος τρόπος αποτελείται από μια φόρμα για τη συμπλήρωση 

της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τη δημιουργία ενός κωδικού 

πρόσβασης. Ο χρήστης που θα επιλέξει αυτών τον τρόπο για να δημιουργήσει το 

λογαριασμό του θα πρέπει να επισπευτεί το διαχειριστεί του e-mail και να ανοίξει το μήνυμα 

από το Wix για να επιβεβαιώσει και να ολοκληρώσει την εγγραφή του με τη χρήση του 

συγκεκριμένου e-mail. Με την επιβεβαίωση της εγγραφής μπορεί να πραγματοποίηση τη 

σύνδεση στο νέο λογαριασμό του. Ο δεύτερος τρόπος επιτρέπει την απευθείας σύνδεση με 

τη χρήση του λογαριασμού του στη Googleή στο Facebook. Σε αυτή τη περίπτωση η 

διαδικασία είναι άμεση, αρκεί να είναι συνδεδεμένος στον αντίστοιχο λογαριασμό που έχει 

επιλέξει να χρησιμοποιήσει και θα συνδεθεί αυτόματα. 

https://www.wix.com/
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Εικόνα 2: Δημιουργία λογαριασμού στοWix 

 

Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση στο Wix με οποιονδήποτε από τους τρόπους που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, εμφανίζεται μια σελίδα όπου η Wix ρωτάει τον χρήστη αν θέλει να 

απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις ώστε να τον γνωρίσει καλύτερα. Ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να προσπεράσει αυτό το βήμα επιλέγοντας “Skip”. Προσπερνώντας αυτή τη 

διαδικασία, το επόμενο βήμα, όπως φαίνεται στην Εικόνα, είναι να επιλέξει ο χρήστης το 

πρότυπο (template) το οποίο ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του. 

 

 

Εικόνα 3: Επιλογή πρότυπου στο Wix 
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Υπάρχουν διαθέσιμε πρότυπα με διαφορετικά σχέδια και χρώματα, όμως ο χρήστης έχει 

τη δυνατότητα να επιλέξει ένα κενό πρότυπο (blanktemplate) ξεκινώντας είτε από την 

αρχική σχεδίαση, είτε με συγκεκριμένο διαχωρισμό περιοχών (layouts) της σελίδας (Εικόνα). 

 

 

Εικόνα 4: Επιλογή κενού πρότυπου στο Wix 

 

Αφού επιλεγεί το πρότυπο που θα χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό της σελίδας, 

εμφανίζεται ένα βοηθητικό βίντεο με οδηγίες για το πώς να χρησιμοποιήσει ο χρήστης τα 

διαθέσιμα εργαλεία του Wix. Για τις ανάγκες παρουσίασης της χρήσης του Wix, στην 

συγκεκριμένη εργασία, τυχαία επιλέχθηκε το ClassicLayout. Έτσι, η σελίδα διαχείρισης έχει 

την μορφή που φαίνεται στην Εικόνα. Στο κέντρο της σελίδας διαχείρισης βρίσκεται η 

σελίδα προς σχεδίαση, αριστερή και στο επάνω μέρος υπάρχουν δύο γραμμές εργαλείων και 

δεξιά ένας πίνακας εργαλείων. 
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Εικόνα 5: Διαχείριση σελίδας στο Wix 

 

Κάθε στοιχείο της σελίδας προς σχεδίαση, η οποία βρίσκεται εντός των διακεκομμένων 

γραμμών μπορεί να επιλεγεί και να μετακινηθεί (drag&drop) σε οποιοδήποτε σημείο 

επιθυμεί ο χρήστης. Παράλληλα σε οποιοδήποτε πλαίσιο κειμένου, επιλέγοντας διπλό κλικ 

μπορεί απλά να πληκτρολογήσει το κείμενο που επιθυμεί. Μπορεί επίσης να αλλάξει τις 

ρυθμίσεις οποιουδήποτε στοιχείου επιλέγοντας πάνω και στο «γρανάζι» με τις ρυθμίσεις. 

Από την γραμμή εργαλείων στην αριστερή πλευρά μπορεί να διαχειριστεί το μενού της 

σελίδας προσθέτοντας ή αφαιρώντας νέες σελίδες. Να αλλάξει το background, επιλέγοντας 

ένα χρώμα, μια εικόνα ή ακόμη και βίντεο. Μπορεί ακόμη να επιλέξει πρόσθετα στοιχεία, 

μέσα από τις αμέτρητες επιλογές ως προς το χρώμα και το στυλ που είναι διαθέσιμα από το 

Wix. Το επόμενο στοιχείο της γραμμής εργαλείων είναι το AppMarket μέσω του οποίου 

μπορεί να γίνει εγκατάσταση ενός πρόσθετου. Επιπλέον, μπορεί ο χρήστης από την επιλογή 

Uploadνα ανεβάσει ένα αρχείο, όπως, εικόνα, βίντεο, ήχου, έγγραφο κειμένου ή ακόμα και 

βιβλιοθήκη με τη γραμματοσειρά της επιλογής του, η οποία δεν είναι διαθέσιμη στο Wix. Οι 

δύο τελευταίες επιλογές της αριστερής γραμμής εργαλείων είναι η προσθήκη της 

διαδικτυακής κράτησης (BookOnline), η οποία προστίθεται αυτόματα ως νέα σελίδα και ο 

χρήστης μπορεί να προσθέσει απευθείας τις κατηγορίες και τα προϊόντας του, και η 

τελευταία επιλογή είναι η προσθήκη του blog.Όπως διαπιστώνεται, αυτή η γραμμή 

εργαλείων αφορά τη μορφοποίηση της εμφάνισης της σελίδας. 
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Η επάνω γραμμή εργαλείων διαθέτει τις επιλογές για την ιστοσελίδα, όπως την 

αποθήκευση, τη δημοσίευση, την αναίρεση ενέργειας και άλλα.  Η δεύτερη επιλογή διαθέτει 

της ρυθμίσεις, όπως τη σύνδεση του ονόματος τομέα, τη δημιουργία e-mail, την αναβάθμιση 

του πακέτου στη Wix, την προσθήκη favicon, ακόμη και λειτουργίες SEOγια την αύξηση 

προβολής της σελίδας στη Googleκαι πολλές άλλες επιλογές.  

Μπορεί να κανείς πει ότι το Wix είναι ένα εύχρηστο εργαλείο για την ανάπτυξη 

ιστοσελίδων από τους τελικούς χρήστες. 

2.1.4.2 Weebly 

Το Weebly ιδρύθηκε το 2007 από τους Chris Fanini, Dan Veltri, και David Rusenko, και 

αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να 

δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας μια διασύνδεση μεταφοράς και 

απόθεσης(drag-and-drop). Το Weebly προσφέρει ένα δωρεάν πακέτο εκκίνησης και 

προσφέρει πακέτα έως και 25 δολάρια το μήνα (ComputerHope, 2017). Σύμφωνα με την 

επίσημη ιστοσελίδα του Weebly, η διαδικτυακή πλατφόρμα χρησιμοποιείται από 

εκατομμύρια επιχειρήσεις σε περισσότερες από 50 εκατομμύρια ιστοσελίδες σε όλο τον 

κόσμο. Η Weebly εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο με γραφεία στη Νέα Υόρκη, το Scottsdale και 

το Τορόντο.  

Με πιο απλά λόγια το Weebly αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την κατασκευή 

ιστοσελίδων η οποία απομακρύνει την ανάγκη για χειροκίνητη κωδικοποίηση και 

αντικαθιστά τη διαδικασία με μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης. Ουσιαστικά, είναι 

ένα εργαλείο ανάπτυξης ιστοσελίδων από τους τελικούς χρήστες.  

Ως μια πλατφόρμα για τη δημιουργία ιστοσελίδων από τους τελικούς χρήστες, το Weebly 

προσφέρει πάνω από 100 πρότυπα (templates) σχεδίασης σελίδων και πολυμέσα, όπως 

γκαλερί φωτογραφιών, διαφάνειες (slideshows), ενσωματωμένους χάρτες, βίντεο και ήχο. Η 

χρήστες μια ιστοσελίδας του Weebly μπορούν να αλλάξουν την εμφάνιση του ιστότοπου που 

φιλοξενείται στο Weebly, μεταφέροντας τα πρόσθετα (widgets) σε διαφορετικά σημεία της 

ιστοσελίδας. Η διαχείριση του περιεχομένου μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας Weebly ή 

με την εφαρμογής iPhone της Weebly, που διατίθεται στο iTunesAppStore. Οι χρήστες 

τουWeebly μπορούν να επιλέξουν να δημιουργούν έσοδα από ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας 
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το GoogleAdSense και να παρακολουθούν στατιστικά στοιχεία επισκεπτών μέσω του 

εργαλείου παρακολούθησης Weebly ή του GoogleAnalytics (Rouse, 2013). 

Παρόλο που το Weebly περιλαμβάνει υπηρεσίες με πληρωμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και εντελώς δωρεάν. Βέβαια με τις δωρεάν επιλογές ο χρήστης δεν μπορεί να ζητήσει 

υποστήριξη. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τεχνική γνώση ή εμπειρία στο παρελθόν, το 

Weebly καθιστά απολύτως εύκολο να αναπτυχθούν ιστοσελίδες με εκατοντάδες θέματα και 

ένα από επεξεργαστή ιστοσελίδων  drag-and-drop. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα 

θέματα του Weebly είναι φιλικά προς τα έξυπνα τηλέφωνα και τα tablet χωρίς να χρειάζεται 

ο χρήστης να κάνει αλλαγές. 

Χρήση 

Εφόσον το Weebly απευθύνεται στους τελικούς χρήστες είναι εύκολο στη χρήση και 

διαθέτει τον διαδικτυακό τόπο weeblytutorials.com, όπου ακόμα και οι πιο αρχάριοι χρήστες 

μπορούν να βρουν οδηγούς για να ξεκινήσουν να αναπτύσσουν την ιστοσελίδα τους. 

Φυσικά, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ένας χρήστης για να ξεκινήσει με την ανάπτυξη 

της ιστοσελίδας του είναι να επισκεφτεί μέσω ενός περιηγητή τη διεύθυνση της 

διαδικτυακής πλατφόρμας Weebly (www.weebly.com). 

Μόλις ο χρήστης επισπευτεί το Weebly στην αρχική του σελίδα εντοπίζεται ένα κουμπί 

το όποιο τον παραπέμπει να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό κατάστημα (webstore) ή να 

δημιουργήσει μια επαγγελματική ιστοσελίδα (professionalwebsite). Όπως φαίνεται και στην 

ακόλουθη εικόνα (Εικόνα). 

 

Εικόνα 6: Αρχική σελίδα Weebly 

http://www.weebly.com/
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Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας για την παρουσίαση της χρήσης του Weebly 

επιλέχθηκε η δημιουργία της επαγγελματικής ιστοσελίδας (όπως και στην περίπτωση του 

Wix). Μόλις επιλεγεί το πεδίο της επιλογής εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο το οποίο 

παραπέμπει το χρήστη να δημιουργήσει ένα λογαριασμό ή να συνδεθεί στον υπάρχοντα 

λογαριασμό του (Εικόνα).  Ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί στο Weebly με τρεις 

διαφορετικούς τρόπους, ο ένα είναι να συνδεθεί με το λογαριασμό του από το Facebook, ο 

δεύτερος είναι να συνδεθεί με το λογαριασμό του από το Google και ο τρίτος είναι να 

συμπληρώσει στη σχετική φόρμα  τα στοιχεία του, δηλαδή το όνομα του, τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης της επιλογής του. 

 

 

Εικόνα 7: Δημιουργία λογαριασμού στο Weebly 

 

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή και η σύνδεση του χρήστη στο Weebly με οποιονδήποτε 

από τους τρόπους που αναφέρθηκαν παραπάνω εμφανίζεται μια σελίδα όπου ο χρήστης 

μπορεί να επιλέξει το θέμα που επιθυμεί για την ιστοσελίδα του. Τα θέματα διαχωρίζονται 
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σε έξι κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι business (επιχείρηση), portfolio 

(χαρτοφυλάκιο), personal (προσωπικό), event (εκδήλωση), blogκαι other (άλλο) (Εικόνα). 

 

Εικόνα 8: Επιλογή θέματος στο Weebly 

 

Για τις ανάγκες αυτής της παρουσίασης χρήσης επιλέχθηκε το θέμα BREAL. Παρόλα 

αυτά ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε κάθε θέμα και να κάνει μια 

ανασκόπηση σε καθένα από αυτά. Όταν καταλήξει στο θέμα που θα χρησιμοποιήσει για την 

ιστοσελίδα του από το πεδίο της ανασκόπησης τους θέματος (ThemeReview) μπορεί να 

επιλέξει το αντίστοιχο κουμπί (“StartEditing”) στην επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας (όπως 

φαίνεται στην Εικόνα)και να ξεκινήσει την επεξεργασία. 
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Εικόνα 9: Ανασκόπηση θέματος στο Weebly 

 

Μόλις επιλέξει το κουμπί “StartEditing” θα φορτώσει ο επεξεργαστής και μόλις ανοίξει 

θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο (Εικόνα), όπου ζητείτε από το χρήστη να επιλέξει 

ένα όνομα τομέα (domainname) για την ιστοσελίδα του. Το όνομα τομέα ακολουθείται από 

την κατάληξη weebly.com, επομένως αποτελεί ένα όνομα υποτομέα (subdomainname). 

Δηλαδή, αν για παράδειγμα ο χρήστης επιλέξει ως όνομα τομέα το enduser η τελική 

διεύθυνση της ιστοσελίδας θα είναι www.enduser.weebly.com. Όμως, αν ο χρήστης διαθέτει 

ένα δικό του όνομα τομέα του δίνεται η δυνατότητα είτε να το συνδέσει στο weebly είτε να 

το μεταφέρει. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στο χρήση επιλέξει ένα νέο όνομα τομέα το 

οποίο όμως  θα πρέπει να αγοράσει. 

 

 

http://www.enduser.weebly.com/
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Εικόνα 10: Επιλογή ονόματος τομέα στο Weebly 

 

Για τις ανάγκες αυτής της παρουσίασης επιλέχθηκε ένα όνομα υποτομέα του Weebly. 

Αφού οριστεί το όνομα τομέα, ο χρήστης μεταφέρεται στον επεξεργαστή του Weebly 

(Εικόνα). Στον επεξεργαστή του Weebly υπάρχουν δύο βασικά σημεία όπου εμφανίζονται οι 

τα εργαλεία. Η επάνω γραμμή εργαλείων (όπως φαίνεται και στην εικόνα) περιλαμβάνει τα 

πεδία build(χτίσιμο), pages (σελίδες), theme (θέμα), store (κατάστημα), apps (εφαρμογές), 

settings (ρυθμίσεις)και help (βοήθεια). Επιπλέον, παρέχεται ένα πεδίο το οποίο απεικονίζει 

την εμφάνιση για υπολογιστή ή κινητό. Στο επεξεργάσιμο μέρος της σελίδας ο χρήστης 

μπορεί να επιλέξει το στοιχείο που επιθυμεί και να το μετακινήσει, να το επεξεργαστεί ή να 

αλλάξει το μέγεθος του. 
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Εικόνα 11: Επεξεργαστής Weebly 

 

Ανάλογα με το πεδίο που θα επιλέξει από την επάνω γραμμή εργαλείων θα εμφανιστεί 

και η αντίστοιχη γραμμή εργαλείων στην αριστερή πλευρά της σελίδας. Όπως φαίνεται στην 

παραπάνω εικόνα στο πεδίο buildεμφανίζονται διάφορα εργαλεία για την προσθήκη τίτλου, 

κειμένου, εικόνας, γκαλερί, διαφανειών, χάρτη, φόρμας επικοινωνίας,  κουμπιού ακόμη και 

την αυτόματη προσθήκη κώδικα hmtl. Επιπλέον ο χρήστης μπορεί να προσθέσει διάφορα 

άλλα πολυμέσα σε μορφή ήχου, HD βίντεο, flash, YouTube και αρχεία Scribd. ΤοWeebly 

διαθέτει μεγάλη ποικιλία εργαλείων τα οποία μπορεί να ενσωματώσει απευθείας ο χρήστης 

στην ιστοσελίδα του. Ακόμη και για την ενσωμάτωση των Google AdSense. 

2.1.4.3 Σύγκριση εφαρμογών 

Πάνω από 110 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως χρησιμοποιούν το Wix ενώ Weebly 

εξυπηρετεί πάνω από 40 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Σε αυτή την ενότητα γίνεται μια 

σύγκριση των βασικών χαρακτηριστικών των εργαλείων του Wix και του Weebly, την 

ευκολία χρήσης, τα σχέδια προτύπων και τα εργαλεία SEO. 

Το Wix είναι ένας παγκόσμιος κατασκευαστής ιστοσελίδων με έναν οπτικό επεξεργαστή. 

Είναι μια από τις πιο ισχυρές πλατφόρμες στην εξειδικευμένη θέση της, χάρη στις ευέλικτες 

ρυθμίσεις προσαρμογής του σχεδιασμού και το κατάστημα, το οποίο διαθέτει μεγάλο αριθμό 

εφαρμογών. Αυτό το σύνολο χαρακτηριστικών επιτρέπει τη δημιουργία πολλών τύπων 

ιστοσελίδων, όπως κλασικές ιστοσελίδες, σελίδες προορισμού, ηλεκτρονικά καταστήματα, 

ιστολογία (blogs) και φόρουμ. Το Weebly διαθέτει μια απλή εμφανισιακά διεπαφή, αλλά 
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πολύ αποτελεσματική. Ο επεξεργαστής του Weebly είναι καλά οργανωμένος. Παρόμοια με 

τον Wix, το Weebly διαθέτει πολύ καλά δομημένο πίνακα εργαλείων. Και στα δύο εργαλεία 

όλα μπορούν να γίνουν με μερικά  κλικ του ποντικιού.  

Σχετικά με την ευκολία χρήσης, και στις δύο εφαρμογές οι πίνακες ελέγχου τους 

χωρίζονται σε δύο λογικές περιοχές: Πίνακα ελέγχου και Επεξεργαστή. Αυτό διευκολύνει 

την αποτελεσματική διαχείριση πολλών ιστοσελίδων από έναν λογαριασμό. Είναι σημαντικό 

να σημειωθεί ότι το Wix υποστηρίζει πλήρη μεταφορά και απόθεση, κάτι που σημαίνει ότι ο 

χρήστης μπορεί να αφήσει το επιλεγμένο αντικείμενο οπουδήποτε στην σελίδα του. Το 

Weebly προσφέρει επίσης drag-and-drop, αλλά είναι κάπως περιορισμένο, όλα τα στοιχεία 

τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία (ανάλογα με το πρότυπο που έχει επιλέξει ο χρήστης 

στο Weebly) και δεν μπορεί να μετακινήσει τα αντικείμενα με ακρίβεια pixel, όπως στην 

περίπτωση του Wix. 

Από τη μία πλευρά, το Wix φαίνεται να δίνει περισσότερη δημιουργική ελευθερία, αλλά 

από την άλλη το Weebly προσπαθεί να κρατήσει τα πάντα (συμπεριλαμβανομένου του 

κώδικα που παράγεται) καθαρότερα. Περιορίζοντας τις περιοχές drag-and-drop εμποδίζονται 

τα σφάλματα των χρηστών (Steele, 2018). Το ποια εφαρμογή θα επιλέξει τελικά ένας 

χρήστης εξαρτάται από τον αν επιθυμεί να έχει πλήρη σχεδιαστικό και οπτικό έλεγχο, όπως 

στην περίπτωση του Wix ή αν επιθυμεί τη δυνατότητα αλλαγής προτύπου (θέματος) στο 

μέλλον. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό που δεν μπορεί να γίνει μέσω της οπτικής διεπαφής του 

Weebly, μπορεί να υλοποιηθεί μέσω του προηγμένου επεξεργαστή HTML/CSS, αλλά αυτό 

είναι μόνο για έμπειρους χρήστες. 

Ως προς τα χαρακτηριστικά είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί μια σύγκριση καθώς και 

οι δύο εφαρμογές προσφέρουν μεγάλα σύνολα χαρακτηριστικών και εργαλείων, αφού όπως 

φαίνεται προσφέρουν περισσότερο ότι χρειάζεται για να αναπτυχθεί μια αξιοπρεπή 

ιστοσελίδα. 

Αναλύοντας τις δυο εφαρμογές με βάση τα πρότυπα (θέματα) φαίνεται ότι το Wix 

προσφέρει πολύ περισσότερες επιλογές σε σχέση με το Weebly και θα μπορούσε να πει 

κανείς και πιο ποιοτικές. Εξετάζοντας τα πρότυπα Weebly η πρώτη εντύπωση είναι ότι 

μοιάζουν με αυτά του Wix. Όμως, δεν μπορεί να γίνει μια γρήγορη επιλογή καθώς όλα τα 

πρότυπα είναι προκαθορισμένα με βάση το στυλ και το χρώμα και δεν δίνεται η επιλογή ενός 
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κενού προτύπου. Σε αντίθεση με τον Wix, η αρχική επιλογή του προτύπου δεν είναι τελική 

στο Weebly. Ο χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει το πρότυπο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σχεδιασμού της ιστοσελίδας. 

Το Wix κατέχει μεγάλη διαθεσιμότητα εργαλείων SEO. Η διεπαφή των ρυθμίσεων 

βελτιστοποίησης είναι πολύ εύκολη και φιλική προς το χρήστη. Είναι προσανατολισμένο για 

του χρήστες που δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις γύρω από το SEO. Κάθε σημείο συνοδεύεται 

από μια σύντομη περιγραφή των δεδομένων που πρέπει να συμπληρωθούν. Έτσι, το Wix όχι 

μόνο περιορίζει την διαδικασία της αποτελεσματικής προώθησης ιστότοπων, αλλά 

δημιουργεί επίσης άνετες συνθήκες για αυτή τη διαδικασία, λόγω των σωστά σχεδιασμένων 

και ολοκληρωμένων εργαλείων. Οι προγραμματιστές Weebly δεν δημιούργησαν κανένα 

εργαλείο SEO για τη βελτιστοποίηση της προώθησης στη Google, αλλά αυτό δεν θα έχει 

σοβαρό αντίκτυπο στην προώθηση της ιστοσελίδας, αφού προσφέρει δημιουργία 

σημασιολογικού πυρήνα για ιστοσελίδες, γραφή μοναδικών κειμένων που βασίζονται σε 

αυτό και συμπλήρωση μετα-ετικετών (metatags).  

 

2.2 Παρακολούθηση ποντικιού (Mousetracking) 

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν συνεχώς τα χέρια τους για διάφορες καθημερινές 

δραστηριότητες. Όπως για παράδειγμα, ακουμπώντας αντικείμενα, επισημαίνοντας οπτικούς 

στόχους, πληκτρολογώντας σε ένα πληκτρολόγιο ή μετακινώντας το ποντίκι υπολογιστή. 

Πρόσφατες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην ανάλυση των ανθρώπινων κινήσεων στο 

ποντίκι του υπολογιστή, η μεθοδολογία για αυτές τις προσεγγίσεις αναφέρεται ως 

παρακολούθηση ποντικιού (mousetracking). 

Τα δεδομένα παρακολούθησης του ποντικιού παρέχουν διάφορες διαστάσεις δεδομένων 

όπως ο χρόνος απόκρισης, η απόκλιση της τροχιάς του ποντικιού και η ταχύτητα της κίνησης 

του ποντικιού σε υψηλή χρονική ανάλυση (Rheemetal., 2018). 

Ουσιαστικά, η παρακολούθηση του ποντικιού επιτρέπει την παρακολούθηση του τρόπου  

με τον οποίο οι χρήστες μετακινούν τον κέρσορα σε ολόκληρη την επιφάνεια και σε ποιες 

κατευθύνσεις έχουν μετακινηθεί. Αυτή η διαδικασία είναι σημαντική γιατί δίνει τη 

δυνατότητα μιας οπτικής αναπαράστασης των τάσεων του χρήστη στο περιβάλλον. Επίσης, 

αξίζει να αναφερθεί ότι η παρακολούθηση των κινήσεων του ποντικιού είναι κάτι 
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διαφορετικό από την παρακολούθηση των κλικ του ποντικιού. Η παρακολούθηση των 

κινήσεων του ποντικιού δίνει τη δυνατότητα να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο 

αλληλεπιδρά ο χρήστης με τα στοιχεία του περιβάλλοντος, δίνοντας πληροφορίες σχετικά με 

τις τάσεις και τις κινήσεις του. Ενώ η παρακολούθηση των κλικ του ποντικιού παρέχει 

συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα κλικ. Σίγουρα, οι παρακολούθηση των κινήσεων του 

ποντικιού και τον κλικ είναι καλύτερα να χρησιμοποιούνται συνδυάστηκα, ώστε να 

κατανοηθούν καλύτερα τα δεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδραση των χρηστών. 

2.2.1 Εφαρμογές 

Η παρακολούθηση του ποντικιού μπορεί να εφαρμοστεί για διάφορες περιπτώσεις, 

συλλέγοντας δεδομένα και αναλύοντας τις κινήσεις του χρήστη. Ένας από τους λόγους που 

χρησιμοποιείται η παρακολούθηση του ποντικιού είναι προβολή των διαφημίσεων. Για 

παράδειγμα, όπως, αναφέρετε σε άρθρο του Metz (2010), η Google έχει κατοχυρώσει ένα 

σύστημα που εμφανίζει αποτελέσματα αναζήτησης και διαφημίσεις με βάση το που κινεί ο 

χρήστης το ποντίκι του. Οι Google γενικά εμφάνιζε τα αποτελέσματα από τις αναζητήσεις με 

βάση τα κλικ του ποντικιού, δηλαδή, ανάλογα με το πόσο συχνά οι χρήστες κάνουν κλικ σε 

συγκεκριμένους υπερσυνδέσμους. Τα τελευταία χρόνια, στην προσπάθεια της να 

αναδιατάξει τα αποτελέσματα αναζήτησης, έδωσε βαρύτητα στην παρακολούθηση των 

κινήσεων του ποντικιού και όχι μόνο στα κλικ, ουσιαστικά παρακολουθεί αν οι χρήστες 

ενδιαφέρονται για περιεχόμενο στο διαδίκτυο χωρίς να το κάνουν πραγματικά κλικ. 

Η παρακολούθηση του δείκτη ποντικιού έχει εφαρμοστεί για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με διάφορες πτυχές του ανθρώπινου μυαλού όπως τα φυλετικά 

στερεότυπα, τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα, καθώς και τη δύναμη της μνήμης 

(Rheemetal., 2018). 

Οι Rheem κ.α. (2018), ανέπτυξαν μια μέθοδο για την αξιολόγηση της προόδου της 

μάθησης για να μελετήσουν και να μελετήσουν και να αξιολογήσουν την 

αποτελεσματικότητα στις πλατφόρμες διαδικτυακής μάθησης και την υποστήριξη των 

μαθητών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μάθησης. 

Οι Smucker κ.α. (2014) πραγματοποίησαν μια έρευνα συλλέγοντας δεδομένα από τους 

χρήστες σχετικά με τις θέσεις του ποντικιού κατά την απαίτηση από τους χρήστες να τη 

σαφήνεια και την περίληψη από συγκεκριμένα έγγραφα. Στόχος από τη συλλογή αυτών των 
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δεδομένων ήταν να εντοπιστεί η διορατικότητα στην προσοχή των χρηστών. Οι ανάλυση τον 

αποτελεσμάτων δεν ήταν τόσο ενθαρρυντική, έτσι στη συνέχεια προσπάθησαν να 

ταξινομήσουν τις κινήσεις και να ποσοτικοποιήσουν τα δεδομένα. 

Οι Smucker και Jethani (2010) μελέτησαν μέσω μετρήσεων τον τρόπο αλλαγής της 

ανθρώπινης απόδοσης σε διαφορετικά επίπεδα ακρίβειας. Για να γίνει αυτό 

πραγματοποίησαν μια τη μελέτη τους σε δύο φάσεις όπου στην πρώτη μελετήθηκε αυστηρά 

η συμπεριφορά των συμμετεχόντων και η δεύτερη ήταν πιο ελεύθερη. 

Ο Zgonnikov και η ομάδα του (2017) χρησιμοποίησαν μια ποικιλία πειραματικών 

μεθόδων για τη μελέτη των γνωστικών διεργασιών στις οποίες βασίζεται η λήψη 

αποφάσεων. Αναφορικά με την παρακολούθηση των κινήσεων του ποντικιού, η μελέτη 

επικεντρώθηκε στο να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις εκτελούνται μέσω του 

συστήματος κινητήρα. Σε ένα τυπικό πείραμα για την παρακολούθηση του ποντικιού, ο 

συμμετέχων επιλέγει μεταξύ των δύο επιλογών που παρουσιάζονται στις γωνίες μιας οθόνης 

υπολογιστή (Εικόνα). Η δυναμική της απόκρισης, όπως εκφράζεται στις καταγεγραμμένες 

τροχιές του ποντικιού, μπορεί στη συνέχεια να αποκαλύψει τον βαθμό ανταγωνισμού μεταξύ 

των δύο επιλογών κατά την επιλογή. Η μελέτη αυτή βασίστηκε σε σχετική έρευνα του O’ 

Hora και της ομάδας του (2013). 

 

 

Εικόνα 12: Παρακολούθηση ποντικιού σε επιλογή απάντησης (Zgonnikovetal. (2017)) 

 

Οι κύκλοι στην Εικόνα αντιπροσωπεύουν μια πραγματική τροχιά του ποντικιού κατά τη 

διάρκεια της δυαδικής επιλογής σε μια μαθησιακή εργασία. 

 

 

 



32 

2.2.2 Μετρήσεις 

Η προσέγγιση για την παρακολούθηση του ποντικιού των Tzafilkou και Protogeros 

(2017) είναι κατάλληλη για χρήση σε ερευνητικά έργα που ασχολούνται με την ανάπτυξη 

από τους τελικούς χρήστες. Αρχικά, σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση ένα σύστημα για 

τελικούς χρήστες το οποίο βασίζεται στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, δεν αποτελείται από 

στατικές ιστοσελίδες αλλά από δυναμικές και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μια εφαρμογή 

ενιαίας σελίδας (“SinglePageApplication”, SPA), όπως στην περίπτωση του Wix, το οποίο 

μελετήθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Έτσι, είναι προτιμότερο οι μετρήσεις του ποντικιού 

να είναι ανεξάρτητες από το περιβάλλον και την περιοχή, αγνοώντας τη διάταξη της 

διασύνδεσης. 

Η βασική ιδέα στην παρακολούθηση του ποντικιού είναι να θεωρηθούν οι τροχιές 

κίνησης ποντικών που συλλέγονται ως μια συνεχής πηγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο 

σχετικά με τις εσωτερικές γνωστικές διαδικασίες που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας 

συγκεκριμένης πειραματικής εργασίας (Spivey&Dale, 2006). Για να αντιπροσωπεύονται οι 

τροχιές κίνησης που κατευθύνονται από το στόχο, μπορούν να αναγνωριστούν δύο κύριες 

προσεγγίσεις στο πλαίσιο που εξαρτάται από το μοντέλο. Στην πρώτη, οι διαδρομές κίνησης 

αξιολογούνται με την τοποθέτηση μοντέλων βασισμένα στις πιθανότητες για τα δεδομένα 

που συλλέγονται με σκοπό την ανακάλυψη σημαντικών χαρακτηριστικών κίνησης, όπως η 

διαδικασία έναρξης, οι φάσεις απόφασης, οι αλλαγές της κατεύθυνσης και άλλα (Friedman, 

BownandFinkbeiner (2013). Παρόλο που αυτή η προσέγγιση είναι αρκετά επιτυχημένη στη 

μοντελοποίηση των τροχιών του ποντικιού, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε 

προβλήματα αντιπροσώπευσης δεδομένων (Calcagnietal., 2017). Στη δεύτερη, τα 

χαρακτηριστικά κίνησης, όπως η ταχύτητα, η επιτάχυνση, η σταθερότητα, οι τριβές, 

υπολογίζονται τυπικά χρησιμοποιώντας μαθηματικά μοντέλα και κινηματικές αρχές 

(Voss&Voss, 2007). 

Σύμφωνα με τους Tzafilkou και Protogeros (2017), η πρώτη μέτρηση που πρέπει να γίνει 

αφορά τη μέτρηση του χρόνου που χρειάζεται ένας χρήστης για να ολοκληρώσει μια εργασία 

ανάπτυξης. Αυτό μπορεί να διαφέρει για κάθε χρήστη και ορίζεται ως «χρόνος διάρκειας 

εργασίας» (“taskdurationtime”). Έτσι οι μετρήσεις του ποντικιού που σχετίζονται με το 

χρόνο διαιρούνται με το χρόνο διάρκειας εργασίας του κάθε χρήστη και αυτή η αναλογία 

χρησιμοποιείται ως η κύρια μετρική του ποντικιού. Αυτή η σχέση δίνει την αναλογία της 
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μετρηθείσας μεταβλητής του χρόνου του ποντικιού στο χρόνο ολοκλήρωσης της ανάπτυξης 

από τον τελικό χρήστη. Οι μετρήσεις του ποντικιού με βάση το χρόνο μπορεί να είναι 

μετρήσεις, όπως ο μέρος χρόνος παύσης ή μέσος χρόνος μεταξύ κλικ και άλλα. 

Γενικά, μια τροχιά της κίνησης του ποντικιού μπορεί να χαρακτηριστεί από την άποψη 

των γρήγορων κινήσεων, οι οποίες αντιστοιχούν σε γρήγορες εκτελέσεις στον χώρο 

μετακίνησης και σε παύσεις, που συμβαίνουν όταν η ταχύτητα του δρομέα του ποντικιού 

μειωθεί και τελικά σταθεί σε μια δεδομένη περιοχή του χώρου κίνησης (Calcagnietal., 2017).  

Ο κύριος ερευνητικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστούν οι πιθανές 

συσχετίσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών του ποντικιού που σχετίζονται με το μοτίβο και τα 

χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των τελικών χρηστών, ώστε να προκύψει μια ανάλυση 

της συμπεριφοράς των τελικών χρηστών με βάση την ανάπτυξη ιστοσελίδων 

(webdevelopment). Το μοτίβο σχετικά με τα χαρακτηριστικά των κινήσεων του ποντικιού 

αφορά τις άμεσες κινήσεις, τον αριθμό των κλικ, των αριθμό των κηλίδων και άλλα. Ενώ οι 

μετρήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς αφορούν την αντιληπτή ευκολία 

χρήσης, την αντιληπτή χρησιμότητα, την αποτελεσματικότητα, την προθυμία μάθησης και 

την αντίληψη του κινδύνου, όπως αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. 

Ένα απλό βιομετρικό σύστημα συμπεριφοράς συμπεριλαμβάνει συνήθως τρία στοιχεία. 

Τα στοιχεία αυτά είναι (Hamidetal., 2011): 

-Η μονάδα καταγραφής δεδομένων όπου εφαρμόζεται μια εφαρμογή για τη συλλογή 

πληροφοριών σχετικά με τα γεγονότα ή τις κινήσεις του ποντικιού με τη διεξαγωγή 

συγκεκριμένης εργασίας ή σχετικών εργασιών.  

- Η μονάδα εξαγωγής χαρακτηριστικών, όπου όλα τα ακατέργαστα δεδομένα από την 

προηγούμενη ενότητα επεξεργάζονται και εφαρμόζονται με υπολογισμούς για να 

αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε χρήστη.  

- Η μονάδα ταξινομητή όπου η λειτουργία εξαγωγής θα χρησιμοποιηθεί ως αναγνώριση 

ή επαλήθευση ενός χρήστη. 

Ουσιαστικά η μονάδα καταγραφής δεδομένων αποτελείται από μια εφαρμογή που μπορεί 

να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά του ποντικιού ή τα γεγονότα του 

ποντικιού ενός χρήστη όταν αλληλεπιδρά με ένα γραφικό περιβάλλον. Τα πρωτογενή 

δεδομένα δεν έχουν σημασία και δεν αντιπροσωπεύουν κανένα νόημα για τις συμπεριφορές 

ή τα χαρακτηριστικά ενός χρήστη. Έτσι, για να προκύψουν τα χαρακτηρίστηκα των 
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χρηστών, πρέπει να εφαρμοστούν υπολογισμοί στα δεδομένα αυτά. Οι τύποι που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είναι ο  χρόνος, η ταχύτητα, η επιτάχυνση, η  απόκλιση και η γωνία 

απόκλισης. 

Τα μοτίβα τα οποία μπορούν να εντοπιστούν και να αναλυθούν κατά την 

παρακολούθηση της κίνησης του ποντικιού είναι τα ευθεία, παραμόρφωσης, τυχαία, σταθερά 

και καθοδήγησης. Στη συνέχεια, αναλύεται το κάθε μοτίβο ξεχωριστά ως προς τα 

χαρακτηριστικά του και δίνονται στοιχεία σχετικά με το πώς μπορούν να ερμηνευτούν με 

βάση τα συμπεριφοριστικά  χαρακτηριστικά των τελικών χρηστών, όπως αναλύθηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα. Γίνεται μια προσπάθεια ώστε το κάθε μοτίβο να αντιστοιχιστεί στα 

χαρακτηριστικά του μοντέλου TAM. 

2.2.2.1 Μοτίβο σε ευθεία 

Η κίνηση του ποντικιού ξεκινάει από μια αρχική περιοχή, ενώ οι χρήστες περιηγούνται 

οπτικά σε άλλες περιοχές της σελίδας. Θεωρείται ότι μόλις οι χρήστες εντοπίσουν τη 

σύνδεση που τους ζητήθηκε να βρουν, μεταφέρουν το ποντίκι κατευθείαν σε αυτό και 

συνήθως τερματίζουν τη δράση τους με ένα κλικ. Με βάση αυτό το συμπέρασμα το μοτίβο 

σε ευθεία μπορεί να εκφραστεί με άμεσες κινήσεις που μπορεί ή όχι να περιλαμβάνουν μια 

παύση και συνήθως κινούνται προς ένα στόχο, δηλαδή καταλήγουν σε ένα κλικ του 

ποντικιού (Tzafilkou&Protogeros, 2017). 

Έτσι, οι μετρήσεις των χαρακτηριστικών του ποντικιού σε σχέση με το μοτίβο σε ευθεία 

είναι οι άμεσες κινήσεις (δηλαδή, οι ευθείες γραμμές), τα κλικ στο τέλος της ευθείας 

γραμμής (δηλαδή, άμεσες κινήσεις προς ένα στόχο στον οποίο έγινε κλικ) και ο μέσος 

χρόνος που διαμεσολάβησε μεταξύ ευθειών γραμμών (όπως, ο χρόνος ανάμεσα στις έμμεσες 

κινήσεις, το οποίο μπορεί να δείξει πόσο συχνά ένας χρήστης αποφασίζει να εντοπίσει μια 

απευθείας τροχιά). Φυσικά δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά (Tzafilkou & Protogeros, 2017). 

Οι Muellerκαι Lockerd(2001) στην έρευνα τους σχετικά με τους χρήστες ενός 

διαδικτυακού τόπου, διαπίστωσαν ότι μερικοί χρήστες μετέφεραν περιστασιακά το ποντίκι 

κατευθείαν στο σύνδεσμο ενδιαφέροντος χωρίς δισταγμό. Και υποστηρίζουν ότι αυτή η 

συμπεριφορά εμφανίζει εξοικείωση με το καθήκον να βρεθεί αυτός ο σύνδεσμος σε αυτή τη 

σελίδα. 
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Σύμφωνα με τους ερευνητές οι άμεσες κινήσεις μπορούν να καθορίσουν τα επίπεδα της 

αυτοπεποίθησης. Με την παρουσία του μοτίβου σε ευθεία συμπεραίνεται ότι υπάρχει μια 

προηγούμενη απόφαση και ο χρήστης αισθάνεται σίγουρος για την κίνησή του. Αυτή η 

χρήση του ποντικιού ορίζει τις άμεσες κινήσεις που συμβαίνουν όταν ο χρήστης αποφασίσει 

ποια ενέργεια πρέπει να αναλάβει. Και αυτό αναμφισβήτητα αποκαλύπτει την 

αυτοπεποίθηση με γνώμονα την εργασία. Στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης με εφαρμογές 

ιστού, η άμεση κίνηση χαρακτηρίζεται από μια άμεση κίνηση χωρίς μεγάλες παύσεις 

(Tsafilkou et al., 2014). 

Έτσι, ο χρόνος παύσης (μεγάλος ή μικρός) και η τροχιά του ποντικιού (άμεση ή μη) 

μπορούν να μετρήσουν το επίπεδο αυτοπεποίθησης του τελικού χρήστη όταν αλληλεπιδρά 

με εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών 

2.2.2.2 Μοτίβο παραμόρφωσης - δισταγμού 

Το πρότυπο του δισταγμού ορίζεται ως ο μέσος χρόνος από την στιγμή κίνησης του 

ποντικιού μέχρι τη στιγμή του κλικ. Θα μπορούσαν επίσης να συνδεθούν οι δισταγμοί των 

χρηστών όταν το ποντίκι  κινείται ή  κάνει παύση πριν από τα κλικ, καθώς και το μέσο χρόνο 

μεταξύ των κλικ (Tzafilkou & Protogeros, 2017). 

Έτσι, οι  μετρήσεις των χαρακτηριστικών κινήσεων του ποντικιού με βάση το μοτίβο του 

δισταγμού περιλαμβάνουν τις περιηγήσεις (hovers) που μετατράπηκαν σε κλικ, όλες τις 

περιηγήσεις γενικά, το μέσο χρόνο από το δείκτη του ποντικιού (mousehover)  στο κλικ του 

ποντικιού, το μέσο χρόνο παύσεων πριν από τα κλικ και το μέσο χρόνο μεταξύ των κλικ 

(Tzafilkou & Protogeros, 2017). 

Η αντίληψη του κινδύνου μπορεί να αντικατοπτριστεί στις κινήσεις του ποντικιού μέσω 

του δισταγμού. Ο δισταγμός προέρχεται από τον αντιληπτό κίνδυνο. Η απογοήτευση 

αποκαλύπτει την αβεβαιότητα και το φόβο να κάνει μια δράση ή μια επιλογή. Αυτή η 

αβεβαιότητα ή ο φόβος προκύπτουν από το επίπεδο κινδύνου που αντιλαμβάνονται οι 

τελικοί χρήστες σχετικά με τις ενέργειες και τις επιλογές τους σε περιβάλλον υπολογιστών. 

Σε πολλές μελέτες σχετικά με τα πρότυπα των κινήσεων των ποντικιών, το μοτίβο δισταγμού 

είναι ένα από τα πιο κοινά και αναγνωρίσιμα πρότυπα συμπεριφοράς ποντικιών (Tsafilkou, 

etal., 2014). 



36 

Όπως αναφέρουν οι Mueller και Lockerd, 2001είναι αδιαμφισβήτητη η υποκίνηση των 

συνδέσμων ή του κειμένου που θα μπορούσαν ενδεχομένως να παρέχουν πληροφορίες 

σχετικά με το τι άλλο ενδιαφέρει ο χρήστης στη σελίδα, καθώς η εφαρμογή του ως 

μεταβλητή για τον εντοπισμό δεύτερων επιλογών των χρηστών είναι εστιασμένη στην 

ανάλυση των κινήσεων του κέρσορα στις μορφές του ιστού στον ιστό μορφές. Το μοτίβο 

αυτό χαρακτηρίζεται ως μοτίβο απώλειας και παραπέμπει στο μοτίβο του δισταγμού ως 

κινήσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων απαντήσεων ενώ προσπαθεί να αποφασίσει ποια θα 

επιλέξει. 

 Έχουν επίσης αναγνωριστεί πρότυπα δισταγμού κατά την αλληλεπίδραση με τα μενού 

πλοήγησης. Και στις δύο περιπτώσεις αντικατοπτρίζουν την αμφιβολία σχετικά με την 

απάντηση ή την επιλογή. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός δυσκολίας των ερωτήσεων, 

παρατηρούνται περισσότερα μοτίβα δισταγμού. Σε εμπορικές εφαρμογές παρακολούθησης 

ποντικιών, όπως το ClickTaleτο πρότυπο δισταγμού ορίζεται ως ο μέσος χρόνος από την 

αρχή του ποντικιού μέχρι τη στιγμή του κλικ του ποντικιού (Tsafilkou et al., 2014). 

2.2.2.3 Τυχαίο μοτίβο 

Μια κίνηση είναι τυχαία όταν συμβαίνει χωρίς προφανή πρόθεση, δηλαδή, δεν είναι 

μεταξύ των στόχων. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει σύντομες παύσεις. Οι τυχαίες κινήσεις 

μπορούν να αποκαλύψουν το άγχος και τις αμφιβολίες του χρήστη(Tzafilkou&Protogeros, 

2017). 

Έτσι, οι μετρήσεις των τυχαίων κινήσεων του ποντικιού περιλαμβάνουν τις καμπύλες 

κίνησης που δεν είναι άμεσες, τα κλικ που έγιναν εκτός άμεσων κινήσεων, το συνολικό 

αριθμό των κινήσεων με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των κινήσεων του ποντικιού θα 

μπορούσε να περιλαμβάνει μεγάλο ποσοστό κινήσεων χωρίς 

πρόθεση(Tzafilkou&Protogeros, 2017). 

 

2.2.2.4 Σταθερό μοτίβο 

Το σταθερό μοτίβο αναφέρεται στις περιοχές στις οποίες οι χρήστες χρησιμοποίησαν την 

ανάπαυση του κέρσορα, δηλαδή, εκτός από την περιοχή όπου το ποντίκι αναπαύεται, μένει 

εκεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, και το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεγάλες 

παύσεις. Ανάλογα με τον τομέα μελέτης υπάρχουν διαφορετικά χρονικά διαστήματα τα 
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οποία μπορούν να θεωρηθούν μεγάλες παύσεις. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης 

εργασίας, αναφορικά με την μελέτη της ανάπτυξης ιστοσελίδων από τους τελικούς χρήστες, 

ως μεγάλες μπορούν να θεωρηθούν αυτές που υπερβαίνουν τα 4  δευτερόλεπτα, οι σύντομες 

παύσεις παραμένουν στα 200msόπως ορίζουν οι Tzafilkou και Protogeros (2017). 

Έτσι, οι σταθερές μετρήσεις από τις κινήσεις του ποντικιού περιλαμβάνουν τις μεγάλες 

παύσεις, το μέσο χρόνο των μεγάλων παύσεων και το μέσο χρόνο όλων των παύσεων 

(δηλαδή, το μεγάλων και των σύντομων παύσεων). 

Συμπεριλαμβανομένου του λευκού χώρου σε μια ιστοσελίδα δίνεται μια θέση για 

ανάπαυση του ματιού. Στην έρευνα των Muellerκαι Lockerd(2001) διαπιστώθηκε ότι ένας 

μεγάλος αριθμός ατόμων χρησιμοποιεί έναν λευκό χώρο σε μια σελίδα μετακινώντας το 

ποντίκι σε αυτών επειδή δεν θέλει να κάνει λάθος κλικ σε έναν σύνδεσμο. 

 

2.2.2.5 Μοτίβο καθοδήγησης 

Το μοτίβο καθοδήγησης ορίζει μια συμπεριφορά συνεχούς κίνησης του κέρσορα και 

φαίνεται να υποδηλώνει μια σχέση μεταξύ της κίνησης του ποντικιού και των ματιών. 

Επομένως, το μοτίβο καθοδήγησης είναι παρόμοιο με το πρότυπο ανάγνωσης, καθώς 

υποδηλώνει ότι το ποντίκι εντοπίζει αργές ή μεγάλες κινήσεις ενώ ακολουθεί το μάτι. 

 Για τις ανάγκες της εργασίας, οι μεγάλες κινήσεις θεωρούνται ως άμεσες κινήσεις με 

απόσταση μεγαλύτερη των 10 pixels και αργές κινήσεις θεωρούνται οι κινήσεις που το 

χρονικό διάστημα τους υπερβαίνει τα 3 δευτερόλεπτα, όπως ορίζεται από τους Tzafilkou και 

Protogeros (2017). 

Έτσι, οι μετρήσεις για το μοτίβο καθοδήγησης των κινήσεων του ποντικιού 

περιλαμβάνουν τις μεγάλες κινήσεις και τις αργές κινήσεις. 
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3 Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία του συγκεκριμένου πειράματος ξεκινάει με την αναζήτηση των 

τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή των κώδικα για την παρακολούθηση του 

ποντικιού. Στη συνέχεια επιλέγονται δύο από τα πιο σημαντικά εργαλεία online ανάπτυξης 

ιστοσελίδων από τους τελικούς χρήστες και καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής του 

πειράματος και οι συμμετέχοντες σε αυτό. Επιλέγεται η άσκηση την οποία θα κληθούν να 

υλοποιήσουν οι συμμετέχοντες, το ερωτηματολόγιο που θα πρέπει να συμπληρωθεί από 

αυτούς με την ολοκλήρωση της άσκησης, ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η 

εξόρυξη των δεδομένων και οι μετρικές των κινήσεων του ποντικιού. Το τελευταίο βήμα της 

μεθόδου περιλαμβάνει τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Στη συνέχεια περιγράφεται 

το ξεχωριστά το κάθε βήμα της μεθοδολογίας. 

3.1 Τεχνολογίες και εφαρμογές 

Εδώ περιγράφονται οι τεχνολογίες και οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν για την 

παρακολούθηση των κινήσεων του ποντικιού και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για 

την διεξαγωγή του πειράματος. 

3.1.1 Mouse Tracker 

Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή των δεδομένων των κινήσεων 

του ποντικιού βασίστηκε σε έναν υπάρχοντα κώδικα mousetracking, ο οποίος με τη χρήση 

της γλώσσας προγραμματισμού JavaScript ενσωματώθηκε σε ένα πρόσθετο (plugin) του 

γνωστού φυλλομετρητή Chrome. Το πρόσθετο (plugin) που χρησιμοποιήθηκε ονομάζεται cjs 

(“CustomJavaScipt for websites”). Το πρόσθετο αυτό χρησιμοποιείται για την προσθήκη 

κώδικα JavaScript για την τοπική τροποποίηση οποιασδήποτε ιστοσελίδας. Για τις ανάγκες 

της συγκεκριμένης έρευνας επιλέχθηκαν οι πλατφόρμες Wix και Weebly που είναι οι πιο 

δημοφιλείς και έτσι το πρόσθετο cjs προστέθηκε σε αυτές τις διαδικτυακές πλατφόρμες 

ανάπτυξης ιστοσελίδων από τους τελικούς χρήστες. Κάθε χρήστης, πριν ξεκινήσει να 

χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες, έπρεπε να πατήσει το κουμπί καταγραφής που υπήρχε σε κάθε 

μια από αυτές τις σελίδες, και με αυτόν τον τρόπο ο κώδικας εκτελούνταν και μετρούσε τις 

ζητούμενες μεταβλητές, όπως τα κλικ του ποντικιού και τις κινήσεις του. Οι μετρήσεις που 
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λαμβάνονται από κάθε εκτέλεση του κώδικα μέσω του πρόσθετου αποθηκεύονται σε μια 

βάση δεδομένων MySQL. 

 

 

Εικόνα 13: Πρόσθετο cjs του Chrome 

 

 

3.1.2 Wix & Weebly 

Για την υλοποίηση της πειραματικής διαδικασίας οι μετρήσεις που λήφθηκαν και 

αποθηκεύτηκαν από τις αντιδράσεις των τελικών χρηστών με βάση τις κινήσεις του 

ποντικιού έγιναν στα διαδικτυακά εργαλεία Wixκαι Weebly. Ο λόγος για τον οποίο 

χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα δύο εργαλεία είναι γιατί είναι δύο από τα πιο διαδεδομένα 

εργαλεία, τα οποία απευθύνονται στους τελικούς χρήστες για την ανάπτυξη ιστοσελίδων και 

είναι εύκολα στη χρήση τους. Παρά τις μικρές διαφορές που παρουσιάζουν, θεωρούμε ότι τα 

δύο αυτά εργαλεία ανήκουν στην ίδια κατηγορία EUDσυστημάτων, καθώς οι διαφορές τους 

δεν είναι σημαντικές ως προς τη σχεδίαση της διεπαφής, για αυτό το λόγο οι συμμετέχοντες 
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του πειράματος κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ενιαίο ερωτηματολόγιο που αφορούσε και 

τα δύο αυτά εργαλεία. 

3.2 Πείραμα και Συμμετέχοντες 

Για τη διεξαγωγή της πειραματικής συμμετείχαν συνολικά 30 εθελοντές, οι οποίοι 

κλήθηκαν να λάβουν μέρος στο πείραμα ο καθένας ξεχωριστά, δηλαδή ένας-ένας. Σε όλα τα 

άτομα δόθηκε μια άσκηση, ίδια για όλα τα άτομα, την οποία έπρεπε να υλοποιήσουν και στα 

δύο εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων (Wix και Weebly). Μετά την ολοκλήρωση της 

άσκησης η συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν και ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με 

τις αντιλήψεις τους και την αποδοχή της τεχνολογίας. 

Όλοι οι συμμετέχοντες του πειράματος εργάστηκαν σε έναν κοινό υπολογιστή, ώστε να 

γίνει η χρήση του πρόσθετου με τον ενσωματωμένο κώδικα τοπικά. Ο υπολογιστής που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν ένας φορητός υπολογιστής (laptop), της Dell, με επεξεργαστή 

(CPU)της σειράς IntelCeleron και με εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Microsoft 

Windows 10. 

Σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων οι 20  (66,67%) από 

αυτούς ήταν γυναίκες και οι 10 (33,33%) άντρες. Από αυτούς το 50% (δηλαδή, 15 άτομα) 

ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ με μέσο όρο ηλικίας 32.07 ετών, το 13,33% (δηλαδή, 4 άτομα) ήταν 

απόφοιτοι ΤΕΙ με μέσο όρο ηλικίας τα 28 έτη, το 23,33% (δηλαδή, 7 άτομα) ήταν κάτοχοι 

ΠΜΣ με μέσο όρο ηλικίας 25,86 έτη,  το 10% (δηλαδή, 3 άτομα) ήταν απόφοιτοι Λυκείου με 

μέσο όρο ηλικίας 25,67 έτη και το 3,33% (δηλαδή, 1 άτομο) κάτοχος διδακτορικού 

διπλώματος. 

3.3 Άσκηση 

Η άσκηση που κλήθηκαν να υλοποιήσουν οι συμμετέχοντες και στα δύο εργαλεία Wix & 

Weebly ήταν να δημιουργήσουν μια ιστοσελίδα της επιλογής τους. Συγκεκριμένα, ο κάθε 

χρήστης έπρεπε να εισέλθει στο περιβάλλον διαχείρισης της κάθε εφαρμογής, να 

πληκτρολογήσει τον κωδικό του στη φόρμα που εμφανίζεται στο πάνω δεξιό μέρος της κάθε 

σελίδας και να ενεργοποιήσει το κουμπί καταγραφής. Έπειτα, έπρεπε να ακολουθήσει τα 

εξής βήματα: 

• Να προσθέσει μία νέα σελίδα με όνομα της επιλογής του και να μεταβεί σε αυτή. 
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• Να εισάγει στη νέα σελίδα έναν τίτλο και ένα κείμενο καλωσορίσματος, 

διαμορφώνοντας όπως επιθυμεί το μέγεθος και το στυλ της γραμματοσειράς. 

• Να μεταφορτώσει στη νέα σελίδα την εικόνα flowers.pngπου βρίσκεται στην επιφάνεια 

εργασίας. 

• Να δημοσιεύσει το siteκάνοντας κλικ στο κουμπί Publish. 

3.4 Ερωτηματολόγιο 

Η δομή του ερωτηματολογίου βασίζεται σε προηγούμενες έρευνες (Compeau&Higgins 

1995;Davis 1989; Moon&Kim 2001; Venkateshetal., 2003; Wangetal., 2009) σχετικές με την 

αντίληψη του χρήστη και την αποδοχή της τεχνολογίας. Η εσωτερική εγκυρότητα του 

ερωτηματολογίου έχει επαληθευτεί από τους Tzafilkou etal. (2016) μέσω του ελέγχου 

Cronbachalpha. 

Συνολικά το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 22 ερωτήσεις από τις οποίες προκύπτουν τα 

αποτελέσματα σχετικά με τη χρησιμότητα, την ευκολία, την αντίληψη του κινδύνου, την 

ευκολία μάθησης και την αυτοπεποίθηση. 

Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται παρακάτω: 

1) Η εφαρμογή είναι χρήσιμη 

2) Η εφαρμογή με κάνει πιο αποτελεσματικό/ή 

3) Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή εξοικονομώ χρόνο 

4) Η εφαρμογή ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις μου 

5) Η εφαρμογή είναι εύκολη στη χρήση 

6) Η εφαρμογή είναι φιλική προς το χρήστη 

7) Δεν χρειάστηκε πολλή προσπάθεια για να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή 

8) Μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή χωρίς γραπτές οδηγίες χρήσης 

9) Μπορώ να μάθω εύκολα και γρήγορα να χρησιμοποιώ την εφαρμογή 

10) Αργούσα να αποφασίσω για το ποια ενέργεια/ κίνηση να κάνω 

11) Ένιωθα άγχος κάθε φορά που έκανα μια ενέργεια (π.χ. πατούσα ένα κουμπί) 

12) Έκανα καλό έλεγχο πριν προχωρήσω στα επόμενα βήματα 

13) Πολλές φορές είχα αμφιβολία για το ποιο αντικείμενο (π.χ. κουμπί, πεδίο κ.α.) να 

επιλέξω 

14) Απέφευγα να πατήσω κουμπιά που δεν γνώριζα τι ακριβώς κάνουν 
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15) Με την εφαρμογή είναι εύκολο να μάθεις 

16) Η εφαρμογή με βοήθησε να γίνω πιο ικανός/ή 

17) Μπορώ πιο εύκολα πια να μάθω τα νέα χαρακτηριστικά της εφαρμογής 

18) Ένιωθα αυτοπεποίθηση 

19) Πίστευα πως μπορώ να τα καταφέρω 

20) Ένιωθα πως έχω τον έλεγχο της εργασίας 

21) Ένιωθα πως όλοι οι άλλοι ξέρουν τι κάνουν, εκτός από μένα 

22) Ένιωθα μπερδεμένος/η 

3.5 Εξόρυξη δεδομένων και μετρικές κινήσεων ποντικιού 

Όλα τα δεδομένα που καταγράφηκαν στον φυλλομετρητή με τη βοήθεια του πρόσθετου 

αποθηκεύτηκαν στη συνέχεια σε μια βάση δεδομένων MySQL. Η βάση συμπεριλάμβανε 

τρεις πίνακες: session, mclick και mmove. Αναλυτικότερα ο πίνακας με το όνομα 

sessionπεριελάμβανε τα στοιχεία του κάθε χρήστη μαζί με το μοναδικό αναγνωριστικό του. 

Στον πίνακα mclick αποθηκεύτηκαν όλα τα δεδομένα σχετικά με τα κλικ του ποντικού, όπως 

ο χρόνος, οι συντεταγμένες και τα στοιχεία της ιστοσελίδας HTML. Τέλος, στον πίνακα 

mmove αποθηκεύτηκαν όλα τα δεδομένα από τις κινήσεις του ποντικιού, όπως ο χρόνος και 

οι συντεταγμένες. 

Η εξαγωγή των επιθυμητών μετρικών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτημάτων SQL 

στη βάση δεδομένων MySQL που μόλις περιγράφηκε. 

3.6 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων 

Για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των δεδομένων και για την 

επιλογή των στατιστικών μεθόδων που θα εφαρμοστούν πραγματοποιήθηκε έλεγχος 

κανονικότητας (normality test), τα αποτελέσματα του οποίου δίνονται στον ακόλουθο 

πίνακα στην Εικόνα. 
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Εικόνα 14: TestsofNormality 

 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα με όνομα “Tests of Normality” προκύπτει ότι το 

δείγμα δεν παρουσιάζει κανονική κατανομή, αφού σε κάποιες μεταβλητές (Χρησιμότητα, 

Ευκολία Μάθησης) το sig είναι μικρότερο από 0.05 (sig.<0.05). Άρα, με βάση αυτά τα 

αποτελέσματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μη μετρικές μέθοδοι για την ανάλυση των 

δεδομένων. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε να εφαρμοστεί η μη μετρική μέθοδος ανάλυσης 

δεδομένων Spearman.  
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4 Ανάλυση Δεδομένων και Ερμηνεία Ευρημάτων 

Επομένως, πραγματοποιήθηκε μέσω του συντελεστή Spearman και της δίπλευρης 

εξέτασης στο πρόγραμμα SPSS, η συσχέτιση μεταξύ των μετρικών mousetracking με τους 5 

παράγοντες συμπεριφοράς που επιθυμούμε να εξετάσουμε. Πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση  

συσχετίσεων με τις μετρικές mousetracking που προέκυψαν από τη χρήση του εργαλείου 

Wix και των 5 παραγόντων συμπεριφοράς και αντίστοιχα, μία ακόμη ανάλυση συσχετίσεων 

με τις μετρικές mousetracking που προέκυψαν από τη χρήση του εργαλείου Weebly. 

Οι πληροφορίες για τους παράγοντες συμπεριφοράς προκύπτουν από την εύρεση των 

μέσων όρων των απαντήσεων των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο, και αυτούς 

επιλέγουμε ως ανεξάρτητη μεταβλητή στον υπολογισμό της συσχέτισης. Κάθε φορά 

παρακολουθούμε τον πίνακα Correlations που προκύπτει από την επιλογή του συντελεστή 

Spearman και συγκρίνουμε τη στατιστική σημαντικότητα του λόγου F με το επίπεδο 

σημαντικότητας, ώστε να καταλήξουμε εάν οι δύο μεταβλητές που εξετάζουμε 

συσχετίζονται μεταξύ τους. Στη συνέχεια, ελέγχουμε το συντελεστή Spearman για να 

προσδιορίσουμε το μέγεθος της σχέσης καθώς και για το αν είναι θετική ή αρνητική. 

 

4.1 Μέτρα περιγραφικής στατιστικής των μέσων όρων των απαντήσεων 

για κάθε παράγοντα συμπεριφοράς 

Προτού προβούμε στην εξαγωγή των στατιστικών μέτρων για τους μέσους όρους των 

παραγόντων συμπεριφοράς, όπως προέκυψαν με τη χρήση του προγράμματος SPSS, 

πραγματοποιήθηκε αρχικά ένας υπολογισμός των μέσων όρων των απαντήσεων που 

προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο για κάθε χρήστη. Οι ερωτήσεις ταξινομήθηκαν με βάση 

τους παράγοντες συμπεριφοράς που προσπαθούμε να εξετάσουμε για κάθε χρήστη και 

βαθμολογήθηκαν από το 1 έως το 5. Κατά τον τρόπο αυτό διευκολύναμε τη διαδικασία 

εξαγωγής στατιστικών μέτρων για κάθε παράγοντα. 

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων και των 

δεδομένων εξαγωγής του mousetracking, θα συγκριθούν μεταξύ τους με σκοπό να 

διαπιστώσουμε αν τελικά συσχετίζονται και συνεπώς εάν μπορούμε να υπολογίσουμε τη 

συμπεριφορά των EUDχρηστών μέσω της εφαρμογής mousetracking. Παρακάτω, λοιπόν, 
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απεικονίζονται οι πίνακες των στατιστικών μέτρων όπως προέκυψαν μέσω της χρήσης του 

εργαλείου SPSS για τους μέσους όρους των απαντήσεων των χρηστών στο ερωτηματολόγιο. 

 

Εικόνα 15: Descriptive Statistics (1-5) – Αντίληψη κινδύνου  

 

 

 

Εικόνα 16: DescriptiveStatistics (1-5) - Αυτοπεποίθηση 
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Εικόνα 17: DescriptiveStatistics (1-5) - Ευκολία Μάθησης 

 

 

 

Εικόνα 18: DescriptiveStatistics (1-5) - Ευκολία 
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Εικόνα 19: DescriptiveStatistics (1-5) - Χρησιμότητα 

  

 Με βάση λοιπόν τα δεδομένα των παραπάνω πινάκων μπορούμε να εξάγουμε κάποια 

γενικά συμπεράσματα κυρίως παρατηρώντας τις μέσες τιμές κάθε μεταβλητής. Τα δεδομένα 

αυτά να υπενθυμίσουμε ότι αποτελούν τα πραγματικά αποτελέσματα σχετικά με τη 

συμπεριφορά των χρηστών ενός EUDσυστήματος και συγκεκριμένα των εφαρμογών Wix 

και Weebly. Στόχος όμως είναι να συσχετίσουμε αυτά τα αποτελέσματα με τα αποτελέσματα 

της τεχνολογίας mousetracking για να διαπιστώσουμε αν μπορούμε τελικά να καταγράψουμε 

τους παραπάνω παράγοντες συμπεριφοράς των χρηστών σε ένα EUDσύστημα μέσω αυτής 

της τεχνολογίας. 

 Από τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής των παραγόντων συμπεριφοράς 

των χρηστών, όπως προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, 

λαμβάνουμε υπόψη τη μέση τιμή για κάθε μεταβλητή καθώς και τη μέγιστη και ελάχιστη, 

ώστε να μην έχουμε μεγάλη απόκλιση. Όσον αφορά τη χρησιμότητα των δύο εργαλείων, οι 

χρήστες τα αξιολόγησαν με μέτρια χρησιμότητα (μέση τιμή=3,5), αντίστοιχα αξιολόγησαν 

και την ευκολία στη χρήση τους (μέση τιμή=3,6), χωρίς να έχουν ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση 

κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής τους με αυτά (μέση τιμή=3,4). Παρόλα αυτά, κατά 

μέσο όρο οι χρήστες παρουσίασαν ευκολία στο να μάθουν να χρησιμοποιούν 

αποτελεσματικά τα εργαλεία (μέση τιμή=4). Η μέση τιμή αντίληψης του κινδύνου είναι 2,7, 

που σημαίνει ότι είναι μέτρια προς χαμηλή με αποτέλεσμα να καθιστά τους χρήστες 
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λιγότερο ικανούς να κάνουν χρήση άγνωστων χαρακτηριστικών στην εφαρμογή, 

εξαλείφοντας έτσι τις πιθανότητες για μια πιο υψηλή απόδοση. 

 

4.2 Ανάλυση συσχέτισης μετρικών mousetracking με τα δεδομένα του 

ερωτηματολογίου 

Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση των δεδομένων μας, όπως μας τα εξήγαγε η εφαρμογή 

mousetracking, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι όλα τα δεδομένα που καταγράφηκαν στον 

φυλλομετρητή (browser) με τη βοήθεια του πρόσθετου (plugin) αποθηκεύτηκαν στη 

συνέχεια σε μια βάση δεδομένων MySQL, η οποία συμπεριλάμβανε τρεις πίνακες: session, 

mclick και mmove. Συγκεκριμένα, ο πίνακας με το όνομα session περιελάμβανε τα στοιχεία 

του κάθε χρήστη μαζί με το μοναδικό αναγνωριστικό του. Στον πίνακα mclick 

αποθηκεύτηκαν όλα τα δεδομένα σχετικά με τα κλικ του ποντικού, όπως ο χρόνος, οι 

συντεταγμένες και τα στοιχεία της ιστοσελίδας HTML. Τέλος, στον πίνακα mmove 

αποθηκεύτηκαν όλα τα δεδομένα από τις κινήσεις του ποντικιού, όπως ο χρόνος και οι 

συντεταγμένες. 

Επομένως, με βάση όλα τα παραπάνω, θα μπορέσουμε να συσχετίσουμε τις μετρικές του 

mousetracking των εργαλείων Wix και Weebly με τα δεδομένα του ερωτηματολογίου, με τη 

χρήση του συντελεστή Spearman και της δίπλευρης εξέτασης μεταξύ των δύο μεταβλητών 

από το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός μας είναι να εξετάσουμε 

εάν μέσω της χρήσης της τεχνολογίας mousetracking θα μπορέσουμε να καταγράψουμε τη 

συμπεριφορά των χρηστών σε ένα EUDσύστημα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη 

χρήση του συντελεστή Spearman, εξετάζοντας κάθε φορά εάν συσχετίζονται τα 

αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, δηλαδή οι παράγοντες συμπεριφοράς των χρηστών, με 

τις μετρικές mousetracking. Επιλέχθηκε η μέθοδος Spearman, διότι θεωρείται η πιο 

κατάλληλη μη μετρική μέθοδος ανάλυσης δεδομένων, για την εξέταση του είδους της 

συσχέτισης σε ένα ζεύγος μεταβλητών για ένα μικρό δείγμα χρηστών όπως το δικό μας. 

Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι μετρικές mouse tracking όπως αναφέρθηκαν και 

παρουσιάστηκαν και στη θεωρία. 
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num_clicks Το πλήθος των κλικ του ποντικιού 

num_moves Το πλήθος των κινήσεων του ποντικιού 

AVG_Time_Between_Clicks Η μέση τιμή της χρονικής διάρκειας ανάμεσα 

στα κλικ 

Variance_Time_Between_Clicks Η τιμή διακύμανσης της χρονικής διάρκειας 

ανάμεσα στα κλικ 

AVG_Pause_Time Η μέση τιμή της χρονικής διάρκειας των 

παύσεων 

Variance_Pause_Time Η τιμή διακύμανσης της χρονικής διάρκειας 

των παύσεων 

Task_duration_time Η χρονική διάρκεια της άσκησης 

ScaledToTime_NumClicks Το πλήθος των κλικ δια τη χρονική διάρκεια 

ολοκλήρωσης της άσκησης 

ScaledToTime_NumMoves Το πλήθος των κινήσεων δια τη χρονική 

διάρκεια ολοκλήρωσης της άσκησης 

 

 

4.2.1 Ανάλυση συσχετίσεων μετρικών mousetracking του εργαλείου Weebly με τα 

δεδομένα του ερωτηματολογίου 

Όπως προαναφέραμε και στη μεθοδολογία αποφασίσαμε να αναλύσουμε τα δεδομένα 

που προέκυψαν από τη χρήση του εργαλείου Weebly και του εργαλείου Wix ξεχωριστά και 

να δούμε εάν και τι συσχετίσεις παρουσιάζουν με τα δεδομένα του ερωτηματολογίου. 

Αρχικά, όσον αφορά το εργαλείο Weebly, τα αποτελέσματα προέκυψαν από τη χρήση 

του συντελεστή Spearman και της δίπλευρης εξέτασης, από το πρόγραμμα SPSS. Παρακάτω, 

στην Εικόνα 20, φαίνονται όλες οι συσχετίσεις μεταξύ των μετρικών mouse tracking και των 

παραγόντων συμπεριφοράς. Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν, παρατηρήσαμε ότι 

η μόνη σημαντική συσχέτιση που υπάρχει είναι μεταξύ της μετρικής 

Variance_time_between_clicks και του παράγοντα συμπεριφοράς «Ευκολία Μάθησης». 
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Εικόνα 20: Συσχετίσεις Spearman για το εργαλείο Weebly 

 

4.2.1.1 Ανάλυση συσχέτισης Variancetimebetweenclicks με Ευκολία στη Μάθηση του 

εργαλείου Weebly 

Για να ερμηνεύσουμε σωστά τα αποτελέσματα του παρακάτω πίνακα θα πρέπει να 

διατυπώσουμε τη μηδενική και την εναλλακτική μας υπόθεση. 

Ηo: Η διακύμανση του χρόνου μεταξύ των κλικ δε συσχετίζεται με την Ευκολία 

Μάθησης. 

Η1: Η διακύμανση του χρόνου μεταξύ των κλικ συσχετίζεται με την Ευκολία Μάθησης. 

 

Από τον παρακάτω πίνακα μπορούμε να συμπεράνουμε πως η σχέση μεταξύ της 

διακύμανσης του χρόνου μεταξύ των κλικ και της Ευκολίας Μάθησης για τους 30 

συμμετέχοντες ήταν 0,387, η οποία είναι στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται και από την 

παρατηρούμενη πιθανότητα p=0.035 <a=0.05. Η παραπάνω πιθανότητα είναι μικρότερη από 

το επίπεδο σημαντικότητας και επομένως δεχόμαστε την εναλλακτική μας υπόθεση Η1, 

σύμφωνα με την οποία υπάρχει στατιστικά σημαντική συνάφεια μεταξύ της διακύμανσης 

του χρόνου μεταξύ των κλικ του κάθε χρήστη και της Ευκολίας Μάθησης. Επιπλέον, ο 

συντελεστής Spearman μπορεί να μας δείξει και το μέγεθος της συσχέτισης αυτής , το οποίο 
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είναι 0,387, δηλαδή μεταξύ 0 και 0,50, που σημαίνει ότι υπάρχει μικρή θετική συσχέτιση 

μεταξύ των δύο μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, εάν για έναν συμμετέχοντα αυξάνεται η 

διακύμανση του χρόνου μεταξύ των κλικ που κάνει με το ποντίκι του κατά τη χρήση του 

εργαλείου Weebly, δηλαδή από εκεί που έκανε πιο αραιά κλικ στην αρχή της άσκησης, μετά 

τα κλικ του γίνονταν πιο συχνά, σημαίνει ότι υπάρχει ευκολία στο να μάθει να χρησιμοποιεί 

την εφαρμογή.  

 

 

Εικόνα 21: Συσχέτιση Spearman μεταξύ της διακύμανσης του χρόνου μεταξύ των κλικ και την ευκολίας 

μάθησης 

 

4.2.2 Ανάλυση συσχετίσεων μετρικών mousetracking του εργαλείου Wix με τα 

δεδομένα του ερωτηματολογίου 

Κατά τον ίδιο τρόπο έγινε και η ανάλυση συσχετίσεων των μετρικών mousetracking που 

προέκυψαν από τη χρήση του εργαλείου Wix με τα δεδομένα που προέκυψαν από το 

ερωτηματολόγιο. Παρακάτω, στην Εικόνα 22, φαίνονται όλες οι συσχετίσεις μεταξύ των 

μετρικών mouse tracking και των παραγόντων συμπεριφοράς για το εργαλείο Wix. Με βάση 

τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση του συντελεστή Spearman στο πρόγραμμα 

SPSS, παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν δύο σημαντικές συσχετίσεις: i) μεταξύ της μετρικής 

AVG_Pause_Time και της Αντίληψης Κινδύνου, και ii) μεταξύ της μετρικής 

Task_duration_timeκαι της Ευκολίας Μάθησης. 
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Εικόνα 22: Συσχετίσεις Spearman για το εργαλείο Wix 

 

4.2.2.1 Ανάλυση συσχέτισης AVGPauseTime και της Αντίληψης Κινδύνου κατά τη 

χρήση της εφαρμογής Wix 

Ακολουθώντας την ίδια ερμηνεία που προηγήθηκε και για το εργαλείο Weebly, 

παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα πως η σχέση μεταξύ της μέσης διάρκειας παύσης και 

της Αντίληψης του Κινδύνου είναι 0,470. ‘Oπως φαίνεται και από την παρατηρούμενη 

πιθανότητα p=0.049 <a=0.05, είναι ελάχιστα μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας και 

επομένως καταλήγουμε στο ότι υπάρχει συνάφεια μεταξύ της μέσης διάρκειας παύσης και 

της Αντίληψης του Κινδύνου. Επιπλέον, ο συντελεστής συσχέτισης Spearman μπορεί να μας 

δείξει και το μέγεθος της συσχέτισης αυτής , το οποίο είναι 0,470, δηλαδή μεταξύ 0 και 0,5, 

που σημαίνει ότι υπάρχει μικρή θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Πιο 

συγκεκριμένα, εάν ένας συμμετέχοντας κάνει μεγάλες παύσεις με το ποντίκι και το 

πληκτρολόγιο του, κατά τη χρήση της εφαρμογής, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διστάζει για 

παράδειγμα να κάνει την επόμενή του κίνηση, δηλαδή να έχει υψηλή αντίληψη του κινδύνου 

για τη συνέχιση χρήσης του εργαλείου. 
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Εικόνα 23: Συσχέτιση Spearmanμεταξύ της διακύμανσης του χρόνου μεταξύ της μέσης διάρκειας παύσης και 

της αντίληψης κινδύνου 

 

4.2.2.2 Ανάλυση συσχέτισης Taskdurationtime και της Ευκολίας Μάθησης κατά τη 

χρήση της εφαρμογής Wix 

Συνεχίζοντας τον ίδιο τρόπο ανάλυσης, παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα πως η 

σχέση μεταξύ της διάρκειας χρόνου της άσκησης και της Ευκολίας Μάθησης είναι 0,419. 

‘Oπως φαίνεται και από την παρατηρούμενη πιθανότητα p=0.021<a=0.05, είναι αρκετά 

μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας και επομένως καταλήγουμε στο ότι υπάρχει 

συνάφεια μεταξύ της διάρκειας χρόνου της άσκησης και της Ευκολίας Μάθησης. Επιπλέον, 

ο συντελεστής συσχέτισης Spearman μπορεί να μας δείξει και το μέγεθος της συσχέτισης 

αυτής , το οποίο είναι 0,419, δηλαδή μεταξύ 0 και 0,5, που σημαίνει ότι υπάρχει μικρή 

θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, όταν ένας συμμετέχοντας 

κάνει περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει την άσκηση που του ανατέθηκε, αυτό είναι 

δείκτης ευκολίας μάθησης της εφαρμογής και των δυνατοτήτων που αυτή προσφέρει, χωρίς 

να υπάρχει η ανάγκη να δοθούν οδηγίες σε αυτόν το χρήστη. 
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Εικόνα 24: Συσχέτιση Spearmanμεταξύ της διάρκειας χρόνου της άσκησης και της Ευκολίας Μάθησης 
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5 Συμπεράσματα και Προτάσεις 

5.1 Συμπεράσματα 

Μετά από όλη τη βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε και την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων του πειράματος, προέκυψαν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Επιπλέον, 

με βάση τις αδυναμίες και τους περιορισμούς της έρευνας μπορέσαμε να καταλήξουμε σε 

μερικές μελλοντικές προτάσεις, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια. 

Τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση είναι ότι 

στα συστήματα ανάπτυξης εφαρμογών από τελικούς χρήστες (EUD) δεν έχουν υλοποιηθεί 

πολλά πειράματα μοντελοποίησης χρηστών μέσω της χρήσης της τεχνολογίας 

mousetracking. Ωστόσο, είναι αρκετές οι έρευνες που αποδεικνύουν τη χρησιμότητα της 

τεχνολογίας mousetracking όσον αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών σε 

διάφορους τομείς. 

Σε σχέση με τη διεξαγωγή του πειράματος, σκοπός μας ήταν να εξετάσουμε τη 

συσχέτιση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ κάποιων συμπεριφορικών γνωρισμάτων που 

προέκυψαν από τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου, και των μετρικών mousetracking 

που προέκυψαν από τη χρήση των δύο EUDεργαλείων ανάπτυξης ιστοσελίδων, Wix και 

Weebly. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός μας ήταν να δούμε αν αυτές οι ιδιότητες συμπεριφοράς 

των χρηστών μπορούν να αποτυπωθούν και κατ’ επέκταση, να προβλεφτούν, μέσα από τη 

χρήση τέτοιων διαδικτυακών εφαρμογών. 

Οι ιδιότητες συμπεριφοράς που μελετήσαμε ήταν η χρησιμότητα, η ευκολία, η αντίληψη 

του κινδύνου, ευκολία μάθησης και η αυτοπεποίθηση. Τα πραγματικά αποτελέσματα, όπως 

προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο, έδειξαν ότι κατά 

μέσο όρο οι χρήστες αξιολόγησαν με μετριότητα τα δύο εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων, 

όπως επίσης και την ευκολία τους στη χρήση, αντίστοιχα και η αυτοπεποίθησή τους 

παρουσιάστηκε μέτρια. Επιπλέον, παρουσίασαν αρκετά μεγάλη ευκολία στο να μάθουν να 

χρησιμοποιούν τα δύο αυτά εργαλεία, ωστόσο η αντίληψη του κινδύνου τους ήταν μέτρια 

προς χαμηλή με αποτέλεσμα να καθιστά τους χρήστες λιγότερο ικανούς να κάνουν χρήση 

άγνωστων χαρακτηριστικών στην εφαρμογή. 

 Σε σχέση με τα μοτίβα τα οποία εντοπίσαμε και αναλύσαμε κατά την παρακολούθηση 

της κίνησης του ποντικιού στη διεξαγωγή του πειράματος, ήταν τα μοτίβα σε ευθεία, 
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παραμόρφωσης, τυχαία, σταθερά και καθοδήγησης. Όσον αφορά τις μετρικές που εξήγαγε η 

εφαρμογή mousetracking, τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν σε μια βάση δεδομένων MySQL, η 

οποία συμπεριλάμβανε τρεις πίνακες: session, mclick και mmove. Συγκεκριμένα, ο πίνακας 

με το όνομα session περιελάμβανε τα στοιχεία του κάθε χρήστη μαζί με το μοναδικό 

αναγνωριστικό του. Στον πίνακα mclick αποθηκεύτηκαν όλα τα δεδομένα σχετικά με τα κλικ 

του ποντικού, όπως ο χρόνος, οι συντεταγμένες και τα στοιχεία της ιστοσελίδας HTML. 

Τέλος, στον πίνακα mmove αποθηκεύτηκαν όλα τα δεδομένα από τις κινήσεις του ποντικιού, 

όπως ο χρόνος και οι συντεταγμένες. 

Με βάση τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήσαμε στη συνέχεια ανάμεσα στις 

ιδιότητες συμπεριφοράς που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο και στις μετρικές 

mousetracking που προέκυψαν από τη χρήση των εργαλείων Wix και Weebly, καταλήξαμε 

στο ότι υπάρχουν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ αυτών, γεγονός που αποδεικνύει ότι η 

τεχνολογία mousetracking αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο «μέτρησης» της 

συμπεριφοράς των χρηστών στα EUDσυστήματα. 

Αν και παρουσιάστηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, οι συσχετίσεις αυτές δεν αφορούν το σύνολο των μεταβλητών. 

Υπάρχουν ιδιότητες συμπεριφοράς, όπως η χρησιμότητα, η ευκολία και η αυτοπεποίθηση, οι 

οποίες δεν παρουσίασαν καμία σημαντική συσχέτιση με τις μετρικές του mousetracking. 

Αυτό οφείλεται σε μια σειρά περιορισμούς που υπήρχαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, με 

βασικότερο το μικρό αριθμό του δείγματός μας. Λόγω αυτού, τα συμπεράσματα της έρευνας 

ίσως να μην αποτελούν μια γενική εικόνα της συμπεριφοράς των χρηστών απέναντι στα 

EUDσυστήματα. 

 

5.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η βασική επιδίωξη της παρούσας εργασίας είναι να παρέχει στην ερευνητική κοινότητα 

ένα πολύ βασικό επίπεδο ανάλυσης και συσχέτισης των συμπεριφορικών δεδομένων των 

χρηστών με τα δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση EUDσυστημάτων. Δεδομένων όμως 

των αδυναμιών που προαναφέρθηκαν, δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε όλους τους 

παράγοντες συμπεριφοράς και πως αυτοί συσχετίζονται σημαντικά με τη χρήση τέτοιων 

διαδικτυακών εργαλείων. Προτείνεται λοιπόν, σε επόμενα πειράματα στο μέλλον με 
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αντίστοιχο αντικείμενο, να γίνει η χρήση μεγαλύτερου δείγματος, και ίσως η ταξινόμησή 

τους με βάση την εμπειρία στον προγραμματισμό, το φύλο, η ηλικία κτλ, να ήταν κάτι που 

θα βοηθούσε στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και στον εντοπισμό περισσότερων 

συσχετίσεων.  

Επιπλέον, υπάρχουν πολλές ακόμη ιδιότητες συμπεριφοράς που θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν σε μελλοντικές έρευνες, όπως η περιέργεια, η ευχαρίστηση, η διάθεση για 

καινούρια γνώση κτλ, όπως επίσης και καινούριες μετρικές που θα προκύψουν από τη χρήση 

της τεχνολογίας mousetracking. 

Τέλος, θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διεξαχθεί μια μελλοντική έρευνα που θα 

συνδυάζει τις μετρικές που θα προκύψουν από την τεχνολογία του mousetracking με άλλες 

παρόμοιες τεχνολογίες, όπως το eyetracking, και να παρουσιαστεί η συσχέτισή τους με τα 

δεδομένα συμπεριφοράς των τελικών χρηστών. 
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