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Περίληψη 

Η ανάλυση δεδομένων από τον παγκόσμιο ιστό (Web analytics) αποτελεί έναν 

σημαντικό και αναπτυσσόμενο τομέα στον κλάδο της πληροφορικής και των 

επιχειρήσεων γενικότερα. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, 

επιθυμούν να γνωρίζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την επισκεψιμότητα της 

σελίδας τους στο διαδίκτυο, τις διάφορες χρονικές περιόδους που οι χρήστες είναι 

ενεργοί, και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την συμπεριφορά των χρηστών 

κατά την αναζήτηση τους.  

Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η μελέτη των εγγραφών αναζήτησης των 

χρηστών από τις μηχανές αναζήτησης. Οι καταγραφές των αναζητήσεων προσφέρουν 

πληροφορίες για την τον χρόνο που αφιερώνουν οι χρήστες στις αναζητήσεις τους, τους 

δημοφιλέστερους ιστοτόπους που επισκέπτονται και την χρήση ορισμένων 

σημαντικών λέξεων- κλειδιά που χρησιμοποιούν, καθώς και πολλές ακόμα χρήσιμες 

πληροφορίες. 

Επομένως λοιπόν επιλέγουμε να αναλύσουμε την συμπεριφορά των χρηστών 

διαχρονικά σχετικά με τις αναζητήσεις τους. Σε πρώτο βαθμό, είναι σημαντική η 

επιλογή των ιστοτόπων που επισκέπτονται και γενικότερα οι κατευθύνσεις που 

ακολουθούν διαχρονικά (επιλογή ενημερωτικών ιστοσελίδων, ιστοσελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης κ.α.). Τον χρόνο τον οποίο αφιερώνουν για τις αναζητήσεις τους, αν δηλαδή 

επιμένουν στις αναζητήσεις τους ή εγκαταλείπουν σε μικρό χρονικό διάστημα. 

Παρουσιάζεται σε σημαντικό βαθμό ο βαθμός ευκολίας ή δυσκολίας που 

παρουσιάζεται κατά την αναζήτηση των χρηστών, (θα μπορούσε να υπάρχει ένας 

σημαντικός συσχετισμός με τις μεθόδους marketing των επιχειρήσεων που 

εφαρμόζουν μεθόδους SEO (search engine optimization) και SEM (serach engine 

management) για να βελτιώσουν τις δυνατότητες προβολής τους στους χρήστες). 

 

Λέξεις-κλειδιά: Web analytics, Search log analysis, MATOMO, εργαλεία ανάλυσης, 

στοιχεία καταγραφής 
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Abstract 

Web analytics is an important and growing sector in the IT and business sector in 

general. Businesses on the Internet want to know their web page traffic regularly, the 

various periods of time users are active, and other information related to user behavior 

when they search. 

For the above reasons, it is necessary to study user search records from search engines. 

Search logs provide information about the time users spend on their searches, the most 

popular websites they visit, and the use of some of their key keywords, as well as much 

more useful information. 

Therefore, we choose to analyze user behavior over time on their searches. First of all, 

it is important to select the websites they visit and more generally the directions they 

follow over time (selecting informational websites, social networking websites, etc.). 

The time they dedicate to their quests, whether they insist on their quests or leave in a 

short time. There is a significant degree of ease or difficulty in the search for users 

(there could be a significant correlation with the marketing methods of search engine 

optimization and SEM (serach engine management) methods to improve the 

possibilities for viewing them to users). 

Keywords: Web analytics, Search log analysis, MATOMO, analysis tools, logs 
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1.Εισαγωγή 

1.1 Πρόβλημα-Σημαντικότητα του θέματος 

Η ανάλυση των δεδομένων ιστού αποτελεί την σημερινή περίοδο σημαντικό τομέα 

μελέτης και ανάλυσης, καθώς οι επιχειρήσεις προχωρούν όλο και περισσότερο στον 

ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Η δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο 

αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία τους, με 

αποτέλεσμα να δίνεται από πλευράς τους ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο 

θα επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν κατά καιρούς. H συμβολή της ανάλυσης των 

δεδομένων ιστού (Web Analytics) βοηθά σε σημαντικό βαθμό, τον τομέα του 

μάρκετινγκ των επιχειρήσεων μέσω τριών βασικών αποτελεσμάτων που προσφέρει. 

Καταρχάς της διαβεβαίωσης ότι ο ιστότοπος ανταποκρίνεται στους στόχους που έχουν 

τεθεί αρχικά από την επιχείρηση, δεύτερον της επίγνωσης των αναγκών των χρηστών 

και στο κατά πόσο ανταποκρίνεται σε αυτές και τέλος στην βελτιστοποίηση με τις 

κατάλληλες ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα (Lakhwinder Kumar, Hardeep Singh, Ramandeep Kaur, 2012).  

Όσο η εποχή της πληροφορίας συνεχίζει την επέκταση και την εξέλιξη της, γίνεται 

ολοένα και περισσότερο απαραίτητη η χρήση και ανάλυση των δεδομένων ιστού (web 

analytics). Η ανάλυση τους και η αντίστοιχη άλλων κατηγοριών που περιλαμβάνονται  

στην ομάδα των web analytics, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την λειτουργία και 

ορισμένους τομείς της κάθε επιχείρησης με μεγάλη ή μη δραστηριοποίηση στο 

διαδίκτυο. Αφού αναλυθούν τα αποτελέσματα μέσω των εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται, πραγματοποιούνται όλες οι διορθωτικές ενέργειες από πλευράς των 

επιχειρήσεων για τις τυχόν παραλείψεις που μπορεί να φανερωθούν. 

Επομένως οι σύγχρονες επιχειρήσεις, δημιουργούν στην λειτουργία τους έναν τομέα 

για να παρακολουθούν και να αναλύουν τα στατιστικά της χρήσης του διαδικτύου. 

Ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται με ηλεκτρονικό κατάστημα, 

χρησιμοποιούν τα στατιστικά στοιχεία για να εφαρμόζουν όλες τις μετέπειτα μεθόδους 

μάρκετινγκ και χρηματοοικονομικές αναλύσεις για τις δραστηριότητες τους. 

1.2 Σκοπός-Στόχοι 

Η ανάλυση των εγγραφών αναζήτησης, η οποία αποτελεί μέθοδο της ανάλυσης των 

web analytics, αποτελείται με βάσει τα παραπάνω που αναφέρθηκαν, απαραίτητη. Ο 

λόγος έγκειται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις με βάσει τα 

αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν. Πρόκειται για την ανάλυση των αναγκών και 

επιθυμιών των χρηστών, το οποίο εν τέλει θα προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πελατών διαδικτυακών και μη, και τα θετικά αποτελέσματα στην κερδοφορία της 

επιχείρησης συνολικά.  

Η ανάλυση των εγγραφών αναζήτησης (search log analysis), αποτελεί την 

λεπτομερέστερη ανάλυση του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρονται οι χρήστες στο 

διαδίκτυο και των αναγκών που εκφράζουν με τις κινήσεις και την δραστηριοποίηση 

τους. Καθώς οι ενδιαφερόμενοι (στην προκειμένη περίπτωση οι επιχειρήσεις), 

λαμβάνουν πληροφορίες που σχετίζονται με τους χρήστες του διαδικτύου (όπως 

τοποθεσία, ερωτήματα τα οποία χρησιμοποιεί, ώρες χρήσης και άλλα), μπορούν να 

εφαρμόζουν όλες τις ενέργειες για να διορθώσουν όλες οι διαδικτυακές υπηρεσίες τις 
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οποίες προσφέρει. Από τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η πρόσβαση στον ιστότοπο, 

οι λέξεις κλειδιά, ο τρόπος πρόσβασης, μέχρι και τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν 

μέσα στον ίδιο τον ιστότοπο (πρόκειται ουσιαστικά για την δομή εμφάνισης). 

1.3 Συνεισφορά 

Με την ανάλυση της συγκεκριμένης εργασίας δίνεται μια ολοκληρωμένη ανάλυση και 

πρόταση εφαρμογής της ανάλυσης από τις επιχειρήσεις. Παρουσιάζεται η 

σπουδαιότητα της ανάλυσης των web analytics και αναλυτικότερα της μεθόδου 

καταγραφής αναζητήσεων. Ολοένα και περισσότερα εργαλεία εφαρμόζουν τεχνικές 

αναζήτησης των analytics. Ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν και την συγκομιδή μεγαλύτερου μέρους της αγοράς των επιχειρήσεων που 

εφαρμόζουν τις τεχνικές. Υπάρχει μία πληθώρα εταιριών που δραστηριοποιούνται 

στον συγκεκριμένο τομέα και προσφέρουν ολοένα και περισσότερα πλεονεκτήματα 

στις εταιρίες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους.  

Στην παρούσα εργασία έχει επιλεγεί η χρήση ενός εργαλείου ανάλυσης των δεδομένων 

ιστού και πιο συγκεκριμένα των εγγραφών αναζήτησης. Πρόκειται για το matomo, 

μέσω του οποίου παρουσιάζεται με την χρήση ενός πειραματικού ιστοτόπου, η 

σπουδαιότητα της χρήσης του εργαλείου από τις διαδικτυακές και όχι μόνο 

επιχειρήσεις.  

1.4 Διάρθρωση της μελέτης 

Στην πρώτη ενότητα της εργασίας αναλύονται ορισμένα θεωρητικά και εισαγωγικά 

δεδομένα απαραίτητα για την ανάλυση και την διάρθρωση της υπόλοιπης εργασίας. 

Στο επόμενο στάδιο ακολουθεί η βιβλιογραφική επισκόπηση της εργασίας. αναλύονται 

ορισμένα στοιχεία θεωρητικά τα οποία σχετίζονται με την γενική κατηγορία web 

analytics. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται εργαλεία ανάλυσης, ορισμοί και άλλα. 

Παρακάτω, παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη ανάλυση σχετικά με την ανάλυση των 

εγγραφών αναζήτησης, Όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να 

κατανοήσουμε σε μεγάλο βαθμό την έννοια αλλά και την πρακτική εφαρμογή των 

εγγραφών αναζήτησης. Στο τελευταίο θεωρητικό στάδιο αναλύονται ορισμένες 

εναλλακτικές μέθοδοι και συνδυασμοί των εγγραφών αναζήτησης με άλλες μεθόδους. 

Είναι απαραίτητο να αναλυθούν οι μέθοδοι αυτοί, καθώς οι πληροφορίες μεταφέρονται 

και απαιτούν επεξεργασία όλο και πιο έντονα κατά την διάρκεια των ετών. Στο 

τελευταίο στάδιο της εργασίας, αναλύεται η χρήση ενός ιδιαίτερα σημαντικού 

εργαλείου για την ανάλυση των εγγραφών αναζήτησης του matomo. 
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2.Βιβλιογραφική επισκόπηση 

2.1 Εισαγωγικά στοιχεία για τα web analytics (Andrew Michael Beasley, 2013) 

Στο αρχικό στάδιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι σημαντική η ανάλυση των 

web analytics (της γενικότερης ανάλυσης) και στο επόμενο στάδιο θα αναλυθεί 

ειδικότερα η ανάλυση των εγγραφών αναζήτησης. Τα web analytics λοιπόν αναλύουν 

την συμπεριφορά των χρηστών με δύο τρόπους. το log file analysis και το page tagging. 

Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο πραγματοποιείται μία βαθιά ανάλυση της συμπεριφοράς 

των χρηστών στο διαδίκτυο και λεπτομερή παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

Αντιθέτως σύμφωνα με τον δεύτερο τρόπο, γίνεται ανάλυση της συμπεριφοράς των 

χρηστών με την μετακίνηση τους από τον έναν ιστότοπο στον επόμενο, καθώς επίσης 

και της δραστηριοποίησης τους στον εκάστοτε ιστότοπο. Ωστόσο, η μέθοδος του page 

tagging, αποτελεί λιγότερο ακριβή στα αποτελέσματα της. Οι επιχειρήσεις 

συγκρίνοντας τις δύο μεθόδους επιλέγουν σύμφωνα με διάφορα κριτήρια να 

χρησιμοποιούν την δεύτερη μέθοδο. Η μέθοδος του log file analysis, είναι περισσότερο 

περίπλοκη στην χρήση από την αντίστοιχη του page tagging, παρόλα αυτά ωστόσο 

θεωρείται πιο αποδοτική και με περισσότερο ακριβή αποτελέσματα. Επίσης, η πρώτη 

μέθοδος αποτελεί ακριβότερη στην εγκατάσταση για τις επιχείρηση από την δεύτερη, 

τελικά όμως αποδεικνύεται περισσότερο συμφέρουσα.  

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται μία συνοπτική σύγκριση των δύο μεθόδων 

συλλογής δεδομένων log analysis vs page tagging  (Jansen, B. J.,2009):  

                     Log files                                                                              Page tagging                                                           

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Δεν απαιτείται επιπρόσθετο 

λογισμικό για την χρήση 

τους. 

Μπορεί μόνο να 

καταγράφει 

αλληλεπιδράσεις με 

τον server. 

Μπορεί να καταχωρεί 

ευκολότερα επιπλέον 

πληροφορίες. 

Απαιτεί την 

εγκατάσταση 

επιπλέον κώδικα 

για την χρήση. 

Δεν απαιτεί επιπλέον εύρος 

ζώνης. 

Ο διακομιστής θα 

πρέπει να έχει 

ρυθμιστεί για να 

καταχωρεί cookies 

στους χρήστες. 

Αναφορές σε 

πραγματικό χρόνο. 

Για την 

φόρτωση των 

σελίδων 

απαιτείται 

επιπλέον εύρος 

ζώνης. 

Ελευθερία για μετατροπή των 

εργαλείων. 

Διαθέσιμα μόνο σε 

εταιρίες οι οποίες 

διαχειρίζονται τους 

δικούς τους servers. 

Ικανή μεθοδολογία 

για να καταγράφει τις 

αλληλεπιδράσεις των 

επισκεπτών μέσα σε 

εφέ κίνησης. 

Καταγράφει 

μόνο 

επιτυχημένες 

αναζητήσεις 

σελίδων. 

Καταγραφή και των 

επιτυχιών και των αποτυχιών 

στις αναζητήσεις. 

Δεν υπάρχει η 

δυνατότητα 

καταγραφής της 

φυσικής τοποθεσίας 

του χρήστη. 

 Δύσκολα 

μετάβαση σε 

αναλυτικά 

εργαλεία. 

Πίνακας 1: Σύγκριση των δύο μεθόδων ανάλυσης δεδομένων (Jansen, B. J.,2009). 
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Στην προκείμενή εργασία αναλύεται η μέθοδος του log file analysis, καθώς πρόκειται 

για μία μελλοντικά ασφαλή και ποιοτική μέθοδο. Προσδίδει πολλά και ποικίλα 

αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να την χρησιμοποιήσουν, λόγω του 

μεγάλο εύρους των πληροφοριών. Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ανάλυση της 

συμπεριφοράς των χρηστών στο διαδίκτυο η συγκεκριμένη ανάλυση (Jansen, B. 

J.,2009). 

Η ανάλυση των εγγραφών αναζήτησης επιπλέον βοηθάει τις επιχειρήσεις οι οποίες 

πραγματοποιούν δραστηριοποίηση στο διαδίκτυο, να αντλούν σημαντικές 

πληροφορίες και να επηρεάζουν με αυτές αρκετούς τομείς στην λειτουργία τους. 

Συγκεκριμένα(Susan Farrell, 2017 in  https://www.nngroup.com/articles/search-log-

analysis/ ): 

 Στην διαφήμιση. 

 Στο περιεχόμενο που θα χρησιμοποιηθεί στον ιστότοπο. 

 Στην αρχιτεκτονική των πληροφοριών. 

 Στην ροή της επισκεψιμότητας στον ιστότοπο. 

 Στην δομή και διάρθρωση της αναζήτησης του ιστοτόπου. 

 Στην στρατηγική search engine optimization (SEO). 

 Στην στοχοποίηση νέου ακροατηρίου. 

 Στην χρησιμότητα των αποτελεσμάτων των σελίδων που προκύπτουν από την 

αναζήτηση. 

 Στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον ιστότοπο. 

 Και τέλος, στην στρατηγική της στοχοποίησης των πελάτων- επισκεπτών. 

Για να μπορεί να πραγματοποιηθεί η συνεισφορά σε όλα τα παραπάνω είναι 

απαραίτητη η σωστή ανάλυση των εγγραφών αναζήτησης. Η δομή με την οποία 

εμφανίζονται τα αρχεία καταγραφών θα πρέπει να είναι τόσο απλή ώστε να είναι 

δυνατή η κατανόηση τους και η ανάλυση από τους χρήστες, αλλά παράλληλα και 

περίπλοκη. Όσο περισσότερο περίπλοκα είναι τα αρχεία καταγραφής, τόσο πιο πολλές 

πλευρές της ανάλυσης του συστήματος αποδίδουν στα τελικά αποτελέσματα 

(Maristella Agosti ,Franco Crivellari , Giorgio Maria Di Nunzio, 2011). Το 

χαρακτηριστικό της πολυπλοκότητας επομένως αποτελεί παράλληλα πλεονέκτημα και 

μειονέκτημα για τους χρήστες, όμως τα θετικά στοιχεία που αποδίδει είναι 

περισσότερα από τα αρνητικά. 

Τα ερωτήματα τα οποία υποβάλλει ο χρήστης του διαδικτύου αποτελούν μία πολλή 

σημαντική παράμετρο της ανάλυσης δεδομένων ιστού. Τα ερωτήματα λοιπόν τα οποία 

υποβάλλονται στις διάφορες μηχανές αναζήτησης και αναλύονται στα τελικά 

αποτελέσματα μέσω των εγγραφών αναζήτησης, πολλές φορές είναι σύντομα σε 

μέγεθος και αριθμό όρων. Πρόκειται για μία σημαντική παράμετρο την οποία θα πρέπει 

να έχουν ως χαρακτηριστικό τα ερωτήματα, για να ανταποκρίνονται σε αντίστοιχα πιο 

συμπυκνωμένα και αποδοτικά αποτελέσματα.Θα πρέπει να υπάρχει σημαντικός 

συσχετισμός μεταξύ του ερωτήματος και του περιεχομένου του ιστοτόπου. Για να 

οδηγηθούν στον κοινό ιστότοπο που επιθυμούν οι χρήστες θα πρέπει τα ερωτήματα τα 

οποία υποβάλλονται να είναι παρεμφερή σε έννοιες και μέγεθος. 

Υπάρχει μία σειρά από δραστηριότητες και ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθηθούν 

από τις επιχειρήσεις κατά την πρακτική ανάλυση των εγγραφών αναζήτησης. Σε πρώτο 

https://www.nngroup.com/articles/search-log-analysis/
https://www.nngroup.com/articles/search-log-analysis/
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επίπεδο γίνεται μία λίστα με ορισμένους όρους αναζητήσεων του τελευταίου χρονικού 

διαστήματος. Πραγματοποιείται επομένως μία κατηγοριοποίηση με βάσει την 

συχνότητα που εμφανίζονται όροι στις αναζητήσεις και εμφανίζονται συνώνυμα και 

όμοιες έννοιες.  

Σε επόμενο επίπεδο πραγματοποιείται κατηγοριοποίηση με βάσει στοιχεία 

αναγνώρισης του χρήστη τα οποία συλλέγονται κατά την αναζήτηση του στο 

διαδίκτυο. Εμφανίζονται οι πιο αποδοτικοί όροι αναζήτησης, και οι 

αναποτελεσματικοί. 

Μετέπειτα, λαμβάνεται μία λίστα από όρους αναζήτησης οι οποίοι δεν οδηγούν σε 

αποτελέσματα. Μέσω αυτής της λίστας εμφανίζονται προβλήματα σχετικά με την 

ορολογία που χρησιμοποιείται ή με την σχετικότητα που έχουν οι όροι με τα 

περιεχόμενα. Πραγματοποιούνται διορθώσεις στο περιεχόμενο του ιστοτόπου καθώς 

πιθανόν να εμφανιστούν ελλείψεις στην δομή και την διάρθρωση.  

Τέλος, συλλέγονται οι όροι αναζητήσεων οι οποίοι είναι μία σειρά από όρους. 

Πρόκειται ουσιαστικά για ερωτήματα μεγάλα σε διάσταση τα οποία οδηγούν στα 

αποτελέσματα που επιθυμεί ο χρήστης.   

2.1.1 Oι τρείς βασικοί πυλώνες (Lakhwinder Kumar, Hardeep Singh, Ramandeep 

Kaur, 2012) 

Υπάρχουν τρεις πυλώνες που υποστηρίζουν την ανάλυση των Web Analytics για τον 

έλεγχο και την ανάλυση της συμπεριφοράς των διαδικτυακών χρηστών. Πρόκειται για 

την συλλογή, την αποθήκευση, καθώς και την ανάλυση των δεδομένων που 

προκύπτουν από την δραστηριοποίηση των χρηστών στους ιστότοπους. Κατά το πρώτο 

στάδιο συλλέγονται ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες. Στο επόμενο στάδιο γίνεται η 

αποθήκευση των δεδομένων που συλλέγονται σε δύο μορφές, την εσωτερική σε 

προσωπικό server και την εξωτερική όπου νοικιάζεται server από παρόχους 

(SaaS:Software as a Srervice). Όσον αφορά το τρίτο και τελευταίο στάδιο, της 

αξιολόγησης, χρησιμοποιούνται ορισμένες μετρικές τα KPIs (Key Performance 

Indicators), μέσω των οποίων προσφέρονται κατηγοριοποιημένα αποτελέσματα από 

την συλλογή των δεδομένων.  

Η ανάλυση των Web Analytics με βάση τους παραπάνω πυλώνες, περιλαμβάνει την 

εξής διαδικασία:  

1. Ορισμός των στόχων, οι οποίοι εν τέλει καθορίζουν και την επίτευξη των 

στόχων. 

2. Προσδιορισμός των KPIs με βάσει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά 

((Lakhwinder Kumar, Hardeep Singh, Ramandeep Kaur, 2012): τα δεδομένα 

δεν έχουν πολυπλοκότητα όσον αφορά την κατανόηση τους, προσφέρουν 

άμεσα αποτελέσματα με σκοπό την άμεση λήψη αποφάσεων, είναι άμεσα 

σχετικά με την ανάγκη των χρηστών και τέλος άμεσα χρήσιμα. 

3. Συλλογή των δεδομένων. Υπάρχουν αρκετοί παράμετροι με τους οποίους 

μπορούν να συλλεχθούν δεδομένα. Μερικά είναι, τα cookies & IP address, 

logfile analysis, page tagging, web beacons, packet sniffing. Στην προκειμένη 

περίπτωση η πιο χρήσιμη αποτελεί η ανάλυση των εγγραφών αναζήτησης.  
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4. Ανάλυση των δεδομένων με βάσει ορισμένες μετρικές ((Lakhwinder Kumar, 

Hardeep Singh, Ramandeep Kaur, 2012):επισκεψιμότητα (visits),ποσοστό 

αναπήδησης (bounce rate), θέαση των σελίδων (page views), σελίδες ανά 

επίσκεψη  (pages/visit), μέσος χφρόνος παραμονής (average time), οι νέοι 

χρήστες της σελίδας σχετικά με το σύνολο των επισκεπτών (%new visits). 

5. Τέλος, από όλη την παραπάνω διαδικασία και τα τελικά αποτελέσματα, είναι 

απαραίτητη η εφαρμογή των αλλαγών που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για 

να βελτιωθούν τυχόν παραλείψεις και σφάλματα.  

Τα τελευταία δύο στάδια ανατροφοδοτούνται μεταξύ τους για εν τέλει καλύτερα 

αποτελέσματα. Πρόκειται για μι συνεχή διαδικασία με συνεχή ανάλυση και πρακτικές 

εφαρμογές με στόχο την βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων διαδικτυακά και 

όχι μόνο. 

2.1.2 Μετρικές και διαστάσεις 

Πρόκειται για τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων από την ανάλυση της 

συμπεριφοράς των χρηστών. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας ονομάζεται μετρικές και 

αφορά ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την δραστηριοποίηση των χρηστών στο 

διαδίκτυο και ο δεύτερος διαστάσεις, σύμφωνα με τον οποίο ομαδοποιούνται τα 

δεδομένα τα οποία προκύπτουν, και μπορούν  να χαρακτηριστούν ως ποσοτικά 

δεδομένα. (Andrew Michael Beasley, 2013). 

Οι μετρικές σχετίζονται με πολλά δεδομένα και έχουν την δυνατότητα να 

κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με πολλά κριτήρια για να αποδώσουν καλύτερα 

αποτελέσματα. Μια πρώτη κατηγοριοποίηση των μετρικών είναι η παρακάτω : 

 Επισκέψεις: Πρόκειται για τον χρόνο τον οποίο ξόδεψε ο χρήστης στον 

ιστότοπο την εκάστοτε επιχείρησης που εξετάζεται.  

 Μοναδικοί χρήστες: Πρόκειται για τους χρήστες οι οποίοι έχουν επισκεφτεί 

τον ιστότοπο για πρώτη φορά και εξετάζονται μετέπειτα για την συχνότητα της 

επισκεψιμότητας. 

 Θέαση των σελίδων: Υπολογίζεται η κάθε επίσκεψη στον ιστότοπο ως 

μοναδική από τον χρήστη. Τα αποτελέσματα συνεισφέρουν στην αναζήτηση 

των πιο δημοφιλών ιστοτόπων, καθώς τελικά και στις ρυθμίσεις οι οποίες θα 

πρέπει να πραγματοποιηθούν για να βελτιωθεί η επισκεψιμότητα. 

 Σελίδες ανά επίσκεψη: Πρόκειται για τον αριθμό των σελίδων που 

επισκέπτεται ο χρήστης κατά την αναζήτηση του στο διαδίκτυο. 

 Ο μέσος όρος αναμονής: Αφορά τον μέσο όρο αναμονής των χρηστών στον 

εκάστοτε ιστότοπο. 

 Ποσοστό αναπήδησης: Ονομάζεται ο αριθμός των επισκεπτών της σελίδας 

που επισκέφτηκε και άλλους ιστοτόπους, σχετικά με τον συνολικό αριθμό των 

επισκεπτών. Μεγάλος αριθμός αναπήδησης αποτελεί πρόβλημα για την 

επιχείρηση και υποδηλώνει εν τέλει και εφαρμογές αλλαγής στην διάρθρωση 

του ιστοτόπου και όχι μόνο.  

 Το ποσοστό των νέων επισκεπτών στο διαδίκτυο: πρόκειται για το ποσοστό 

των επισκεπτών οι οποίοι εισέρχονται για πρώτη φορά, με βάσει το σύνολο των 

επισκεπτών του ιστοτόπου. 
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Μία δεύτερη κατηγοριοποίηση σχετικά με τις μετρικές, οι οποίες αφορούν την 

αξιολόγηση των ιστοτόπων των επιχειρήσεων είναι (Lakhwinder Kumar, Hardeep 

Singh, Ramandeep Kaur, 2012): 

 Η εικόνα της ιστοσελίδας της εταιρίες η οποία λαμβάνει καθοριστικό ρόλο στα 

αποτελέσματα που θα έχει τελικά από την διάδραση με τον χρήστη. 

 Η παρουσίαση της ιστοσελίδας στον χρήστη. Πρόκειται ουσιαστικά για τον 

χρόνο απόκρισης της σελίδας στην διαδικασία αναζήτησης του χρήστη. 

 Η τεχνολογία της ιστοσελίδας. 

 Η ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας αποτελεί επίσης σημαντική 

μετρική, με την τεχνολογία του RSS να εφαρμόζεται άμεσα για την ενημέρωση 

των χρηστών. 

 Η κυκλοφορία στην ιστοσελίδα 

 Τέλος, η ασφάλεια των πληροφοριών που διαχέονται στο διαδίκτυο (των 

χρηστών και των εταιριών). 

Σύμφωνα με μία ανάλυση η οποία πραγματοποιήθηκε από μια Αυστραλιανή εταιρία 

ανάλυσης δεδομένων μέσω του ιστοτόπου της, παρουσιάζεται μία εναλλακτική 

κατηγοριοποίηση των μετρικών που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων 

ιστού (web analytics). Με βάσει επομένως τις παρακάτω κατηγορίες προκύπτουν οι 

μετρικές. Πρώτο κριτήριο αποτελεί η χρήση του ιστοτόπου με μετρικές όπως είναι ο 

αριθμός των επισκεπτών, οι επαναλήψεις των επισκέψεων, την δραστηριότητα στις 

μηχανές αναζήτησης αλλά και γεωγραφικά δεδομένα των χρηστών που αναζήτησαν 

στον ιστότοπο. Δεύτερο κριτήριο αποτελούν οι αναφορές. Πρόκειται για τους 

ιστοτόπους οι οποίοι οδήγησαν στην εισαγωγή στον ενδιαφερόμενο ιστότοπο, καθώς 

και οι όροι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για να οδηγηθούν εκεί. Τρίτο κριτήριο 

αποτελεί η ανάλυση του περιεχομένου του ιστοτόπου. Εμφανίζονται οι πιο δημοφιλή 

ιστότοποι, οι ιστότοποι εξόδου, εισόδου και άλλα παρεμφερή δεδομένα. Τέλευταίο 

κριτήριο αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων ιστοτόπων. 

Αναλύει στοιχεία σχετικά με την απόκριση των χρηστών σε λανθασμένα 

αποτελέσματα ή λάθη που πραγματοποιούνται από τους server. 

(https://www.panalysis.com/ ) 

2.1.3 Εργαλεία web analytics (Joao Pedro Diasa, Hugo Sereno Ferreirab, 2017) 

Οι μετρικές οι οποίες αναλύθηκαν παραπάνω, για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν 

με αποδοτικό τρόπο και να λειτουργήσουν ως βασικές e-metrics, θα πρέπει να 

βασιστούν σε συγκεκριμένα συστήματα συστάσεων. Τα συγκεκριμένα συστήματα 

αποτελούνται από τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο έγκειται στην ανάκτηση των 

πληροφοριών που προκύπτουν από τις μεθόδους web mining, και οι οποίες μας 

πληροφορούν σχετικά με τις προτιμήσεις των επισκεπτών. Οι προτιμήσεις των 

χρηστών μπορούν να γίνουν αντιληπτές μέσω της ανάλυσης της συμπεριφοράς και του 

στατικού περιεχομένου του ιστοτόπου. Το δεύτερο στάδιο αποτελεί τον υπολογισμό 

και την επικύρωση των συστάσεων με την χρήση διάφορων τεχνικών. Τέλος, 

πραγματοποιείται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων συστάσεων στους καταναλωτές. 

Στις επιχειρήσεις διατίθενται μια πληθώρα από εργαλεία για την ανάλυση στο 

διαδίκτυο. Οι αρμόδιοι έχουν την δυνατότητα να διαλέξουν και να εφαρμόσουν τελικά 

το πιο χρήσιμο γι’ αυτούς εργαλείο. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και 

https://www.panalysis.com/
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πραγματοποιούνται αναλύσεις και νέες εφαρμογές των εγγραφών αναζήτησης και των 

συμπερασμάτων που μπορεί να προκύψουν, τα εργαλεία ποικίλουν όλο και 

περισσότερο. Σύμφωνα λοιπόν με ton Ankit Oberoi, ο ίδιος δημοσίευσε μία λίστα με 

τα 31 καλύτερα εργαλεία τα οποία και παρουσιάζει σε έναν δημοφιλή ιστότοπο που 

σχετίζεται με την συγκεκριμένη ανάλυση. Η λίστα περιλαμβάνει τα εξής: clicky, 

goingup, kissmetrics, mint, chartbeat, gosquared, woopra, mixpanel, foxmetrics, 

reinvigorate, gauges, inspectlet, etracker, grape web statistics, at internet: web 

analytics, ibm unica netinsight, sitecatalyst, coremetrics, webtrends analytics, open web 

analytics, firestats, histats, site meter, awstats, webalizer, statcounter, bbclone, piwik, 

stuffed tracker. Ορισμένα από αυτά τα εργαλεία έχουν μία περίοδο δοκιμαστικής 

χρήσης για να δοθεί η δυνατότητα δοκιμής από τους ιστοτόπους. Ορισμένα δεν έχουν 

αυτήν την δυνατότητα, με αποτέλεσμα να μην είναι πολύ λειτουργικά για τις εταιρείες 

που επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν. Όλα τα παραπάνω διαθέτουν και 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην χρήση τους, όπως επίσης διαφέρουν και στις 

υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν. Η κάθε εταιρεία και ο εκάστοτε χρήστης 

χρησιμοποιεί το  εργαλείο το οποίο είναι περισσότερο αποδοτικό για τις δικές του 

ανάγκες και ενέργειες. Εν τέλει αποφασίζει το πιο λειτουργικό και χρήσιμο για τις δικές 

του υπηρεσίες, καθώς εφαρμόζει το εργαλείο για να έχει και τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα στις λειτουργίες που θέλει να βελτιώσει ( 

https://www.adpushup.com/blog/web-analytics-tools-google-analytics-alternatives/ ). 

2.1.4 Η συνεισφορά των Web analytics στον τομέα μάρκετινγκ  

Σύμφωνα με έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τους Chaffey D., Patron M. 

(2012), γίνεται εμφανής μέσω διαφόρων αναλύσεων, η συνεισφορά της ανάλυσης 

δεδομένων ιστού στις μεθόδους μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Καθώς παρατηρείται 

ότι ο τομέας του διαδικτύου εξελίσσεται και οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο 

δραστηριοποιούνται σε αυτό, πολλοί τομείς λειτουργιών τους εφαρμόζουν τακτικές 

βασισμένες στα κοινωνικά μέσα και γενικότερα στο διαδίκτυο. Για να μπορέσουν 

επομένως οι επιχειρήσεις να εφαρμόσουν οποιεσδήποτε τακτικές μάρκετινγκ στο 

διαδίκτυο, θα πρέπει να αναλύουν στατιστικά στοιχεία για κάθε πτυχή σε έναν 

ιστότοπο, για κάθε δραστηριοποίηση του χρήστη και να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή 

τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν.  

Η ανάλυση των δεδομένων ιστού, προσφέρει πληροφορίες, ελλείψεις, τρόπο 

δραστηριοποίησης, τάσεις, λανθασμένες ενέργειες και πολλές πληροφορίες ακόμα για 

να συνεισφέρουν μετέπειτα στον τρόπο με τον οποίο θα ακολουθηθούν ενέργειες 

βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του μάρκετινγκ, και εν τέλει της επιπρόσθετης 

αξίας που θα προστεθεί στην εκάστοτε επιχείρηση.   

Σύμφωνα λοιπόν με τους Chaffey D., Patron M. (2012), η συνεισφορά της ανάλυση 

δεδομένων ιστού έγκειται σε ορισμένες λειτουργίες και ενέργειες, όπως οι εξής: 

βελτιστοποίηση και μετατροπή της ιστοσελίδας ενδιαφέροντος, ανάλυση των 

προηγούμενων επιδόσεων, βελτιστοποίηση της απόδοσης και των μετατροπών από 

καμπάνιες μάρκετινγκ, προσδιορισμός των βέλτιστων δημιουργικών εκτελέσεων μέσω 

δοκιμών Α/Β και δοκιμών πολυμεταβλητών, βασικές πληροφορίες για τον 

επανασχεδιασμό του ιστοτόπου, προβλέψεις μέτρησης για την ανάπτυξη μελλοντικών 

https://www.adpushup.com/blog/web-analytics-tools-google-analytics-alternatives/
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εκστρατειών μάρκετινγκ και τέλος, τον προγραμματισμό και την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού για τους επερχόμενους επιχειρηματικούς στόχους.  

Από τις αναλύσεις οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση δεδομένων ιστού, 

προτείνονται ορισμένες μετρικές για τον συσχετισμό τους με την βελτιστοποίηση των 

μεθόδων μάρκετινγκ στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πιο συγκεκριμένα κατηγορίες μετρικών 

οι οποίες περιλαμβάνουν παραμέτρους και μεταβλητές μετρήσεων. Αρχικά υπάρχουν 

οι εμπορικές μετρικές, οι οποίες περιλαμβάνουν τα έσοδα, τους διαφορετικούς τύπους 

κόστους και κέρδους. Οι μετρικές που σχετίζονται με την προσέγγιση και τον όγκο των 

επαφών και περιλαμβάνουν τον αριθμό των πελατών, των επισκεπτών του 

διαδικτυακού τόπου, των οπαδών, των ακολούθων και τέλος των συνδρομητών. Οι 

μετρικές οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα της αλληλεπίδρασης, περιλαμβάνοντας, 

το ποσοστό αναπήδησης και μετατροπής, τα μέτρα δέσμευσης και ποσοστά φραγμού. 

Οι μετρικές οι οποίες σχετίζονται με το κόστος των κοινωνικών μέσων, με βάσει το 

κόστος ανά κλικ και το κόστος απόκτησης. Μετρικές οι οποίες σχετίζονται με την αξία 

των πελατών, περιλαμβάνοντας, την μέση αξία παραγγελιών, τα έσοδα ανά επίσκεψη, 

και τις μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις διάρκειας ζωής. Τα μέτρα ευαισθητοποίησης των 

πελατών και συγκεκριμένα την ικανοποίηση του πελάτη. Οι μετρικές μακροχρόνιας 

σχέσης με τους πελάτες, οι οποίες καθορίζονται από χαρακτηριστικά, όπως, η αξία της 

διάρκειας ζωής, τα μέτρα εμπιστοσύνης και τα ποσοστά εμποδίων. Οι μετρικές 

πολλαπλών καναλιών, που σχετίζονται με τον επηρεασμό των καναλιών από τις 

πωλήσεις εντός και εκτός σύνδεσης. Μετρικές που σχετίζονται με τους τύπους των 

κοινωνικών δικτύων με βάσει τον διαχωρισμό αυτών που είναι στην κατοχή τους, 

αυτών που είναι πληρωμένοι και τέλος, αυτών που έχουν αποκτηθεί στην πορεία. Η 

μέτρηση του μεριδίου της αγοράς αποτελεί σημαντική πτυχή για την ανάπτυξη του 

μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται στοιχεία τα οποία 

παρουσιάζουν την επίδοση της εκάστοτε επιχείρησης στο διαδίκτυο έναντι των 

ανταγωνιστών. Τέλος, η μέτρηση της φήμης αποτελεί μία πολλή σημαντική παράμετρο 

με βάσει της χρήση της μέτρησης προτίμησης της αγοράς, της εξοικείωσης και της 

επίγνωσης.   

2.2 Ανάλυση search log analysis 

2.2.1 Ορολογία- Τύποι 

Μιλώντας για το αρχείο καταγραφής συναλλαγών (Transaction log), εννοείται η 

ηλεκτρονική καταγραφή της διάδρασης που συμβαίνει κατά την διάρκεια μίας 

αναζήτησης ανάμεσα στην μηχανή αναζήτησης και τους χρήστες που αναζητούν 

πληροφορίες στο διαδίκτυο (Jansen, B. J.,2006). 

Oι Peters and Borgman (1983) αναφέρουν ως αρχείο καταγραφής συναλλαγών, την 

μέθοδο συλλογής δεδομένων που καλύπτει τον τύπο, το περιεχόμενο και τον χρόνο της 

συναλλαγής ενός ατόμου με το σύστημα.  

O Peters (1993) αναφέρει ως αρχείο καταγραφής συναλλαγών, την ηλεκτρονική 

καταγραφή ανάμεσα σε ένα σύστημα ανάκτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο και των 

ατόμων που αναζητούν πληροφορίες σε αυτά τα συστήματα. 

Η ανάλυση των εγγραφών αναζήτησης, καταγράφεται από την πλευρά του χρήστη σε 

λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές όπως φυλλομετρητές ιστού και ειδικές εφαρμογές 
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καταγραφής. Από την πλευρά του server, χρησιμοποιούνται από παρόχους υπηρεσιών 

ιστολόγια ηλεκτρονικού εμπορίου, ιστολόγια ηλεκτρονικών μαθημάτων και άλλα. 

Ορισμένα από τα δεδομένα τα οποία υποδηλώνουν την συμπεριφορά των χρηστών 

μπορούν να είναι εμφανείς σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης, ενώ ορισμένα άλλα είναι 

ιδιωτικά (Dumais, S. Et al., 2014). Και στις δύο αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν 

παραλείψεις οι οποίες λαμβάνονται υπόψιν, οπότε αλληλοκαλύπτονται οι δύο μέθοδοι 

λήψης των εγγραφών αναζήτησης (Dumais, S., et al, 2014). 

Τα πειράματα εγγραφών αναζήτησης που διενεργούνται καθιστούν δυνατή την 

αξιολόγηση των αλλαγών που πραγματοποιούνται στο σύστημα. Μεγάλες αλλαγές στο 

σύστημα προσδίδουν μεγάλη ποσότητα πληροφοριών στους χρήστες και επομένως 

πολλές μετρικές από τις οποίες μπορεί να λάβει αποφάσεις για μετέπειτα αλλαγές. 

Αντίστοιχα οι μικρότερες αλλαγές οδηγούν στα αντίστοιχα μικρότερα αποτελέσματα 

από άποψη όγκου δεδομένων και πληροφοριών (Dumais, S., et al, 2014). 

Υπάρχουν τρείς τύποι αρχείων καταγραφής συναλλαγών: 

 Access log 

 Referrer log 

 Extended log 

Αναλύονται τέσσερεις κατηγορίες των εγγραφών αναζήτησης, αναφερόμενες απο τον 

οργανισμό NCSA (National Center for Supercomputing Applications) (Jansen, B. J. 

(2009)) : 

 NCSA Common Log ή Access log. Περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες της 

αναζήτησης σε έναν ιστότοπο. Πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες και τον 

ιστότοπο. 

 NCSA Combined Log. Περιλαμβάνει πληροφορίες όπως παραπάνω με 

επιπρόσθετες πληροφορίες όπως την εφαρμογή πλοήγησης στο διαδίκτυο, το 

url, και το cookie. 

 NCSA Separate Log. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω και 

αποτελεί έναν συνδυασμό τριών αρχείων, του access log, referral log και agent 

log. 

 W3C Extended Log. Η τελευταία μορφή περιέχει πληροφορίες και 

αναγνωριστικά στοιχεία των χρηστών, που ορίζονται από προεπιλεγμένες τιμές 

και πραγματικά δεδομένα που καταχωρούνται. 

Σύμφωνα με τους Grace, L. K., Maheswari, V., & Nagamalai, D. (2011), υπάρχει μία 

κατηγορία αρχείων η οποία μπορεί να καταγραφεί και σχετίζεται με τα αρχεία 

καταγραφής από σφάλματα τα οποία διενεργούνται στο σύστημα. Η κατηγορία αυτή 

ονομάζεται error log. Η δομή με την οποία εμφανίζεται παρουσιάζεται όπως 

παρακάτω: 

[Wed Oct 11 14:32:52 2000] [Error] [Client 127.0.0.1] client denied by server 

Configuration: /export/home/live/ap/htdocs/test 

Όταν πραγματοποιείται ένα σφάλμα κατά την αίτηση ενός χρήστη για έναν ιστότοπο, 

καταγράφεται ένα μήνυμα σφάλματος, το οποίο εν συνεχεία μεταφράζεται ως ένα 

αρχείο καταγραφής. Πρωταρχική καταγραφή είναι η ημερομηνία, η ώρα, η διεύθυνση 
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ip του χρήστη, το μήνυμα το οποί εμφανίζεται και άλλα. Όλες οι πληροφορίες 

συλλέγονται για την καταγραφή των αρχείων. 

Καθώς γίνεται ολοένα και πιο σημαντική η χρήση και ανάλυση των εγγραφών 

αναζήτησης, από πλευράς λογισμικού διαμορφώνονται όλα και πιο πολλά εργαλεία. 

Ορισμένα σημαντικά εργαλεία είναι το loggly, longentries, goaccess, logz.io, graylog, 

splunk, logmatic.io, logstash, sumo logic, papertrail και τέλος, fluentd. 

(https://www.keycdn.com/blog/log-analysis-tools/ ). Τα συγκεκριμένα εργαλεία 

σχετίζονται με την ανάλυση των εγγραφών αναζήτησης αποκλειστικά, σε αντίθεση με 

τα εργαλεία τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω και ήταν περισσότερο σχετικά με την 

ανάλυση δεδομένων ιστού γενικότερα. 

2.2.2 Συνεισφορά των εγγραφών αναζήτησης (Susan Farrell, 2017 in  

https://www.nngroup.com/articles/search-log-analysis/ )  

Η ανάλυση των εγγραφών αναζήτησης προσφέρει στους επιχειρηματίες που επιλέγουν 

να χρησιμοποιήσουν την συγκεκριμένη μεθοδολογία πολλά χρήσιμα δεδομένα. 

Παρακάτω αναλύονται τα δεδομένα: 

 Παρουσιάζονται όλα τα δεδομένα τα οποία αναζητεί ο χρήστης και δεν μπορεί 

να εξακριβώσει στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιούνται 

διορθωτικές ενέργειες από την πλευρά των επιχειρήσεων και προτείνονται 

εναλλακτικές προτάσεις. 

 Γίνεται παρουσίαση όσων αναζητεί ο χρήστης αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμα. 

Με βάσει τα αποτελέσματα πραγματοποιούνται διορθώσεις στο περιεχόμενο 

των ιστοτόπων για να γίνονται διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που επιθυμεί ο 

χρήστης. 

 Γίνεται αντιληπτό από τους ενδιαφερόμενους η διαφοροποίηση ανάμεσα στο 

λεξιλόγιο του χρήστη και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν οι ιστότοποι. Με τα 

ευρήματα τα οποία προκύπτουν τίθεται σε εφαρμογή η ανάλυση SEO-search 

engine optimization και οι μέθοδοι μάρκετινγκ που θα πρέπει να εφαρμοστούν. 

 Εμφανίζονται οι όροι οι οποίοι έχουν δεν καταλήγουν σε ποικίλα 

αποτελέσματα. Γίνεται βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης για να 

εξαλειφθεί αυτός ο περιορισμός. 

 Πολλές φορές συχνός όρος γίνεται ο ανύπαρκτος όρος. Πρόκειται για 

λανθασμένο τρόπο συμπλήρωσης της φόρμας αναζήτησης ή κωδικοποιημένης 

μορφής με κενό ή άλλους χαρακτήρες. Γίνεται αναζήτηση και διόρθωση των 

όρων ή αποκωδικοποίηση ορισμένων όρων όπου προβλέπεται. 

 Τα μεγάλα ερωτήματα από την πλευρά των χρηστών υποδηλώνουν ότι 

πρόκειται για χρήστες οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολία (η οποία 

χαρακτηρίζεται ως δυσφορία στο διαδίκτυο) ή πραγματοποιούνται προσπάθειες 

για hacking. Για την αποφυγή τους, γίνονται προσπάθειες για μετατροπή των 

κειμένων και όρων που σχετίζονται με τα προϊόντα και αναφέρονται σε αυτά 

στο διαδίκτυο.  

 Τέλος, πολλοί από τους όρους που χρησιμοποιούνται είναι αριθμητικοί όροι 

στην αναζήτηση. Η αναζήτηση με κωδικούς πραγματοποιείται σε προϊόντα ή 

σε αριθμούς επικοινωνίας. Επομένως αν μία επιχείρηση αντιλαμβάνεται ότι 

υπάρχει περιορισμός στην αναγνώριση προϊόντων ή του αριθμού επικοινωνίας, 

https://www.keycdn.com/blog/log-analysis-tools/
https://www.nngroup.com/articles/search-log-analysis/
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θα πρέπει να πραγματοποιήσει μετατροπές για να διορθώσει αυτές τις 

παραλείψεις. 

2.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα-Περιορισμοί 

Όπως όλες οι μεθοδολογίες παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, έτσι και 

η συγκεκριμένη μεθοδολογία παρουσιάζει τα δικά της. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός 

ότι όλες οι μεθοδολογίες ειδικότερα όποιες σχετίζονται με το διαδίκτυο, το οποίο 

εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, θα έχουν παραλείψεις στις υπηρεσίες τους. Πάντα 

υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και οι ανάγκες καθώς αυξάνονται νέες προκλήσεις 

εμφανίζονται από πλευράς επιχειρήσεων. Παρακάτω αναλύονται τα πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα τα οποία παρουσιάζει η ανάλυση των εγγραφών αναζήτησης. 

2.3.1 Μειονεκτήματα (Dumais 2003, cited in Jansen 2009) 

 Σύμφωνα με τον Κurth (1993), η ανάλυση εγγραφών αναζήτησης δεν 

προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις προσδοκίες των χρηστών και τα 

συναισθήματα θετικά ή αρνητικά που μπορεί να λαμβάνουν. 

 Επιπλέον, η ανάλυση πραγματοποιείται από την πλευρά του server και δεν 

λαμβάνονται υπόψιν οι ενέργειες των χρηστών (εκτυπώσεις, αντιγραφές κτλ), 

διότι πρόκειται για επισκέπτες και όχι βασικούς χρήστες. (jansen 2006) 

 Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι πληροφοριών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν.  

 Δεν υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής δημογραφικών χαρακτηριστικών των 

χρηστών. 

 Είναι περιορισμένη η καταγραφή ποιοτικών μεταβλητών κατά την καταγραφή 

των αιτιών αναζήτησης των χρηστών. 

2.3.2 Πλεονεκτήματα (Dumais 2003, cited in Jansen 2009) 

 Με την χρήση της μεθόδου αυτής δεν δημιουργούνται προβλήματα στον 

χρήστη κατά την διαδικασία της αναζήτησης του. 

  Επίσης αποτελεί μία εύκολη μέθοδο καταγραφής δεδομένων. 

 Αποτελεί μία μέθοδο καταγραφής η οποία δεν επιβαρύνει με επιπρόσθετο 

κόστος. Προσφέρεται δωρεάν. Το μοναδικό ίσως κόστος το οποίο μπορεί να 

προκύψει σχετίζεται με το λογισμικό (ελεύθερο ή με συνδρομή). 

 Προσφέρει πολλά και σημαντικά αποτελέσματα καθώς υπάρχει μεγάλη 

κλίμακα δεδομένων από το διαδίκτυο. 

Θα πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρει είναι σημαντικότερα από τα μειονεκτήματα τα 

οποία διαθέτει, με αποτέλεσμα να αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητη 

μεθοδολογία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών για την διαχείριση και λειτουργία 

πολλών τομέων της επιχείρησης.  

 2.3.3 Περιορισμοί 

Κατά την διαδικασία της ανάλυσης δεδομένων ιστού προκύπτουν προκλήσεις οι οποίες 

σχετίζονται με την ιδιωτικότητα των χρηστών και την ασφάλεια των δεδομένων. Η 

χρήση των cookies, αποτελεί σημαντικό θέμα ανάλυσης της ιδιωτικότητας. Κάθε 

επίσκεψη του χρήστη στο διαδίκτυο ακολουθείται από ιχνηλάτιση των κινήσεων του. 

Ανά πάσα χρονική στιγμή η όλη διαδικασία επιδρά στην διαδικασία χρήσης του 
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διαδικτύου από τον χρήστη και την ιδιωτικότητα του. Για τον λόγο αυτό η αποφυγή 

και η διαγραφή των cookies, είναι απαραίτητη για την προστασία των δεδομένων 

(Zheng, G., & Peltsverger, S. 2015). 

Ένας σημαντικός περιορισμός έγκειται στην ασφάλεια που προσδίδουν οι  μετρικές με 

βάσει τις οποίες  παρουσιάζεται η δραστηριοποίηση των χρηστών στο διαδίκτυο. 

Συγκεκριμένα, μία επίσκεψη του χρήστη στο διαδίκτυο αποτελείται  από ένα σύνολο 

κινήσεων και δραστηριοτήτων. Ωστόσο το πρωτόκολλο HTTP αποτελεί ένα στατικό  

πρωτόκολλο του διαδικτύου το οποίο δεν μπορεί να καταγράφει τις διαφορετικές 

αιτήσεις του χρήστη σε μία του επίσκεψη. Αυτό το γεγονός προκαλεί λανθασμένα 

αποτελέσματα στα μοτίβα συμπεριφοράς των χρηστών. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο 

είναι δυνατή η αποφυγή της συγκεκριμένης παράλειψης, είναι να πραγματοποιείται 

κάθε φορά που εισέρχεται και εξέρχεται ο χρήστης, διαφορετική συνεδρία για να 

δημιουργούνται νέα στοιχεία από την αρχή (Zheng, G., & Peltsverger, S. 2015). 

Σημαντικές πτυχές οι οποίες επηρεάζουν την ασφάλεια της ανάλυσης εγγραφών 

αναζήτησης, αποτελούν ο περιηγητής ιστού και η κρυπτογραφία. Η κρυπτογραφία 

αποτελεί σημαντική παράμετρο για την εμπειρία των χρηστών και την αποτελεσματική 

χρήση των πηγών. (Zheng, G., & Peltsverger, S. 2015). 

Σύμφωνα με τους Von Der Weth, C., & Hauswirth, M. (2013, November), υπάρχουν 

ορισμένοι τεχνικοί περιορισμοί οι οποίοι εμπεριέχονται κατά την καταγραφή των 

δεδομένων, εκτός από τα θέματα ασφαλείας τα οποία αναλύθηκαν παραπάνω. Το 

πρώτο τεχνικό πρόβλημα το οποίο πιθανόν να δημιουργεί προβλήματα στην 

καταγραφή σχετίζεται με τα προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Όταν 

πραγματοποιείται διακοπή στην σύνδεση, τα αρχεία καταγραφής δεν στέλνονται, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται κενό στα δεδομένα. Δεύτερο τεχνικό πρόβλημα 

αποτελούν τα σφάλματα τα οποία προέρχονται από τον φυλλομετρητή. Το αποτέλεσμα 

το οποίο έχουν τα σφάλματα αυτά στις τελικές καταγραφές είναι αρκετά περιορισμένα. 

Επόμενο σφάλμα αποτελεί ο μη αναμενόμενος τερματισμός του προγράμματος 

περιήγησης του διαδικτύου. Δημιουργεί προβλήματα στην καταγραφή των γεγονότων 

τα οποία συμβαίνουν. Το μη αναμενόμενο κλείσιμο μπορεί να πραγματοποιείται είτε 

από το σύστημα είτε από τον ίδιο τον χρήστη.   

2.4 Μεθοδολογία της ανάλυσης 

Η μέθοδος της ανάλυσης των εγγραφών αναζήτησης περιλαμβάνει 3 στάδια τα οποία 

είναι παρεμφερή με τα αντίστοιχα των Web Analytics. Το πρώτο στάδιο είναι η 

συλλογή των πληροφοριών μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Το δεύτερο στάδιο 

είναι η προετοιμασία των αρχείων και στο τρίτο και τελικό στάδιο, η ανάλυση που 

πραγματοποιείται. Παρακάτω αναλύονται τα τρία στάδια λεπτομερέστερα. 

2.4.1 Συλλογή πληροφοριών 

Κατά την συλλογή των πληροφοριών λαμβάνονται υπόψιν ορισμένες μετρικές που 

σχετίζονται με τον χρήστη και την διαδικασία της αναζήτησης του στο διαδίκτυο. Η 

πιστοποίηση του χρήστη (user identification) μέσω της IP διεύθυνσης του χρήστη κατά 

κύριο λόγο, και μέσω άλλων δεδομένων σε επόμενο στάδιο. Η ημερομηνία καθίσταται 

μια βασική πληροφορία, όπως επίσης και ο χρόνος της διάδρασης. Τέλος, το URL της 

αναζήτησης αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες, καθώς οι όροι που 
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χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση του ερωτήματος του χρήστη και ο αριθμός 

τους είναι σημαντικοί παράμετροι. Υπάρχουν και ορισμένοι δευτερεύων μετρικές, 

όπως η γλώσσα που χρησιμοποιείται, η πηγή, οι ιστότοποι που επισκέπτονται οι 

χρήστες μέσω άλλων ιστοτόπων και άλλες. 

2.4.2 Προετοιμασία 

Αφού συλλεχθούν οι πληροφορίες, πραγματοποιείται η ετοιμασία τους για την 

επεξεργασία. Εισάγονται τα δεδομένα σε ένα πρόγραμμα λογισμικού ή σε μία σχεσιακή 

βάση δεδομένων με σκοπό την περεταίρω επεξεργασία. Δημιουργούνται πίνακες μα 

βασικές κατηγορίες και υποκατηγορίες από δεδομένα. Πραγματοποιείται ένας αρχικός 

καθαρισμός των δεδομένων από μη χρήσιμα αποτελέσματα και ανάλυση των 

δεδομένων με βάση τις μετρικές που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

2.4.3 Ανάλυση των δεδομένων 

Υπάρχουν τρία βασικά επίπεδα κατά την ανάλυση των δεδομένων: term(όρος), 

query(ερώτημα) και session.  

Σχετικά με το term level analysis αναλύονται μετρικές, όπως η συχνότητα εμφάνισης 

ενός term (πρόκειται για ένα σύνολο από χαρακτήρες που συμπληρώνουν έναν όρο-

term όπου χρησιμοποιούνται σε ένα αρχείο καταγραφής αναζήτησης στο διαδίκτυο). 

Ορισμένες άλλες είναι το total terms(το σύνολο των όρων μέσα σε μία βάση 

δεδομένων), high usage terms(όρους που χρησιμοποιούνται με μεγάλη σχετικά 

συχνότητα) , unique terms(όροι μοναδικοί στην χρήση τους) και το term co-occurence( 

η εμφάνιση συνδυασμού από όρους). 

Όσον αφορά το query level analysis, η βασική μετρική σε αυτή τη διαδικασία ανάλυσης 

αποτελεί το ερώτημα το οποίο χρησιμοποιείται σε μία μηχανή αναζήτησης. Υπάρχουν 

πέντε είδη ερωτημάτων που χρησιμοποιούνται, το initial query(το πρώτο ερώτημα 

αναζήτησης ενός χρήστη), modified query(ένα ερώτημα ενός χρήστη που έχει ως στόχο 

το ίδιο τελικό αποτέλεσμα αλλά καταγράφεται με διαφορετικό τρόπο), identical 

query(το ερώτημα το οποίο χαρακτηρίζει έναν χρήστη),  unique query(μοναδικό 

ερώτημα αναζήτησης) και το repeat query(επαναλαμβανόμενο ερώτημα αναζήτησης). 

Άλλες μετρικές είναι το failure rate(ποσοστό αποτυχίας επισκεψιμότητας), το carry 

over(μετάβαση από τον έναν ιστότοπο σε άλλον)  και τέλος, το query complexity(η 

πολυπλοκότητα των ερωτημάτων). 

Τέλος, το τρίτο στάδιο ανάλυσης είναι το session level analysis, όπου χρησιμοποιείται 

για καταγραφές σε μεγάλα χρονικά διαστήματα (Hancock-Beaulieu 2000, cited in 

Jansen, 2009). Στο συγκεκριμένο στάδιο χρησιμοποιούνται μετρικές, όπως είναι το 

μήκος του session όπου αριθμούνται ο αριθμός των ερωτημάτων ανά χρήστη, η 

διάρκεια του session, όπου μετριέται ο χρόνος αλληλεπίδρασης του χρήστη με την 

μηχανή αναζήτησης.  

2.5 Στοιχεία καταγραφής αναζήτησης 

Με κάθε επίσκεψη του χρήστη στο διαδίκτυο προκύπτει μια πληθώρα πληροφοριών 

που σχετίζονται με λεπτομέρειες σημαντικές και εν τέλει ιδιαίτερα χρήσιμες για την 

περαιτέρω ανάλυση. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα 
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από τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία καταγράφονται στο σύστημα κάθε φορά που 

ένας χρήστης εισβάλλει στο διαδίκτυο και αναζητεί πληροφορίες.  

Α/Α Αντικείμενο Περιγραφή 

1 Num (and record ID) Ο αριθμός είναι ένας 

αριθμός από μία σειρά και 

η καταγραφή ID είναι ο 

αριθμός της αναφοράς 

καταγραφής στην βάση. 

2 G (Group number) Δηλώνει τον αριθμό της 

ομάδας. 

3 Ref. No. Είναι ένα ID για κάθε 

μεμονωμένο χρήστη. 

4 IP count Προσμετρά τον αριθμό 

των IP που υπάρχουν. 

5 #S (session) Απαριθμεί τον αριθμό των 

session 

6 Curr. S Τωρινό session 

7 Date Ημερομηνία 

8 Curr. Time Η ώρα του τωρινού 

session αναζήτησης. 

9 Prev. Time Η ώρα του προηγούμενου 

session αναζήτησης. 

10 User Time Diff. (second) Δείχνει την διαφορά στον 

χρόνο για κάθε χρήστη, 

συγκρίνοντας την διαφορά 

στους χρόνους του 

προηγούμενου και 

τωρινού session. 

11 Session Time Diff. 

(second) 

Δείχνει την διαφορά στον 

χρόνο για κάθε session, 

συγκρίνοντας την διαφορά 

στους χρόνους του 

προηγούμενου και 

τωρινού session. 

12 Total Time Ο συνολικός χρόνος 

ολοκλήρωσης της 

αναζήτησης για κάθε 

χρήστη. 

13 Query Το ερώτημα του χρήστη. 

14 Op. (operator) Η λειτουργία Boolean που 

χρησιμοποιήθηκε. 
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15 # of Attempt & Query Παρουσιάζει μια 

περίληψη του ερωτήματος 

του χρήστη. 

16 Atp (attempt) Ο αριθμός των 

προσπαθειών από τον 

κάθε χρήστη. 

17 # Term  Ο αριθμός των όρων που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

18 T Term Ο συνολικός αριθμός των 

όρων. 

19 Avg. (average) Ο μέσος όρος του 

ερωτήματος. 

20 # U Term Ο αριθμός των μοναδικών 

όρων στο ερώτημα. 

Πίνακας 2:Αντικείμενα καταγραφής. Πηγή: Mat Yamin, Ramayah, 2013 

Ορισμένα από τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν πρωτεύοντα για τα αποτελέσματα των 

αναζητήσεων και χρησιμοποιούνται ως στοιχεία-κλειδιά. αυτά συνήθως είναι μοναδικά 

για τον κάθε χρήστη στοιχεία. Τα υπόλοιπα αποτελούν δευτερευούσης σημασίας, που 

προσθέτουν επιπρόσθετα στοιχεία στα τελικά αποτελέσματα. Ορισμένα από τα αρχεία 

καταγραφής αποδίδουν αριθμητικά- ποσοτικά αποτελέσματα, ενώ ορισμένα ποιοτικά 

αποτελέσματα στους ενδιαφερόμενους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αναλύονται 

πληροφορίες σχετικά με την δραστηριοποίηση των χρηστών, όπως είναι ο χρόνος 

παραμονής ή τα βήματα που ακολουθεί κατά την αναζήτηση του. Όμως, αναλύονται 

και τα ερωτήματα που υποβάλλει ο χρήστης για να του αποδοθούν τα αποτελέσματα 

που επιθυμεί, οι  λέξεις που χρησιμοποιεί και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Σύμφωνα με τους Grace, L. K., Maheswari, V., & Nagamalai, D. (2011), οι 

πληροφορίες οι συλλέγονται για την συμπεριφορά των χρηστών μπορεί να αποσπώνται 

από τρείς διαφορετικές πηγές του συστήματος. Η πρώτη πηγή είναι οι διακομιστές 

διαδικτύου (web servers). Τα αρχεία τα οποία καταγράφονται για τον χρήστη 

σχετίζονται με βασικές πληροφορίες του χρήστη του διαδικτύου, και ανακτώνται κάθε 

φορά που εισέρχεται στο διαδίκτυο. Η συλλογή των πληροφοριών πραγματοποιείται 

με ασφαλή τρόπο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν θέματα ασφάλειας των δεδομένων. Η 

δεύτερη πηγή αφορά τους διαδκομιστές διαμεσολάβησης διαδικτύου (web proxy 

servers). Πρόκειται ουσιαστικά για έναν διακομιστή ο οποίος τοποθετείτε ανάμεσα 

στον χρήστη και τον διακομιστή διαδικτύου. Λόγω του γεγονότος ότι παρεμβάλλεται 

ένας ενδιάμεσος διακομιστής, τα αρχεία καταγραφής καταχωρούνται σε ξεχωριστά 

αρχεία πληροφοριών των χρηστών. Η τρίτη και τελευταία πηγή αποτελεί ο 

φυλλομετρητής του χρήστη (client browser). Με την μέθοδο αυτή της καταγραφής των 

αρχείων, ο χρήστης από μόνος του μπορεί να εγκαταστήσει λογισμικό για την χρήση 

της συγκεκριμένης ανάλυσης. 
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2.6 Εναλλακτική μέθοδος ανάλυσης εγγραφών αναζήτησης 

Η Search query log structure (sqls), αποτελεί μια εναλλακτική και πολύ χρήσιμη για 

τον χρήστη μέθοδο για την ανάλυση των αναζητήσεων του. Η μέθοδος αυτή κατά κύριο 

λόγο βασίζεται στην ανάλυση τεσσάρων διαστάσεων (Jiang, Yang, 2016): 

 Η διάσταση του χρήστη (user dimension). Σχετίζεται με το ‘same user relation’. 

Αναλύονται για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά τα διαφορετικά ερωτήματα που 

υποβάλει και πραγματοποιούνται διάφορες συσχετίσεις. 

 Η διάσταση του URL(URL dimension). Σχετίζεται με την ανάλυση του ‘URL 

co-clicking relation’(click through analysis). 

 Η διάσταση του session (session dimension). Σχετίζεται με το ‘session co-

existing’, ανάμεσα στα διάφορα ερωτήματα. Υπάρχει διαχωρισμός για τον κάθε 

χρήστη χωριστά. 

 Η διάσταση από την πλευρά του όρου (term dimension). Σχετίζεται με το ‘term 

sharing’ στα ερωτήματα. ουσιαστικά εξετάζονται τα ερωτήματα τα οποία 

χρησιμοποιούν διαφορετικούς όρους. 

 

Εικόνα 1 : Διάγραμμα SQLS. Πηγή: Jiang, Yang, 2016 

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την παραπάνω 

μεθοδολογία, χρησιμοποιούνται τρία διαφορετικά πλαίσια. (Jiang, Yang, 2016) 

Το πρώτο πλαίσιο ονομάζεται result oriented framework (ROF). Στοχεύει στα 

αποτελέσματα από την ανάλυση των τεσσάρων διαστάσεων. Επικεντρώνεται σε ένα 

αποτέλεσμα. Συνδυάζει και την ανάκληση και την αξία που προκύπτει από τα 

αποτελέσματα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην αξία των αποτελεσμάτων. 

Πραγματοποιείται η χρήση διαφορετικών συνδυασμών για το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα. 
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Το δεύτερο πλαίσιο ονομάζεται laplacian oriented framework (LOF). Γίνεται χρήση 

μοτίβων της μεθόδου και προκύπτουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Στοχεύει κυρίως 

στην ανάκληση των αποτελεσμάτων. Δεν επικεντρώνονται σε κάθε διάσταση χωριστά 

όπως στην παραπάνω μεθοδολογία, αλλά παρακολουθεί σαν σύνολο τις διαστάσεις. 

Το τρίτο και τελευταίο πλαίσιο ονομάζεται topic oriented framework (TOF). 

Πραγματοποιείται για την ανάλυση συνδυασμών των διαστάσεων. Στοχεύει κυρίως 

στην αξία των αποτελεσμάτων και σε πολλές περιπτώσεις είναι χρήσιμη μέθοδος για 

την μείωση του κόστους. Για την κατανόηση των συμπερασμάτων από την ανάλυση 

των διαφόρων διαστάσεων, γίνεται χρήση του ‘generative model’. Τα πλεονεκτήματα 

της χρήσης του συγκεκριμένου μοντέλου είναι ποικίλα. Καταρχάς, έχει την δυνατότητα 

να ξεπερνά προβλήματα συνδυασμών πολλών εννοιών. Ουσιαστικά με το πλεονέκτημα 

αυτό είναι δυνατή η κατανόηση διαφορετικών ερωτημάτων όταν γίνεται χρήση 

παρόμοιων όρων. Δεύτερον υπάρχει διαχείριση των προβλημάτων που σχετίζονται με 

την συνωνυμία των όρων που υποβάλλονται στην μηχανή αναζήτησης. Τέλος, με την 

χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου πραγματοποιείται μείωση της πολυπλοκότητας 

από άποψη χρόνου και χώρου (DM,AY et MI, 2003, cited in Jiang et Yang, 2016). 

2.7 Μετρικές της συμπεριφοράς των χρηστών (Carsten Eickhoff, Jaime Teevan, 

Ryen White, Susan Dumais, 2014) 

Υπάρχει μία ανάλυση η οποία αφορά τους χρήστες και την συμπεριφορά τους, με βάσει 

ορισμένες μετρικές οι οποίες προσμερτώνται. Αρχικά, η καταμέτρηση των 

διευθύνσεων διαδικτύου (domain count). Πραγματοποιείται μια διαφοροποίηση των 

διευθύνσεων διαδικτύου από τα αρχικά στα πιο προχωρημένα. Επίσης, εμφανίζονται 

οι μοναδικές διευθύνσεις, που δεν επαναλαμβάνονται. Η εστίαση (focus), ως το 

ποσοστό των καταχωρήσεων στις τελικές σελίδες , οι οποίες βρίσκονται στην 

συνηθισμένη κατηγορία. Η εντροπία (entropy) σχετίζεται με το κατά πόσο 

διαφορετική είναι η διανομή ολόκληρου του θέματος στη σελίδα αποτελεσμάτων. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η εντροπία, τόσο περισσότερο ποικίλη είναι η περιοχή των θεμάτων 

στη σελίδα αποτελεσμάτων. Οι υποδιαιρέσεις (branchiness), περιγράφουν την 

επιστροφή των επισκεπτών σε προηγούμενες αναζητήσεις τους. Ο χρόνος θέασης 

(display time), πρόκειται για τον χρόνο τον οποίο ξόδεψε ο χρήστης στην επίσκεψη σε 

μία σελίδα και την ενασχόληση του με κάποιο κείμενο. Η πολυπλοκότητα των 

ερωτημάτων (query complexity), η οποία περιγράφεται μέσω της χρήσης μετρικών 

του επιπέδου ανάγνωσης. 

2.8 Χαρακτηριστικά του κειμένου (Carsten Eickhoff, Jaime Teevan, Ryen White, 

Susan Dumais, 2014) 

Εκτός από την ανάλυση των μετρικών και των χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς 

των χρηστών, είναι σημαντική και η ανάλυση χαρακτηριστικών που σχετίζονται με το 

κείμενο που υποβάλλει ο χρήστης, καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο της ανάλυσης των 

εγγραφών αναζήτησης. Το μέγεθος του κειμένου αποτελεί αρχικά σημαντικό 

παράγοντα. πρόκειται για τον συνολικό αριθμό των λέξεων που υπάρχουν σε μία 

σελίδα. Το μέγεθος της πρότασης, αποτελεί τον αριθμό των λέξεων ανά πρόταση και 

υποδηλώνει την πολυπλοκότητα του κειμένου. Το μήκος του όρου, ο αριθμός των 

όρων που συντελούν τον όρο. Η κάλυψη των όρων ερωτήματος στον τίτλο, 
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προσδίδει μία πρόβλεψη για το μετέπειτα περιεχόμενο του ιστοτόπου που ακολουθεί. 

Η διανομή των όρων ερωτήματος στον ιστότοπο. Όταν οι όροι είναι συγκεντρωμένοι 

σε ένα σημείο της ιστοσελίδας, μπορεί να σημαίνει ότι το κεντρικό θέμα είναι μόνο ένα 

από τις πολλές πλευρές των σελίδων, ενώ όταν είναι διασκορπισμένες στις διάφορες 

σελίδες του ιστοτόπου υποδηλώνουν ότι το κεντρικό θέμα είναι το σύνολο των 

σελίδων. Η POS διανομή.  Η συντακτική δομή τη σελίδας μπορεί να δίνει ενδείξεις 

σχετικά με την πολυπλοκότητα και αποτελείται από χαρακτηριστικά όπως, το  

ουσιαστικό, το επίθετο, το ρήμα και άλλα στοιχεία της συγγραφής του κειμένου. Τέλος, 

η πολυπλοκότητα της σελίδας. Ο χρόνος απόκτησης όλων των όρων των σελίδων του 

ιστοτόπου αποτελεί στοιχείο μέτρησης της πολυπλοκότητας. 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία τα οποία αναλύονται με το κείμενο το οποίο υποβάλλει ο 

χρήστης στο διαδίκτυο για να αναζητεί πληροφορίες για τον εκάστοτε ιστότοπο, 

συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην διαχείριση του. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις 

πληροφορίες τις οποίες αντλεί η επιχείρηση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι 

χρήστες του διαδικτύου. Με τις πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει, μπορεί να προβεί 

στις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες για την ομαλότερη και αποδοτικότερη 

λειτουργία των υπηρεσιών όπου επιθυμεί να προσφέρει τελικά. 

2.9 Οι τέσσερεις πλευρές της ανάλυσης της συμπεριφοράς των χρηστών 

Σύμφωνα με τους Khamsum Kinley, Dian Tjondronegoro, Helen Partridge, and Sylvia 

Edwards, (2014) υπάρχουν τέσσερεις πτυχές της ανάλυσης της συμπεριφοράς των 

χρηστών στο διαδίκτυο. Αναλύονται παρακάτω περιγραφικά. 

Η πρώτη πτυχή ονομάζεται στρατηγικές της αναζήτησης των πληροφοριών και 

σχετίζεται με τον τρόπο τον οποίο παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αναζητούνται. 

Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται δεδομένα προς αναζήτηση και ο 

τρόπος αναζήτησης τους. Η δεύτερη πτυχή σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο οι  

χρήστες διατυπώνουν και αναδιατυπώνουν ερωτήματα στο διαδίκτυο κατά την 

αναζήτηση τους. Υπάρχουν πέντε κατηγορίες στις οποίες βασίζεται αυτή η πτυχή. 

Πρόκειται για το νέο, το επιπρόσθετο, την αφαίρεση, την αντικατάσταση και τέλος την 

επανάληψη. Επόμενη πτυχή, είναι η προσέγγιση της επεξεργασίας των πληροφοριών. 

Βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται και επεξεργάζονται τα 

αποτελέσματα των αναζητήσεων. Οι χρήστες μπορεί απλά να σκανάρουν τα 

αποτελέσματα, μπορεί να τα διαβάζουν και να τα αναλύουν προσεκτικά ή μπορεί να 

κάνουν έναν συνδυασμό και των δύο ενεργειών. Τελευταία πτυχή αποτελεί ο τρόπος 

αναζήτησης των χρηστών. Οι χρήστες μπορούν να αναζητούν απευθείας μέσω των 

ιστοτόπων είτε μέσω ερωτημάτων που υποβάλλονται. Τα τελικά αποτελέσματα 

εξαρτώνται και από τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε. 

Η πληροφορία όπως είναι αντιληπτό πλέον αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για 

την λειτουργία όλων των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα αυτών που επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν στο διαδίκτυο. Ο τρόπος προσέγγισης των πληροφοριών από τους 

χρήστες είναι ένας τομέας ιδιαίτερα σημαντικός και αποτελεί τροφοδοσία για 

επιπρόσθετη ανάλυση μελλοντικά. Είναι πηγή για παραπάνω γνώση, αναζήτηση και 

μελέτη επιστημονικά και πρακτικά από τους κλάδους ενδιαφέροντος.  Οι πληροφορίες 

επομένως και ο τρόπος μετάδοσης και αναζήτησης τους αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση στην λειτουργία όλων των επιχειρήσεων.  
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2.10 Τα βασικά εργαλεία ανάλυσης των εγγραφών (Vinod Kumar1, Ramjeevan 

Singh Thakur , 2017) 

Τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο χρήστης για να επεξεργαστεί τα δεδομένα 

από την ανάλυση δεδομένων ιστού και τις εγγραφές αναζήτησης αποτελούν το 

σημαντικότερο στοιχείο της διαδικασίας, καθώς καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τα 

αποτελέσματα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί η ορολογία του εργαλείου ανάλυσης 

εγγραφών αναζήτησης αρχικά. Σύμφωνα λοιπόν με τον Jan Valdman,2001 (cited in 

Vinod Kumar1, Ramjeevan Singh Thakur), εργαλείο ονομάζεται ως ένα μέρος του 

λογισμικού το οποίο επιτρέπει την αναλυτική διαδικασία των εγγραφών αναζήτησης 

σύμφωνα με τις οδηγίες που επιθυμεί ο χρήστης.  

Υπάρχει στην διάθεση των χρηστών, όπως αναφερθήκαμε και σε προηγούμενο στάδιο 

της έρευνας, μια πληθώρα από εργαλεία, επί πληρωμή ή δωρεάν στην διάθεση των 

χρηστών. Είναι σημαντικό να αναφερθούν λεπτομερέστερα ορισμένα από τα εργαλεία, 

διότι πολλά από αυτά είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά και δημοφιλή στους χρήστες. Το 

εργαλείο web log storming, αποτελεί ένα αρχείο το οποίο δίνει ιδιαίτερα σημαντικές 

αναλύσεις τεχνικού περιεχομένου και του τομέα μάρκετινγκ από τις στατιστικές 

αναλύσεις. Το google analytics, το οποίο αναλύσει την συμπεριφορά και κυκλοφορία 

των χρηστών στο διαδίκτυο, προσδίδοντας μια ολοκληρωμένη αναφορά. Το web log 

expert, το οποίο πληροφορεί για μεγάλη ποσότητα πληροφοριών τους 

ενδιαφερόμενους, όπως λεπτομέρειες σχετικά με τους επισκέπτες, τις μηχανές 

αναζήτησης, τις σελίδες αναφοράς, την πορεία πρόσβασης και άλλα. Το webalizer, με 

σημαντικό πλεονέκτημα την δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας αναφορών των 

αποτελεσμάτων από τα στατιστικά δεδομένα. Το matomo (piwik), έχοντας βασικό 

χαρακτηριστικό στοιχείο που το καθιστά πολύ πετυχημένο εργαλείο, το γεγονός της 

διάθεσης μιας πληθώρας από plugins, για να παρακολουθεί κάθε είδους πληροφορία η 

οποία είναι διαθέσιμη. Το συγκεκριμένο εργαλείο αναλύεται παρακάτω  και στην 

εργασία. Το open web analytics, το οποίο αναλύει σε μεγάλο βαθμό την 

δραστηριοποίηση των επισκεπτών, τις κινήσεις με τις οποίες ενεργούν και 

συνεισφέρουν τελικά στην επίλυση του εκάστοτε προβλήματος το οποίο μπορεί να 

εμφανιστεί. Ονομαστικά θα αναφερθούν και τα υπόλοιπα εργαλεία ανάλυσης, το 

awstas, w3perl, visitors, realtracker, analog, dailystats, relax, statcounter, mybloglog, 

webtrax, sitemeter, sawmill, goaccess,  Nihuo Web Log Analyzer, HTTP-Analyzer και 

Deep Log Analyzer. 

Κάθε μεμονωμένη επιχείρηση επιλέγει το εργαλείο το οποίο ανταποκρίνεται καλύτερα 

και αποδοτικότερα στις απαιτήσεις λειτουργίας της. Υπάρχουν ορισμένα κριτήρια με 

βάσει τα οποία επιλέγει τελικά το κατάλληλο εργαλείο. Τα πέντε βασικότερα κριτήρια 

είναι τα παρακάτω: οι μηχανές αναζήτησης, οι πληροφορίες για τους επισκέπτες του 

συστήματος, η αναφορά της δραστηριότητας των επισκεπτών, η αναζήτηση στον 

ιστότοπο και τέλος, οι διαγνώσεις.  

Το πρώτο κριτήριο, περιλαμβάνει υποδιαιρέσεις που λαμβάνονται υπόψιν, τις 

δημοφιλέστερες μηχανές αναζήτησης, τις δημοφιλέστερες σελίδες αναζήτησης, τις 

λέξεις κλειδιά και τα στατιστικά του διαδικτύου. Σχετικά με το δεύτερο κριτήριο, 

χρησιμοποιούνται η γλώσσα του συστήματος, τα λειτουργικά συστήματα, οι 

φυλλομετρητές δικτύου, τα plugins και η οθόνη ανάλυσης. Σχετικά με το τρίτο 



29 
 

κριτήριο, υπάρχουν στοιχεία όπως, οι καλύτεροι επισκέπτες, το ιστορικό των 

επισκεπτών, το ποσοστό αναπήδησης των επισκεπτών, τις δημοφιλέστερες μέρες και 

τέλος, το ιστορικό των χτυπημάτων στον ιστότοπο. Όσον αφορά το τέταρτο κριτήριο, 

χρησιμοποιούνται όλα τα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τις σελίδες μέσω των 

οποίων εισήλθε στον ιστότοπο, τις σελίδες τις οποίες άφησε ο επισκέπτης, τα πιο 

δημοφιλή μονοπάτια τα οποία ακολουθεί ο επισκέπτης. Τέλος, σχετικά με το τελευταίο 

κριτήριο, χρησιμοποιούνται δεδομένα όπως, οι αναφορές με τις απειλές, τις σελίδες οι 

οποίες δεν εμφανίστηκαν από τεχνικό σφάλμα, λήψεις αρχείων και σελίδων που δεν 

ολοκληρώθηκαν και άλλα παρεμφερή.  

Επομένως συμπερασματικά, γίνεται φανερό ότι οι επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν υπόψιν 

τους μόνο οικονομικά κριτήρια όπως θα ήταν εμφανές. Αναλύουν το κάθε εργαλείο 

ξεχωριστά με βάσει τα παραπάνω κριτήρια για την τελική επιλογή. Πρόκειται για ένα 

εργαλείο το οποίο μακροπρόθεσμα προσφέρει κερδοφορία στην εκάστοτε επιχείρηση, 

οπότε επενδύει ένα χρηματικό ποσό για να λάβει υπηρεσίες ιδιαίτερα χρήσιμες για 

αυτήν πληροφορίες. 

2.11 Προτεινόμενη  εναλλακτική μεθοδολογία ανάλυσης των εγγραφών ( 

Vinod Kumar1, Ramjeevan Singh Thaku, 2017) 

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας βρίσκεται η συλλογή των δεδομένων η οποία 

χρησιμοποιεί τριών ειδών πηγές: Web server log, application software log και System 

log. Με την συλλογή των πληροφοριών από τις συγκεκριμένες πηγές είναι πιθανόν να 

συλλέγονται και πληροφορίες οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τον 

ενδιαφερόμενο. Για τον λόγο αυτό ακολουθούν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. 

Το στάδιο της προεργασίας αποτελεί βασικό βήμα αποτελούμενο από ορισμένα στάδια 

τα οποία περιέχει. Το πρώτο είναι ο καθαρισμός των μη σημαντικών δεδομένων που 

έχουν συλλεχθεί για να διατηρηθούν τα χρήσιμα δεδομένα. Η ταυτοποίηση του χρήστη 

μέσω της οποίας αναζητούνται όλοι οι μεμονωμένοι χρήστες του διαδικτύου μέσω της 

ανάλυσης των δεομένων- στοιχείων των χρηστών που συλλέγονται. Η ταυτοποίηση της 

συνεδρίας. Πρόκειται ουσιαστικά για το σύνολο των ενεργειών που έχει πράξει ο 

επισκέπτης, κατά την συνολική του επίσκεψη στον ιστότοπο ενδιαφέροντος. Η 

ολοκλήρωση της διαδρομής την οποία έχει ακολουθήσει ο χρήστης είναι το επόμενο 

στάδιο της διαδικασίας. Προς την ολοκλήρωση πραγματοποιείται μία παρουσίαση 

μοτίβων συμπεριφοράς των χρηστών κατά την δραστηριοποίηση τους στο διαδίκτυο, 

καθώς και ανάλυση των μοτίβων που οδηγούν στα τελικά αποτελέσματα.  
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Εικόνα 2: μεθοδολογία ανάλυσης εγγραφών (Vinod Kumar1, Ramjeevan Singh 

Thaku, 2017) 
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3. Εναλλακτικές μέθοδοι 

3.1 Clickstream data analysis και Search log analysis (Yu, Chi et al.,2017) 

Η ανάλυση εγγραφών αναζήτησης εστιάζει τόσο στην εξέταση από την πλευρά του 

συστήματος και συγκεκριμένα των μηχανών αναζήτησης, όσο και από την πλευρά του 

χρήστη (της συμπεριφοράς του χρήστη στο διαδίκτυο). Η clickstream data analysis 

αποτελεί πλέον μια μέθοδο ανάλυσης της συμπεριφοράς των χρηστών που 

χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ηλεκτρονικό τομέα 

με ιστότοπο στο διαδίκτυο. Προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα 

και την αγοραστική συμπεριφορά των χρηστών στο διαδίκτυο (Moe, 2003; Olbrich, & 

Holsing, 2011, cited in Yu, Chi et al.,2017), καθώς επίσης και αποτελεί σημαντική πηγή 

πληροφοριών για τις μετέπειτα ενέργειες μάρκετινγκ που θα εφαρμοστούν από την 

εκάστοτε επιχείρηση (Aguiar & Martens, 2016; Rutz & Bucklin, 2012; Lee et al., 2010, 

Cited in Yu, Chi et al.,2017).  

Με την μέθοδο αυτή αναλύεται η συμπεριφορά των χρηστών μέσω της ανάλυσης τους 

σε ένα συγκεκριμένο ιστότοπο ή μέσω της ομαδοποίησης των χρηστών σε διάφορες 

ομάδες βάσει συγκεκριμένων μοτίβων συμπεριφοράς. Ο Ηuang e al (2007 cited in (Yu, 

Chi et al.,2017) αναφέρουν ότι υπάρχουν τρεις διαστάσεις με βάσει τις οποίες γίνεται 

η ανάλυση. Πρόκειται για το πλάτος, το βάθος και το μήκος των αναζητήσεων των 

χρηστών. Όσον αφορά το πλάτος  μπορεί να αποτελεί τον αριθμό των κατηγοριών των 

ιστοτόπων που επισκέπτεται ο χρήστης, το βάθος ο αριθμός των σελίδων που κατέβασε 

ο χρήστης και τέλος, το μήκος, ο αριθμός των σελίδων ανά κατηγορία που 

επισκέφτηκε. η κάθε κατηγορία προσφέρει μια σημαντική πληροφορία στο σύνολο της 

ανάλυσης. 

3.1.1 Μεθοδολογία clickstream analysis 

Παρουσιάζεται ένα πλαίσιο με βάσει το οποίο γίνεται η ανάλυση του clickstream data 

analysis. Αναλύονται δύο βασικά στάδια, η προετοιμασία και η αναζήτηση, τα οποία 

χωρίζονται μετέπειτα σε πέντε επιμέρους. στο πρώτο στάδιο υπάρχει η συλλογή και ο 

καθαρισμός των δεδομένων και στο δεύτερο η αφαίρεση επιμέρους μη χρήσιμων 

δεδομένων και η κωδικοποίηση τους. Στο δεύτερο στάδιο υπάρχουν τρία επίπεδα: το 

footprint level, movement level και το pathway level. Παρακάτω παρουσιάζεται μια 

λεπτομερή ανάλυση σχετικά με τα στάδια που αναφέρθηκαν. 

Κατά το πρώτο στάδιο της συλλογής των δεδομένων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν 

παράγοντες και να τηρούνται ορισμένοι κανόνες. Θα πρέπει σε πρώτο επίπεδο να 

λαμβάνονται υπόψιν όλοι οι παράγοντες, όπως ο χρόνος που πραγματοποιείται η 

συλλογή για να μπορούν τα αποτελέσματα να είναι αντιπροσωπευτικά. Θα πρέπει τα 

δεδομένα να είναι πραγματικά και ακριβή. Τέλος, θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι 

κανόνες για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Ο καθαρισμός 

των δεδομένων είναι απαραίτητος διότι με αυτό τον τρόπο προβάλλεται η ακριβή 

εικόνα της συμπεριφοράς του χρήστη. Ορισμένοι σημαντικοί παράμετροι που θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά τον καθαρισμό από τις περιττές πληροφορίες είναι 

τα σφάλματα που μπορούν να προκύπτουν στις αναζητήσεις των χρηστών και δεν 

προσδίδουν αποτελέσματα στον χρήστη, καταγραφές οι οποίες σχετίζονται με 
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δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, εξωτερικά links, και τέλος αναζητήσεις 

που σχετίζονται με εικόνες βίντεο και άλλα παρεμφερή.  

Σε τελευταίο και σημαντικότερο επίπεδο θα πρέπει να αφαιρούνται όλες οι εγγραφές 

αναζητήσεων οι οποίες δεν πραγματοποιούνται από τους χρήστες αλλά από το ίδιο το 

σύστημα, με τελική επεξεργασία την κωδικοποίηση. Κατά την κωδικοποίηση 

φανερώνονται πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που ο χρήστης αναζήτησε μόνος 

του, ή μέσω άλλων χρηστών και αναλύονται όλες οι κατηγορίες διάδρασης του χρήστη 

με το διαδίκτυο. 

Στο δεύτερο επίπεδο της αναζήτησης των πληροφοριών, το οποίο όπως αναφέραμε 

παραπάνω αποτελείται από τρία επιμέρους στάδια, αναλύεται η δραστηριοποίηση των 

χρηστών στο σύνολο της. Εμφανίζεται κάθε σελίδα που επισκέφτηκε ο χρήστης,   

μετάβασης από τον έναν ιστότοπο στον επόμενο και όλο το τελικό ‘μονοπάτι’ το οποίο 

ακολούθησε μέχρι τον τελικό του προορισμό. 

 

Εικόνα 3: Σχηματική απεικόνιση της μεθοδολογίας. (Yu, Chi et al.,2017) 

Κάθε σελίδα που επισκέπτεται ο χρήστης, δημιουργεί ίχνη από την πορεία του. 

Προσφέρονται πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα του χρήστη στις διάφορες 

κατηγορίες ιστοτόπων που προτίμησε ο χρήστης και ένα γενικότερο πλάνο της χρήσης 

του διαδικτύου. Για την καλύτερη και πιο επιστημονική ανάλυση όλων των δεδομένων 

που συλλέγονται χρησιμοποιείται η μέθοδος της SQL(μέθοδος εισαγωγής δεδομένων 

και εξαγωγής αποτελεσμάτων με βάσει την χρήση ερωτημάτων) για την εισαγωγή και 

εξαγωγή συμπερασμάτων συνολικά. 

Ο συνδυασμός που αποφέρει η μετάβαση από την μία ιστοσελίδα στην επόμενη 

αποτελεί την ανάλυση σε επίπεδο μετακίνησης .  

Τέλος, υπάρχει το ‘μονοπάτι’, η συνολική διαδρομή που ακολούθησε ο χρήστης. 

Προσφέρει πληροφορίες που σχετίζονται με τους χρήστες κατά την αναζήτηση τους 

στο διαδίκτυο. Υπάρχουν τέσσερεις παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την 

ανάλυση αυτή. Η διάρκεια (ο χρόνος μεταξύ της πρώτης επίσκεψης και της 

τελευταίας), το μήκος( ο συνολικός αριθμός των σελίδων που επισκέφτηκε ο χρήστης), 

το πλάτος(ο αριθμός των σημαντικών κλειδιών των σελίδων), και τέλος η ικανότητα 
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(τι κατάφερε τελικά ο χρήστης να κερδίσει από την αναζήτηση των σελίδων που 

επισκέφτηκε).  

3.1.2 Στοιχεία αναζήτησης της μεθόδου clickstream  

Τα παρακάτω στοιχεία είναι βασικά για κάθε ανάλυση, διότι προσδίδουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες που θα αποδώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όπως 

αναφέρθηκαν παραπάνω και τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάλυση 

των εγγραφών αναζήτησης, αντίστοιχα σημαντικά αποτελούν και τα στοιχεία που 

συλλέγονται και από την συγκεκριμένη μέθοδο ανάλυσης. Λιγότερα σε ποσότητα αλλά 

το ίδιο σημαντικά με τα υπόλοιπα, προσδίδουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για 

να εφαρμοστούν οι απαραίτητες ενέργριες.  

A/A Αντικείμενο Περιγραφή 

1 USER ID Η διεύθυνση ΙΡ του 

χρήστη 

2 DATE Η ημερομηνία της 

αναζήτησης 

3 TIME Η ώρα που 

πραγματοποιήθηκε η 

αναζήτηση 

4 METHOD Ο τρόπος με τον οποίο 

πραγματοποιήθηκε η 

αναζήτηση 

5 URL Η διεύθυνση της 

αναζήτησης 

6 STATUS HTTP status code 

Πίνακας 3: Στοιχεία αναζήτησης clickstream. (Yu, Chi et al.,2017) 

3.1.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου 

Ένα βασικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας έγκειται στο γεγονός ότι 

αναλύεται σε μία ευρεία κλίμακα η δραστηριοποίηση των χρηστών. Λαμβάνονται 

υπόψιν πολλοί παράγοντες και δίνεται μία ολοκληρωμένη ‘εικόνα’ για την 

συμπεριφορά των χρηστών. Σύμφωνα με το δεύτερο πλεονέκτημα, παρουσιάζεται μια 

ρεαλιστική εικόνα της διάδρασης μεταξύ του χρήστη και της ιστοσελίδας, με 

αποτέλεσμα να προσφέρει σημαντικά εφόδια για την διαμόρφωση του ιστοτόπου 

τεχνικά και της δομής- εμφάνισης. Τέλος, υπάρχει ευελιξία στην χρήση των δεδομένων 

που έχει στην διάθεση του ο εκάστοτε ερευνητής. καθώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει 

με την μελέτη διαφόρων ερωτημάτων.  

Σχετικά με τα μειονεκτήματα, όπως και την ανάλυση SLA (search log analysis), δεν 

προσφέρονται χαρακτηριστικά όπως δημογραφικά, τα κίνητρα της αναζήτησης του 

χρήστη, τα επίπεδα ικανοποίησης του χρήστη και άλλα. Τέλος, δεν προσφέρεται 

σημαντική ανάλυση σχετικά με προχωρημένη ανάλυση σε πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις 

ιστοτόπων, διότι η ανάλυση βρίσκεται σε πιο αρχικό στάδιο. 

3.2 Συσχετισμός μεταξύ search log analysis και web mining 

Η ανάλυση του web mining αποτελεί πλέον σημαντική μεθοδολογία ανάλυσης των 

δεδομένων καθώς συλλέγει όλες τις πληροφορίες, αποδίδει αποτελέσματα και τα 
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συσχετίζει με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων και τελικών αποφάσεων. Η 

ανάλυση των εγγραφών αναζήτησης μπορεί να αποτελεί μέρος άντλησης πληροφοριών 

μέσω των κατηγοριών από τις οποίες αποτελείται. Αποτελεί μία μεθοδολογία η οποία 

συσχετίζει πληροφορίες από διάφορους τομείς και σε πολύπλευρα επίπεδα για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων. Παρακάτω στο σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται μια 

σχηματική απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί και καταλήγει στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων χρήσιμων για τους επιχειρηματίες που την αναζητούν. 

 

Εικόνα 4: Σχηματική απεικόνιση του web mining 

Η ανάλυση web mining αποτελείται από τρείς κατηγορίες με βάσει τις οποίες 

αντλούνται οι πληροφορίες. Πρόκειται για το περιεχόμενο, τον χρήστη και την δομή. 

Στην ανάλυση του χρήστη πραγματοποιείται και η εμπλοκή των εγγραφών αναζήτησης 

του χρήστη, που τελικά υποδηλώνει τον συσχετισμό τους. Κατά την προετοιμασία των 

δεδομένων, χρησιμοποιούνται δεδομένα εγγραφών αναζήτησης, τα οποία χωρίς την 

περαιτέρω επεξεργασία θεωρούνται ανολοκλήρωτα για την τελική χρήση δεδομένα. 

Μετά την μετατροπή τους αποτελούν μέρος των βασικών αποτελεσμάτων ανάλυσης. 

Μερικά από αυτά τα χρήσιμα δεδομένα της ανάλυσης εγγραφών αποτελούν 

ταυτοποίηση του μοναδικού χρήστη, η ταυτοποίηση της συνεδρίας που πραγματοποιεί 

ο χρήστης, της ταυτοποίησης της διάδρασης μεταξύ του χρήστη και του συστήματος 

και τέλος, ο μέσος χρόνος παραμονής στην εκάστοτε σελίδα που εξετάζεται.  

Από το παραπάνω σχεδιάγραμμα σημαντική είναι η ανάλυση του σταδίου της 

προεργασίας των εγγραφών αναζήτησης για την μετέπειτα χρήση τους. Συγκεκριμένα 

τα αρχεία καταγραφής επιδέχονται μια προεργασία σύμφωνα με την οποία 

καθαρίζονται τα δεδομένα τα οποία περιέχουν μη σημαντικές πληροφορίες. Στο 

επόμενο στάδιο πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της συνεδρίας, ουσιαστικά την 

χρονική διάρκεια την οποία ξόδεψε συνολικά ο χρήστης στο διαδίκτυο. Στο τελικό 

στάδιο πραγματοποιείται η μετατροπή των δεδομένων σε χρήσιμα αρχεία καταγραφής, 

σύμφωνα με την χρήση αλγορίθμων  (Grace, L. K., Maheswari, V., & Nagamalai, D., 

2011). 

Από την προηγούμενη διαδικασία είναι απαραίτητη και ιδιαίτερα χρήσιμη η 

δημιουργία μοτίβων πριν την ολοκλήρωση της εξαγωγής των τελικών δεδομένων. Η 

ανάλυση του μονοπατιού το οποίο ακολουθεί ο χρήστης, αποτελεί μέρος της 

πραγματοποίησης μοτίβων. Το μονοπάτι το οποίο ακολουθεί ο χρήστης, παρουσιάζεται 

μέσω ενός διαγράμματος, και παρουσιάζει την σχέση η οποία δημιουργείται κατά την 
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αναζήτηση στο διαδίκτυο. Το διάγραμμα αυτό παρουσιάζεται με την μορφή ενός 

δέντρου όπου όλες οι σχέσεις δημιουργούνται από συνδέσμους που οδηγούν από τον 

έναν σύνδεσμος στον επόμενο. Το επόμενο στάδιο της ανάλυσης μοτίβων, αποτελεί ο 

κανονισμός των συσχετισμών. Πρόκειται για την πρόβλεψη η οποία είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθεί και υποδηλώνει την σχέση την οποία μπορεί να έχουν διάφορες 

καταγραφές αρχείων μεταξύ τους. Επόμενο στάδιο αποτελεί η ανάλυση των 

διαδοχικών μοτίβων, η οποία εν τέλει οδηγεί στην ανακάλυψη της συμπεριφοράς 

αναζήτησης των χρηστών. Τέλος, πραγματοποιείται η ταξινόμηση των δεδομένων ή 

αντικειμένων τα οποία εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά. Με την ταξινόμηση αυτή, 

εμφανίζονται πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με την αγοραστική συμπεριφορά των 

χρηστών και εν τέλει συνεισφέρουν στις επόμενες κινήσεις και πρακτικές που θα 

ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις (Grace, L. K., Maheswari, V., & Nagamalai, D., 2011). 

Εν κατακλείδι, μια σημαντική πηγή για την ανάλυση web mining, αποτελεί η χρήση 

των καταγραφών της διάδρασης μεταξύ χρήστη και συστήματος. Οτιδήποτε ο χρήστης 

επιθυμεί να αναζητήσει σε έναν ιστότοπο καταγράφεται και από την πλευρά του server 

και από την πλευρά της εφαρμογής που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Στην πρώτη 

περίπτωση οι πληροφορίες είναι περισσότερες,  ποικίλες και πιο χρήσιμες (μπορεί να 

αναφέρονται στο http). Στην δεύτερη περίπτωση είναι λιγότερες οι πληροφορίες, και 

σχετίζονται με την εναλλαγή μεταξύ των ιστοτόπων, τις επισκέψεις που πραγματοποιεί 

και άλλα. 

3.3 Διάγραμμα IFML (interaction flow modeling language) (Carlo Bernaschina, 

Marco Brambilla, Thanas Koka, Andrea Mauri, Eric Umuhoza, 2017) 

Πρόκειται για μία μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα από τις καταγραφές 

των επισκέψεων των χρηστών του διαδικτύου και γενικότερα δεδομένα τα οποία 

αποθηκεύει ο διακομιστής. Το σχεδιάγραμμα παρακάτω παρουσιάζει την λειτουργία 

όλης της μεθοδολογίας από την συγκομιδή των δεδομένων μέχρι και τα τελικά 

αποτελέσματα που αποδίδονται. 

 

 

Εικόνα 5: Διάγραμμα. (Carlo Bernaschina, Marco Brambilla, Thanas Koka, 

Andrea Mauri, Eric Umuhoza, 2017) 
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Στο πρώτο στάδιο αναλύεται ένα εικονικό μοντέλο αναλύσεων. Στο δεύτερο στάδιο 

μία γεννήτρια κώδικα εισάγει μοντέλα εφαρμογών στο σχεδιάγραμμα και αναπτύσσει 

μια διαδικτυακή εφαρμογή στον διακομιστή έτοιμη για να εκτελεστεί. Υπάρχουν 

διάφορες γεννήτριες κωδικών διαδικτυακές και μη τις οποίες χρησιμοποιούν για να 

εξυπηρετηθούν οι χρήστες. Σχηματικά μπορούμε να το αντιληφθούμε στο τρίτο στάδιο 

του σχεδιαγράμματος παραπάνω. Στο τέταρτο βήμα παρουσιάζονται όλα τα δεδομένα 

τα οποία βρίσκονται στους ιστοτόπους ενδιαφέροντος και τα αποτελέσματα τα οποία 

ωστόσο είναι ελλιπή. Για να εμπλουτιστούν τα αποτελέσματα αναλύονται όλες οι 

πληροφορίες που αφορούν τα δεδομένα εισαγωγής, εξαγωγής και την διαδικασία 

επεξεργασίας που πραγματοποιείται.  

Κατά την διαδικασία εισαγωγή χρησιμοποιούνται δεδομένα που σχετίζονται με το 

application model, application server log, runtime components log (περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των ιστοτόπων που αναζητούνται και 

παρουσιάζεται από την εξής δομή: την χρονική σήμανση, το επίπεδο καταγραφής, το 

host, το μήνυμα καταγραφής, το επίπεδο java, το id του χρήστη της αναζήτησης και το 

στοιχείο μοντελοποίησης)  και τέλος, το database- βάση δεδομένων.  

Στο επόμενο στάδιο της επεξεργασίας των δεομένων τα οποία συλλέγονται, 

συγχωνεύονται τα δεδομένα και προκύπτουν εμπλουτισμένα τελικά αποτελέσματα 

προς επεξεργασία και ανάλυση. Τα δεδομένα αυτά αποδίδουν εικόνα της 

συμπεριφοράς των χρηστών στο διαδίκτυο.  

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο παρουσιάζονται τα δεδομένα τα οποία είναι χρήσιμα 

και σχετίζονται με την συμπεριφορά των χρηστών που είναι και το τελικό ζητούμενο. 

Η παρουσίαση πραγματοποιείται μέσω τριών τύπων: των αναλύσεων με βάσει την 

αναζήτηση, των αναλύσεων με βάσει το περιεχόμενο και τέλος, των αναλύσεων με 

βάσει την δομή.  

Στο τελευταίο βήμα της παραπάνω σχηματικής απεικόνισης που παρουσιάζεται, 

εμφανίζεται η εικονοποίηση των αποτελεσμάτων Μέσω δύο μεθόδων, είτε της 

απευθείας εμφάνισης στο μοντέλο σχεδίασης, είτε μέσω συγκεκριμένων εργαλείων.  

3.4 Εναλλακτική-μελλοντική προσέγγιση data analysis (Sun, Z., Strang, K., & 

Firmin, S., 2017) 

Καθώς εξελίσσονται όλο και περισσότερο οι νέες τεχνολογίες που σχετίζονται  με το 

διαδίκτυο, η ποσότητα των πληροφοριών που δημιουργούνται αυξάνονται με ταχείς 

ρυθμούς. Επομένως είναι απαραίτητη η εξέλιξή της επιστήμης στον τομέα της 

επεξεργασίας όλων των δεδομένων που υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο, για να 

είναι δυνατή η χρήση τους.  

Είναι επομένως σημαντικό να γίνει μια αναφορά στην ανάλυση των δεδομένων, και 

στις μεθόδους ανάλυσης που επιβάλλεται να εφαρμοστούν από τις επιχειρήσεις για την 

σωστή και αποτελεσματική τους διαχείριση.  

Σύμφωνα με τον P. McFedries, ανάλυση δεδομένων (data analysis), εννοούμε την 

εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών για την μελέτη, οργάνωση και την επίτευξη 

συμπερασμάτων και τελικών προβλέψεων, σχετικά με ένα σύνολο δεδομένων, 

πληροφοριών και γνώσης γενικότερα. Υπάρχει ωστόσο και μία εναλλακτική ορολογία 



37 
 

σύμφωνα με τον Νorusis, ο οποίος ορίζει την ανάλυση των δεδομένων ως την τέχνη 

της εξέτασης, της περίληψης και τέλος της εικονοποίησης των δεδομένων. Με τα 

αποτελέσματα αυτά, οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να αναλύουν σε κάθε τομέα, 

δίνοντας το παράδειγμα του τομέα μάρκετινγκ. Με βάσει λοιπόν τα δεδομένα που έχει 

στα χέρια του ο αναλυτής, μπορεί να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την 

κατάσταση και την αποτελεσματικότητα των μεθόδων μάρκετινγκ με βάσει τα 

παρελθοντικά του αποτελέσματα και να πραγματοποιεί προβλέψεις για τις μελλοντικές 

τακτικές μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει.  

Ωστόσο η μεθοδολογία των data analytics αποτελεί μία μεθοδολογία η οποία 

περικλείεται στην γενικότερη ανάλυση των δεδομένων (data analysis). Τα data 

analytics αποτελούν τεχνική με βάσει την οποία χρησιμοποιούνται δεδομένα, 

πληροφορίες και γνώση για την περιγραφή και πρόβλεψη ορισμένων καταστάσεων 

(Turbun et Volonino cited in Zhaohao Sun, Kenneth Strang, Sally Firmin, 2016). Από 

πλευράς επιχειρήσεων και όχι μόνο,  πραγματοποιείται σημαντική χρήση των business 

analytics. Σε συνδυασμό με την μεθοδολογία των data analytics, αποτελούν σημαντική 

πτυχή ανάλυσης και μελέτης. 

Η μεθοδολογία των data analytics, αποτελεί ένα σύνολο από αναλύσεις δεδομένων για 

τα τελικά αποτελέσματα. Μέσω αυτής γίνεται αντιληπτός και ο άμεσος και χρήσιμος 

συσχετισμός που υπάρχει με την ανάλυση δεδομένων ιστού (web analytics).  Πρόκειται 

λοιπόν για ένα σύνολο που περιβάλλει τα εξής:data analysis, data mining (text mining, 

web mining), statistical modeling, visualization, data warehouse. 

Επόμενη κατηγορία των analytics, αποτελούν τα business analytics, τα οποία 

αποτελούν μία εκτεταμένη μορφή των data analytics και συνεισφέρουν στα συστήματα 

λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων. Η μορφή με την οποία εμφανίζονται τα business 

analytics μπορεί να αποδοθεί με το παρακάτω σχεδιάγραμμα: 

   

Εικόνα 6: Η μορφή των business analytics. (Sun, Z., Strang, K., & Firmin, S., 

2017) 
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Μέσω το σχεδιαγράμματος, μπορεί να γίνει εμφανής η συσχέτιση μεταξύ όλων 

αναλύσεων, πως συνδυάζονται μεταξύ τους όλα τα δεδομένα, η συμβολή της ανάλυσης 

δεδομένων ιστού, και η κατάληξη στα business analytics.  

Την εποχή που διανύουμε η μεγαλύτερη μελλοντική πρόκληση που εμφανίζεται 

σχετίζεται με τα big data analytics. Σημαντική είναι η συνεισφορά που προσδίδουν τα 

κοινωνικά μέσα δικτύωσης, προσφέροντας μεγάλη ποσότητα πληροφοριών προς 

χρήση. Τα big data analytics, θεωρούνται ως ένας συνδυασμός μεταξύ των data 

analytics και web analytics. Σύμφωνα με τον Beal, 2013 (cited in Sun, Z., Strang, K., 

& Firmin, S., 2017), big data analytics ορίζεται ως η διαδικασία της συλλογής, 

οργάνωσης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων για να ανακαλυφθούν όλα τα μοτίβα 

που μπορούν να προκύψουν καθώς άλλες χρήσιμες πληροφορίες.  
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4. Μεθοδολογία: Matomo –Open analytics platform (https://matomo.org ) 

4.1 Εισαγωγικά στοιχεία  

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται χρήση του προγράμματος ανάλυσης 

δεδομένων ιστού Matomo. Πρόκειται για ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο 

προσφέρει πολλές δυνατότητες ανάλυσης. Μέσω της εμφάνισης γραφημάτων και 

στατιστικών στοιχείων, προσφέρεται η δυνατότητα πλήρους εικόνας και μελέτης της 

επισκεψιμότητας ενός ιστοτόπου ή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.  

Μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού προσφέρεται η δυνατότητα μελέτης και 

ανάλυσης μιας πληθώρας στατιστικών δεδομένων. Ο χρήστης (μεμονωμένος ή μια 

εταιρία) έχει την δυνατότητα εγκατάστασης του λογισμικού στον προσωπικό του 

υπολογιστή ή αντίστοιχα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του μέσω της 

φιλοξενίας σε έναν κεντρικό server (cloud-hosted matomo). Προσφέρονται αντίστοιχα 

και ορισμένες επιπρόσθετες και προχωρημένες υπηρεσίες στους χρήστες, όπως επίσης 

και εφαρμογή για κινητές συσκευές καθώς είναι πλέον απαραίτητη για όλους. Η 

δυνατότητα χρήσης προσφέρεται σε απλούς χρήστες, μικρές επιχειρήσεις, τον δημόσιο 

τομέα και τέλος από μεγάλες εταιρίες (Forbes, Sharp, Oxfam κ.α.). 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο εισέρχονται τα 

δεδομένα στο εργαλείο του matomo. Η διαχείριση όλων των δεδομένων και η 

ομαδοποίηση τους. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας τους 

και οι εξαγωγές από την εισαγωγή τους στο λογισμικό. 

 

Εικόνα 7: Πως λειτουργεί το matomo. (www.matomo.org/ ) 

4.1.1 Πλεονεκτήματα του λογισμικού 

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα που διαφοροποιούν το συγκεκριμένο λογισμικό και το 

καθιστούν πρωτοπόρο στον τομέα είναι τα παρακάτω: 

 Λογισμικό ανοιχτού κώδικα 

 Προσφέρονται όλα τα δεδομένα στον χρήστη 

 Προστασία της ιδιωτικότητας του χρήστη 

 Επικεντρωμένη στις ιδέες του χρήστη 

https://matomo.org/
http://www.matomo.org/
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 Προσαρμοσμένη και επεκτάσιμη χρήση 

 Προσφέρεται σε 53 γλώσσες σε όλον τον κόσμο και σε διαφορετικές χρονικές 

ζώνες 

 Είναι εύκολη η εγκατάσταση και η ενημέρωση των αναβαθμίσεων 

4.1.2 Χρήσεις και υπηρεσίες 

Προσφέρονται τέσσερεις διαφορετικές χρήσεις του λογισμικού: 

 Web analytics: Προσφέρει σημαντική ανάλυση των χρηστών με την χρήση των 

ΚPIs (Key performance indicators), όπως είναι οι επισκεψιμότητα, οι λέξεις- 

κλειδιά, οι στόχοι και άλλα. 

 Ecommerce analytics: Δίνεται η δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών του 

λογισμικού για την ανάλυση του ηλεκτρονικού καταστήματος, αναλύοντας τις 

αγορές, την συμπεριφορά των αγοραστών στο διαδίκτυο και άλλα. 

 Server log analytics: Μέσω των υπηρεσιών του λογισμικού αναλύεται η 

συμπεριφορά των χρηστών και προσφέρονται δεδομένα όπως ΙΡ διεύθυνση, 

λέξεις- κλειδιά, URL και άλλα. 

 Intranet analytics: Είναι αποδοτικό λογισμικό για την ανάλυση δεδομένων σε 

εσωτερικά δίκτυα πανεπιστημίων, δήμων και άλλα. 

Ορισμένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσφέρει το λογισμικό είναι: 

 Προσαρμοζόμενος πίνακας λειτουργιών. Ο χρήστης προσαρμόζει και 

εμφανίζει τα στοιχεία που του είναι χρήσιμα. 

 Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. 

 Εκτός ωστόσο από τις πληροφορίες που προσφέρονται την ίδια στιγμή στον 

χρήστη, έχει την δυνατότητα να αναζητεί και παλαιότερες πληροφορίες. 

 Προσφέρεται γεωγραφική κατανομή των πληροφοριών. 

 Ολοκληρωμένη εμφάνιση των δεδομένων από όλες τις μηχανές αναζήτησης. 

 Μετράει οποιαδήποτε αλληλεπίδραση των χρηστών. 

 Μέτρηση των στόχων που έχει θέσει η εκάστοτε εταιρία. 

 Τις αναζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τους χρήστες από τις 

διάφορες μηχανές αναζήτησης. 

 Ανάλυση των διαφημιστικών καμπανιών που έχουν πραγματοποιηθεί. 

 Η δυνατότητα σημειώσεων και παρατηρήσεων σε σημαντικά στατιστικά 

δεδομένα. 

Εκτός από τα απλουστευμένα χαρακτηριστικά υπάρχουν και τα προχωρημένα όπως 

είναι: 

 Α/Β testing platform 

 Form alaytics 

 Media analytics 

Υπάρχει μία πληθώρα εφαρμογών που μπορούν να εγκατασταθούν στην πλατφόρμα 

και να προσφέρουν στατιστικά δεδομένα. Επίσης, υπάρχει συγχρονισμός με διάφορες 

πλατφόρμες ανάπτυξης ιστοσελίδων και διάφορες γλώσσες προγραμματισμού. 
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Μια από τις σημαντικότερες χρήσεις του λογισμικού είναι τα Log analytics. 

Χρησιμοποιούνται από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, οργανισμούς υγείας και 

άλλους κοινωνικούς φορείς. 

4.2 Tracking Goals 

Σημαντική δυνατότητα που προσφέρει το συγκεκριμένο λογισμικό είναι τα Tracking 

Goals. Ο καθορισμός των στόχων είναι σημαντικός για τον προσδιορισμό και 

τοποθέτηση των προϊόντων που εισάγει η εκάστοτε εταιρία στην αγορά. Οι στόχοι είναι 

σημαντικοί για την ανάλυση του Matomo εφόσον πρόκειται για μετρήσιμα δεδομένα. 

Υπάρχουν δύο ειδών στόχοι οι οποίοι μπορούν να καθοριστούν για την εταιρία και να 

αναπτυχθούν οι αντίστοιχες μετρικές οι οποίες θα αποδώσουν τα επιθυμητά ή μη 

αποτελέσματα. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στα Transaction goals, πρόκειται για 

στόχους οι οποίοι αποδίδουν κέρδη στην εταιρία. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται 

στα Engagement goals, τα οποία δεν προσφέρουν άμεσα κέρδη στην εταιρία αλλά 

προσφέρει αξία στην φήμη της εταιρίας.  

Υπάρχει μία μεγάλη κατηγορία στόχων που μπορεί η εταιρία να καθορίσει. Για να 

μπορέσει να καταλήξει στην επίτευξη ή μη των στόχων, αποφασίζει τις επιθυμητές 

ενέργειες τις οποίες θα ενεργήσει. Ορισμένες από τις επιθυμητές ενέργειες οι οποίες 

μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι η παρακολούθηση ενός βίντεο, η 

πραγματοποίηση μίας αγοράς, η εγγραφή στο newsletter της εταιρίας και άλλα. Η 

πραγματοποίηση μίας επιθυμητής ενέργειας ονομάζεται conversion και το ποσοστό 

που προκύπτει conversion rate. Μία μέθοδο που χρησιμοποιούν οι εταιρίες για να 

πραγματοποιούν τις επιθυμητές ενέργειες είναι οι καμπάνιες. Οι μετρικές οι οποίες 

είναι διαθέσιμες για τους στόχους είναι τα conversions, τα conversions rates και το total 

revenue. 

Με βάσει τις συγκεκριμένες μετρικές προκύπτουν αναφορές που προσφέρουν 

ανατροφοδότηση στην εταιρία και προσφέρει την δυνατότητα αλλαγών σε διάφορα 

επίπεδα για την βελτίωση των στόχων.  

4.3 Tracking Marketing Campaigns  

Μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου μπορεί ο χρήστης του λογισμικού να λαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με την αποδοτικότητα μιας διαφημιστικής καμπάνιας που 

πραγματοποιεί. Λαμβάνει υπόψιν μετρικές από τα κοινωνικά μέσα τα οποία 

χρησιμοποιεί για να τρέξει τις διαφημιστικές καμπάνιες : Tweets, Facebook Ads, 

Display Ads, Banners, Links in Newsletters, Emailing, Affiliates links, Yahoo! Search 

Marketing, Google AdWords, Microsoft adCenter: Paid search marketing campaign και 

cost per click (CPC). Το λογισμικό διαθέτει ένα εργαλείο με βάση το οποίο μπορούν 

να διατεθούν πέντε παράμετροι μιας διαφημιστικής καμπάνιας στην διάθεση του 

χρήστη. Αυτές οι παράμετροι είναι το όνομα της καμπάνιας, το περιεχόμενο, η πηγή, 

οι λέξεις κλειδιά και η ενδιάμεση καμπάνια. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του 

συγκεκριμένου εργαλείου για τις επιχειρήσεις είναι η δυνατότητα να αντιλαμβάνονται 

την κερδοφορία την οποία έχουν αποκτήσει από την κάθε καμπάνια, οικονομική και 

σε επίπεδο επισκεπτών. 
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4.4 Ε-commerce 

Η χρήση του εργαλείου δεν είναι μόνο ιδιαίτερα χρήσιμη για απλούς ιστοτόπους αλλά 

και για ιστοτόπους οι οποίοι διαχειρίζονται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. 

Προσφέρονται επομένως αναλύσεις οι οποίες σχετίζονται με την πορεία που ακολουθεί 

το ηλεκτρονικό κατάστημα. οι αναλύσεις εκφράζονται μέσω μετρικών που αποδίδουν 

αποτελέσματα. Μερικές είναι: οι παραγγελίες του ηλεκτρονικού καταστήματος, το 

συνολικό κέρδος που αποκομίζει, την μέση αξία ανά παραγγελία, το κέρδος ανά 

επίσκεψη, τα αγορασμένα προϊόντα και άλλες. Εκτός από τις μετρικές, αποδίδονται και 

αναφορές σχετικά με τα αποτελέσματα, για επιπρόσθετη ανάλυση. Μερικές από τις 

οποίες είναι το όνομα του προϊόντος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, οι πωλήσεις ανά 

χώρα, οι πωλήσεις από τις διάφορες συσκευές, οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται 

από τα διάφορα κανάλια διαφημίσεων, την κατηγορία με τα προϊόντα με τις 

μεγαλύτερες πωλήσεις και άλλες.  

4.4 Μεθοδολογία 

Για την διενέργεια της ερευνητικής διαδικασίας η οποία πραγματοποιήθηκε, τα πρώτα 

στάδια τα οποία χρειαζόταν να πραγματοποιηθούν ήταν: η εγκατάσταση ενός server, 

του WAMP, ο οποίος θα υποστήριζε το ιστότοπο ο οποίος επρόκειτο να δημιουργηθεί 

για να υποστηρίξει στην συνέχεια την ανάλυση. Επόμενο στάδιο ήταν η εγκατάσταση 

του προγράμματος ανάπτυξης ιστοτόπων, του JOOMLA, και εν συνεχεία η δημιουργία 

του με βάσει αυτό το λογισμικό. Επόμενο στάδιο ήταν η εγκατάσταση του λογισμικού 

matomo για την εφαρμογή στον ιστότοπο και τον καθημερινό έλεγχο. Τέλος, 

εγκαταστάθηκαν στον ιστότοπο όλες οι απαραίτητες εφαρμογές για την διευκόλυνση 

της διαδικασίας.  

Ο ιστότοπος (http://localhost/ANALYTICS/index.php/en/home) ο οποίος 

δημιουργήθηκε ήταν πειραματικός για την ανάλυση. Πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση 

βασικών εφαρμογών (plugins, modules, extensions). Μερικές από αυτές τις εφαρμογές 

ήταν οι εξής: visitor generator, POWr ecommerce για την υποστήριξη καταστήματος, 

FEEDS, και άλλα.  

Για τον εμπλουτισμό των δεδομένων πραγματοποιήθηκε χρήση ορισμένων κοινωνικών 

μέσων δικτύωσης που υπάρχουν στο διαδίκτυο και συνδέθηκαν άμεσα με τον ιστότοπο 

ανάλυσης. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το facebook 

(https://www.facebook.com/Analitycs-239085050173266/ ) και το twitter 

(https://twitter.com/analyticspiwik ).  

Με την ανάλυση του λογισμικού matomo το οποίο έλεγχε καθημερινά και παρουσίαζε 

τα αποτελέσματα σε κάθε επίσκεψη του χρήστη, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

αναλυτικά και μέσω διαγραμμάτων στην συνέχεια. 

 

 

 

 

 

http://localhost/ANALYTICS/index.php/en/home
https://www.facebook.com/Analitycs-239085050173266/
https://twitter.com/analyticspiwik
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4.5 Αποτελέσματα  

 

Εικόνα8: αποτελέσματα 1 (http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/ ) 

Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζονται συνολικά ορισμένα αποτελέσματα από την 

δραστηριότητα των χρηστών στον ιστότοπο μελέτης της εργασίας. Το χρονικό 

διάστημα το οποίο μελετήθηκε ήταν μεταξύ 11 Μαΐου 2018 με 24 Μαΐου 2018 

(συνολικό διάστημα δύο εβδομάδων). Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι συνολικές 

επισκέψεις στον ιστότοπο ήταν 45 επισκέπτες, οι οποίοι στο χρονικό διάστημα μελέτης 

επισκεπτόταν τον ιστότοπο με διάφορους ρυθμούς. Ο μέσος χρόνος παραμονής κατά 

την επίσκεψη ήταν 12 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα. Ο μέσος χρόνος παραμονής καθώς 

υπήρχαν περισσότερες εφαρμογές ενεργές στον ιστότοπο ανέβαινε, ο χρήστης είχε 

περισσότερες επιλογές να πραγματοποιήσει επιπρόσθετες ενέργειες με κάθε του 

επίσκεψη. Το ποσοστό αναπήδησης, ήταν στο ποσοστό του 33%, το οποίο σημαίνει ότι 

1 στους 3 επισκέπτες έμπαινε και έβγαινε από τον ιστότοπο χωρίς να πραγματοποιήσει 

επιπλέον ενέργειες. Το γεγονός αυτό πιθανόν να οφείλεται στην έλλειψη περισσότερων 

εφαρμογών στα αρχικά στάδια ενεργοποίησης του ιστοτόπου. Οι μέσες ενέργειες ανά 

επίσκεψη ήταν 6,9, (ενέργειες όπως η θέαση σελίδων, η επίσκεψη εξωτερικών 

συνδέσμων και άλλα). Άμεσα συνδεδεμένα αποτελέσματα με τις εφαρμογές και τους 

ιστοτόπους που ήταν άμεσα συνδεδεμένοι με την σελίδα μελέτης. Ο μέσος χρόνος 

απόκρισης της σελίδας στις αιτήσεις του χρήστη ήταν 2.04 δευτερόλεπτα, το οποίο 

σημαίνει ότι πρόκειται για ένα γρήγορο και αποτελεσματικό ιστότοπο για τον χρήστη 

που επιλέγει να τον επισκεφτεί. Ο αριθμός των φορών που έχουν επισκεφτεί την σελίδα 

ήταν 293 φορές , ενώ ο αριθμός όπου έχει μετρηθεί μία φορά η θέαση της σελίδας σε 

κάθε επίσκεψη, είναι 96 φορές. Καθώς υπήρχε η δυνατότητα να κατεβάσει ο χρήστης 

αρχεία από τον ιστότοπο, παρατηρούμε ότι η υπηρεσία χρησιμοποιήθηκε μόνο μία 

φορά, καθώς η επιλογή και το εύρος ήταν μικρό και σε μικρό χρονικό διάστημα προς 

το τέλος της μελέτης. Η επίσκεψη των σελίδων που οδηγούν σε εξωτερικούς 

http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/
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ιστοτόπους μέσω συνδέσμων, ήταν 16 φορές. Ουσιαστικά 16 φορές οι χρήστες 

χρησιμοποίησαν συνδέσμους που οδηγούν σε άλλους ιστοτόπους για επίσκεψη. Τέλος, 

εμφανίζεται στην παραπάνω λίστα ο μέγιστος αριθμός ενεργειών που 

πραγματοποιήθηκε σε μια επίσκεψη. Συγκεκριμένα ήταν 67 ενέργρειες σε μία μόνο 

επίσκεψη του χρήστη. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να σχετίζεται είτε με τις 

περισσότερες ενέργειες που έχει στην επιλογή του ο χρήστης, είτε με την αρχική 

περίοδο δραστηριοποίησης του ιστοτόπου, όπου αναζητεί ο χρήστης την σελίδα για να 

κατανοήσει την λειτουργία του. 

Καθώς γίνεται χρήση του εργαλείου από τον χειριστή του ιστοτόπου, έχει την 

δυνατότητα να επιβλέπει σε πραγματικό χρόνο την επισκεψιμότητα των χρηστών, τις 

κινήσεις τους και γενικότερες πληροφορίες. Παρουσιάζονται όλες οι επισκέψεις με 

λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο, τις κινήσεις, την γλώσσα, την χώρα και άλλα, όλα 

μαζί συγκεντρωμένα σε έναν πίνακα άμεσα διαθέσιμο και διαχειρίσιμο από τον 

χρήστη. 

  

Εικόνα9: αποτελέσματα 2 (http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/ ) 

Στο παραπάνω διάγραμμα που παρουσιάζεται παρατηρείται το διάγραμμα 

παρουσίασης των επισκέψεων των χρηστών στον ιστότοπο. Παρατηρείται ότι υπάρχει 

μία διακύμανση στις επισκέψεις των χρηστών κατά το χρονικό διάστημα μελέτης. Η 

ημέρα με τις περισσότερες επισκέψεις ήταν 13 Μαΐου όπου οι επισκέψεις ήταν 12, ενώ 

προς τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μία πτώση έως και μηδενική δραστηριοποίηση 

στον ιστότοπο. Το συγκεκριμένο γεγονός πιθανόν να οφείλεται σε διάφορους 

παράγοντες, όπως μια στασιμότητα στην ανανέωση των εφαρμογών που μπορούν να 

έχουν διαθέσιμοι οι χρήστες.  

 

Εικόνα10: αποτελέσματα 3 (http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/ ) 

 

http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/
http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/


45 
 

Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα παρουσιάζεται ο συσχετισμός μεταξύ των επισκέψεων 

και των ενεργειών που πραγματοποιούνται σε κάθε επίσκεψη, πιο συγκεκριμένα των 

αριθμών των ενεργειών. Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν δεν εμφανίζεται 

κάποιος άμεσος συσχετισμός μεταξύ των δύο μετρικών που παρουσιάζονται. Σε 

γενικές γραμμές οι δύο παράμετροι κινούνται σε παρόμοια επίπεδα, εκτός από μερικές 

εξαιρέσεις σε περιπτώσεις όπου εμφανίζουν απόκλιση σε μικρό βαθμό μεταξύ τους.  

 

Εικόνα11: αποτελέσματα 4 (http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/ ) 

 

Σημαντική αποτελεί και η ανάλυση του συσχετισμού μεταξύ των επισκέψεων και του 

ποσοστού αναπήδησης αυτών. Παρατηρείται ότι αρχικά το ποσοστό αναπήδησης ήταν 

σχετικά υψηλό στο 50%, ενώ στις επόμενες περιόδους επισκέψεων έπεφτε σε πιο 

χαμηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό είναι θετικό για τον ιστότοπο, καθώς ένα χαμηλό 

επίπεδο αναπήδησης σημαίνει ότι οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να 

πραγματοποιήσουν περισσότερες ενέργειες. Υπάρχει ωστόσο μία εξαίρεση στην 

συνολική πορεία του ποσοστού αναπήδησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πιθανόν 

να υπήρξε μία μικρή στασιμότητα στην ανανέωση του περιεχομένου και των 

εφαρμογών του ιστοτόπου.  

 

Εικόνα12: αποτελέσματα 5 (http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/ ) 

 

Τελευταίος συσχετισμός σχετικά με τις επισκέψεις αποτελεί ανάμεσα σε αυτές και τις 

σελίδες θέασης. Παρατηρείται μια ομοιομορφία στην πορεία των δύο μετρικών. Καθώς 

ανεβαίνει ο αριθμός των επισκέψεων ανεβαίνει και ο αριθμός των σελίδων θέασης. Στα 

επίπεδα που είναι χαμηλός ο αριθμός των επισκέψεων, αντίστοιχα χαμηλός είναι και ο 

αριθμός των σελίδων θέασης.  

http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/
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Εικόνα13: αποτελέσματα 6 (http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/ ) 

 

Παρατηρείται ο συσχετισμός μεταξύ των επισκέψεων και των επισκέψεων οι οποίοι 

ήταν χρήστες που επέστρεψαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου οι δύο γραμμές (οι 

οποίες δηλώνουν τις δύο παραμέτρους), έχουν μεταξύ τους απόκλιση, οι μισές από τις 

επισκέψεις είναι επιστροφή χρηστών, ενώ όπου είναι πιο κοντά οι δύο γραμμές οι 

χρήστες πιθανόν να είναι οι ίδιοι με τους αρχικούς.  

 

Εικόνα14: αποτελέσματα 7 (http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/ ) 

 

Στο σχεδιάγραμμα παρουσιάζεται με γραφήματα ο τρόπος με τον οποίο έχουν 

κατανεμηθεί χρονικά οι επισκέψεις των χρηστών. Παρατηρείται ότι τις βραδινές ώρες, 

από τις επτά τον απόγευμα μέχρι τις δύο το βράδυ είναι μεγάλη η επισκεψιμότητα. 

Επίσης, κατά τις ώρες από τις εννέα το πρωί μέχρι και τις δώδεκα το μεσημέρι υπάρχει 

μεγάλη επίσκεψη των χρηστών. Υπάρχουν ορισμένα χρονικά διαστήματα τα οποία δεν 

παρουσιάζουν καμία επίσκεψη χρηστών. Όπως είναι φανερό από το σχεδιάγραμμα 

πρόκειται για τις νυχτερινές ώρες τις οποίες γενικότερα η δραστηριοποίηση στο 

διαδίκτυο είναι χαμηλή.  

http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/
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Εικόνα15: αποτελέσματα 8 (http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/ ) 

 

Στον χάρτη που παρουσιάζεται εμφανίζεται από το πρόγραμμα matomo, μια εικονική 

παρουσίαση του διασκορπισμού των χρηστών σε όλο τον κόσμο, συγκεκριμένα από 

ποιες γεωγραφικές περιοχές πραγματοποιούνται οι επισκέψεις. Με σκούρο μπλε χρώμα 

εμφανίζεται η περιοχή με την πλειοψηφία των χρηστών, συγκεκριμένα η Ελλάδα και 

με ανοιχτό μπλε χρώμα η χώρα με το μικρότερο ποσοστό, οι ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα 

τα ποσοστά και ο διασκορπισμός ήταν 16 επισκέπτες με ποσοστό 35,6% στις ΗΠΑ και 

29 επισκέπτες με ποσοστό 64,4% στην Ελλάδα.  

  

 

 

Εικόνα16: αποτελέσματα 9 (http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/ ) 

 

http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/
http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/
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Σημαντική ανάλυση αποτελεί και μελέτη των μηχανών αναζήτησης για την επίσκεψη 

των χρηστών. Υπάρχει μια πληθώρα επιλογών των μηχανών αναζήτησης, όπως είναι 

το google chrome, Microsoft edge, internet explorer, Mozilla Firefox, opera και άλλα. 

Ωστόσο για την επίσκεψη στον συγκεκριμένο ιστότοπο χρησιμοποιήθηκαν τρείς 

μηχανές αναζήτησης. Το google chrome, Microsoft edge και internet explorer. Ο 

πρώτος αποτελεί και ο πιο σύνηθες στην χρήση καθώς από τις 45 επισκέψεις 

παρατηρούμε ότι οι 29 έχουν πραγματοποιηθεί από αυτόν. Δεύτερος σε χρήση είναι ο 

internet explorer, με χρήστη 13 στις 45 και τέλος, ο Microsoft edge με μικρότερο 

ποσοστό 3 στα 45 επισκέψεις. Παρατηρούμε ωστόσο ότι οι ενέργειες οι οποίες 

πραγματοποιούνται από κάθε μηχανή αναζήτησης. Επομένως ο χρήστης ανεξάρτητα 

ποιο λογισμικό θα χρησιμοποιήσει, πραγματοποιεί τις ενέργειες που θα έκανε. 

Μάλιστα παρατηρούμε ότι ο χρόνος παραμονής και το ποσοστό αναπήδησης δεν 

επηρεάζονται από το πιο συχνά στην χρήση λογισμικό. Συγκεκριμένα οι χρήστες που 

χρησιμοποιούν τον internet explorer είναι λιγότερο από τους μισούς, παρόλα αυτά 

όμως, οι ενέργειες και ιδιαίτερα ο χρόνος παραμονής είναι κατά πολύ μεγαλύτερος.  

 

Εικόνα17: αποτελέσματα 10 (http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/ ) 

Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει τις εφαρμογές στις μηχανές αναζήτησης τις οποίες 

έχει εγκατεστημένες οι χρήστες οι οποίοι επισκέπτονται τον ιστότοπο. Αποτελεί 

σημαντική πληροφορία για τους χειριστές των σελίδων, καθώς με βάσει τις 

συγκεκριμένες πληροφορίες μπορεί να πραγματοποιείται καλύτερη διανομή του 

περιεχομένου των σελίδων και καλύτερη εν τέλει προώθηση. Το δημοφιλέστερο 

plugin, το οποίο έχουν εγκατεστημένο οι χρήστες, αποτελεί το cookie, το οποίο 

θεωρείται και ένα από τα πιο αποδοτικά. Όλες οι επισκέψεις ακολουθούνται από 

αποδοχή των όρων που ορίζει η εφαρμογή cookie. Ωστόσο σε παρόμοια υψηλά επίπεδα 

κινείται και η εφαρμογή pdf. Τα ποσοστά φανερώνουν επίσης ότι μπορεί πολλές 

εφαρμογές να είναι εγκατεστημένες από έναν χρήστη. Δεν είναι απαραίτητο ένας 

χρήστης να έχει μόνο μία εγκατεστημένη. Επομένως, για να διανέμει με καλύτερο και 

πιο αποδοτικό τρόπο το περιεχόμενο και εν τέλει να προωθεί καλύτερα τον ιστότοπο 

http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/
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του, ο χειριστής θα πρέπει να χρησιμοποιεί το plugin cookie για να ακολουθεί τα 

βήματα του χρήστη κατά την επίσκεψη.  

 

Εικόνα18: αποτελέσματα 11 (http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/ ) 

Το εργαλείο του matomo, προσφέρει την δυνατότητα να αναπτυχθούν καμπάνιες και 

να  μετρηθούν αποτελέσματα τα οποία έχουν ως στόχο να φανερώσουν την 

αποτελεσματικότητα των ενεργών και μη καμπανιών. Για τον συγκεκριμένο ιστότοπο 

μελέτης, χρησιμοποιήθηκε η καμπάνια με ονομασία analytics, κατά τον οποίο με βάσει 

το εργαλείο https://matomo.org/docs/tracking-campaigns-url-builder/ το οποίο 

προσφέρει το matomo, δημιουργεί συνδέσμους για να τρέχουν οι καμπάνιες. Στα 

αποτελέσματα παρατηρείται ότι οι επισκέψεις από τις καμπάνιες ήταν σε ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο για την αντίστοιχη προώθηση η οποία πραγματοποιήθηκε. Πιο 

συγκεκριμένα τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω όπου φαίνονται 

όλες οι επισκέψεις από εξωτερικούς συνδέσμους με τον τρόπο τον οποίο 

πραγματοποιήθηκαν. Σχετικά λοιπόν με τος καμπάνιες, φαίνεται από τον σχετικό 

πίνακα, ότι η συνεισφορά ήταν σημαντική και στο επίπεδο του χρόνου παραμονής και 

στις ενέργειες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν. Μέσω της καμπάνιας του email, με ένα 

σχετικά μικρό ποσοστό προώθησης, παρουσιάζονται και αντίστοιχα χαμηλά 

αποτελέσματα.  

 

Εικόνα19: αποτελέσματα 12 (http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/ ) 

Από τον πίνακα που παρουσιάστηκε παραπάνω γίνεται εμφανής και η χρήση ενός 

μέσου κοινωνικής δικτύωσης του https://www.facebook.com/.  

http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/
https://matomo.org/docs/tracking-campaigns-url-builder/
http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/
https://www.facebook.com/
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Εικόνα20: αποτελέσματα 13 (http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/ ) 

Όλες οι επισκέψεις από τους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης στον ιστότοπο που 

μελετάται, είναι μόνο από το Facebook. Πρόκειται για το πιο κοινό και αποδοτικό μέσο 

την σημερινή εποχή το οποίο θα φέρει άμεσα αποτελέσματα στον χειριστή του 

ιστοτόπου και της επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο. Ωστόσο 

υπάρχουν και άλλα μέσα με αρκετά σημαντικά αποτελέσματα τα οποία ωστόσο δεν 

χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη μελέτη. (όπως είναι το twitter, Pinterest, 

foursquare και άλλα).  

 

Εικόνα21: αποτελέσματα 14 (http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/ ) 

Το σχεδιάγραμμα το οποίο παρουσιάζεται παραπάνω, φανερώνει τον σύνδεσμο τον 

οποίο χρησιμοποιούν οι χρήστες για την επίσκεψη τους στον ιστότοπο. 

/analytics/index.php/home, με 42 θεάσεις και διάφορους συνδέσμους για την είσοδο ή 

έξοδο τους. Παρουσιάζεται η κυκλοφορία η οποία πραγματοποιείται, με τα ποσοστά 

των πιο χρησιμοποιούμενων συνδέσμων και των λιγότερο χρησιμοποιούμενων, τους 

συνδέσμους εξόδου, και άλλα. Πρόκειται για μια υπηρεσία- αποτελέσματα τα οποία 

προσφέρει το εργαλείο matomo και αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμα στοιχεία για τους 

αναλυτές του ιστοτόπου.  

 

 

http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/
http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/
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Εικόνα22: αποτελέσματα 15 (http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/ ) 

Αντιστοίχως με τα παραπάνω παρουσιάζεται και το σχεδιάγραμμα το οποίο σχετίζεται 

με τον σύνδεσμο ANALYTICS/index.php/en/home, έναν ιδιαίτερα συχνό στην χρήση 

σύνδεσμο για την εισαγωγή στον ιστότοπο. 

 

 

Εικόνα23: αποτελέσματα 16 (http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/ ) 

Άμεσα διαθέσιμες είναι οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τους συνδέσμους, 

μέσω των οποίων εισέρχονται στην σελίδα ενδιαφέροντος. Όπως είναι αντιληπτό από 

τον πίνακα, ο σύνδεσμος http/localhost/analytics αποτελεί τον πιο συχνό για την 

εισαγωγή στον ιστότοπο. Ωστόσο ο σύνδεσμος http/localhost/ANALYTICS, 

χρησιμοποιείται σε δεύτερο βαθμό, όμως με μικρή διαφορά.  

http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/
http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/
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Εικόνα24: αποτελέσματα 17 (http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/ ) 

Σχετικά με τις σελίδες εξόδου, τα ποσοστά κινούνται στα ίδια επίπεδα με τις σελίδες 

εισόδου. Οι σελίδες είναι οι ίδιοι με τις σελίδες εισόδου, και οι σύνδεσμοι είναι επίσης 

οι δύο ίδιοι με τις προηγούμενες. Ωστόσο υπάρχει και ένας σύνδεσμος ο οποίος 

σχετίζεται με ένα plugin το j2store, την εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου όπου 

χρησιμοποιεί ο ιστότοπος, όπου αποτελεί έναν σύνδεσμο εξόδου των χρηστών.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω στην θεωρητική ανάλυση της εργασίας, η ανάλυση 

εγγραφών αναζήτησης, καταγράφει πολλά σημαντικά δεδομένα τα οποία σχετίζονται 

με τους χρήστες οι οποίοι πραγματοποιούν τις αναζητήσεις. Τα στοιχεία καταγραφής 

για τους χρήστες οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει αναζήτηση στον ιστότοπο 

ανάλυσης,  αναγνωρίζονται από το εργαλείο του matomo, και εμφανίζονται για κάθε 

αναζήτηση. Στο τελικό στάδιο στα στοιχεία αυτά ομαδοποιούνται και καταγράφονται 

στα διάφορα γραφήματα τα οποία είναι διαθέσιμα άμεσο στον χειριστή για περαιτέρω 

ανάλυση. 

Παρακάτω παραδίδεται ένα στιγμιότυπο από αρχείο καταγραφής στου εργαλείου με 

όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τον χρήστη, όπως το λογισμικό αναζήτησης, 

η μηχανή αναζήτησης, ο χρόνος, το IP και άλλα.  

http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/
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Εικόνα25: αποτελέσματα 18 (http://localhost/ANALYTICS/PIWIK/ ) 
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5 Επίλογος 

Στο τελικό σημείο της συγκεκριμένης εργασίας είναι απαραίτητο να αναφερθούμε 

συνοπτικά στα συμπεράσματα τα οποία καταλήγει η ανάλυση που προηγήθηκε. 

Απαραίτητο είναι να αναφερθούμε και στην συμβολή που αποφέρει σε τωρινές αλλά 

και σε μελλοντικές επιστημονικές αναλύσεις και τομείς.  

5.1 Σύνοψη και συμπεράσματα 

Από την ανάλυση θεωρητική και πρακτική που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης εργασίας μπορεί να γίνει φανερή η σπουδαιότητα που έχει η ανάλυση 

των εγγραφών αναζήτησης. Η ανάλυση των δεδομένων ιστού στο σύνολο της είναι 

πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία και σωστή διαχείριση του 

διαδικτύου εκ μέρους των επιχειρήσεων, κυρίως όσον αφορά ηλεκτρονικά 

καταστήματα, αλλά και όχι μόνο.  

Οι εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού έχουν εισβάλει στην λειτουργία των επιχειρήσεων, 

καθιστώντας απαραίτητη την συνεργασία μαζί τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη εργασία για την 

ανάλυση, το matomo. Το συγκεκριμένο λογισμικό έχει κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες 

της λειτουργίας των ηλεκτρονικών καταστημάτων και των ιστοτόπων των 

επιχειρήσεων και έχει αναπτύξει μία απαραίτητη υπηρεσία (επί πληρωμή) με όλα τα 

εφόδια.  

5.2 Όρια και περιορισμοί της έρευνας  

Η ανάλυση των δεδομένων ιστού και ιδιαίτερα η ανάλυση των εγγραφών αναζήτησης, 

όσο η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, αποτελεί σημαντική παράμετρο και σημαντική 

μέθοδο ανάλυσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ωστόσο δεν βρίσκεται ακόμα σε 

τέτοιο επίπεδο θεωρητικής ανάλυσης ώστε να καλύπτει όλες τις παραμέτρους έρευνας. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η βιβλιογραφία να βρίσκεται σε ένα λιγότερο εμπλουτισμένο 

στάδιο.  

Επίσης, σχετικά με το λογισμικό του matomo, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την 

ερευνητική σκοπιά της εργασίας,  αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την λειτουργία 

τομέων της επιχείρησης. Πρόκειται για ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα, παρόλα αυτά 

όμως έχει αρκετές ενέργειες και λειτουργίες οι οποίες για να πραγματοποιηθούν 

χρειάζεται και ορισμένο κόστος χρήσης τους. Τέλος, καθώς προσφέρει μεγάλη κλίμακα 

υπηρεσιών στους χρήστες του, υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης και υπηρεσίες τις 

οποίες θα έπρεπε να εντάξει στην πλατφόρμα της για περαιτέρω ανάλυση των 

αποτελεσμάτων.  

5.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Η ανάλυση των δεδομένων ιστού και των επιμέρους υπηρεσιών τους, όπως είναι η 

ανάλυση των εγγραφών αναζήτησης είναι πλέον απαραίτητη και επηρεάζει όλους τους 

επιμέρους τομείς των επιχειρήσεων. Για τους τομείς του μάρκετινγκ, της οικονομικής 

διαχείρισης αποτελεί σημαντική μεταβλητή κατά τις ενέργειες που αναμένεται να 

εφαρμοστούν. Στην τελική ανάλυση που πραγματοποιείται γίνεται εμφανής η συνολική 

θετική επιρροή που ασκεί στην συνολική κερδοφορία της εκάστοτε επιχείρησης. 
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Επομένως σύγχρονες μεθόδους μάρκετινγκ, όπως είναι η SEO- search engine 

optimization και η SEM-search engine marketing Βλέπουμε να εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από αναλύσεις των δεδομένων ιστού και να εφαρμόζουν τακτικές για 

διορθώσεις από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται. Χαμηλές αποδόσεις και μη 

επιθυμητά αποτελέσματα οδηγούν σε ενέργειες για βελτίωση.  

Σημαντική είναι και η συνεισφορά και η ο συνδυασμός που πραγματοποιείται με τα 

δεδομένα του σημασιολογικού ιστού. Η ανάλυση μεγάλων δεδομένων αποτελεί το 

παρών και το μέλλον της επιστήμης και γενικότερα των επιχειρήσεων. Η ανάλυση 

δεδομένων ιστού και οι κατηγορίες που περιλαμβάνει αποδίδει μεγάλη ποσότητα 

αποτελεσμάτων και συνεχή αναζήτηση. 
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Παράρτημα Α- Παρουσίαση εικονική 

Στο παρών παράρτημα είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν ορισμένα από τα βήματα 

τα οποία ακολουθήθηκαν για την δημιουργία, επεξεργασία και διαχείριση των 

προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της εξέτασης του 

εργαλείου matomo (piwik). 

Συγκεκριμένα στο πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε χρήση του εργαλείου wamp, 

εγκατάστασης ενός εικονικού server, ο οποίος θα υποστήριζε τον ιστότοπο για την 

εφαρμογή του εργαλείου ανάλυσης. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η 

αρχική σελίδα που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή στον σύνδεσμο ττης βάσης, για 

την δημιουργία των βάσεων δεδομένων πάνω στους οποίους θα υποστηριζόταν ο 

ιστότοπος ανάλυσης.  

 

Εικόνα26: στιγμυότυπο 1 

Μετά την δημιουργία των βάσεων δεδομένων για την υποστήριξη του ιστοτόπου, 

ξεκινάει η δημιουργία ορισμένων ρυθμίσεων για τον ιστότοπο. Συγκεκριμένα με την 

χρήση του προγράμματος joomla, δημιουργείται ο ιστότοπος, πραγματοποιούνται όλες 

οι απαραίτητες παραμετροποιήσεις στο θέμα και την εικόνα του (template) και 

εγκαθίστανται οι εφαρμογές (plugins, modules). Καθ’ όλη την διάρκεια της 

δημιουργίας και συνεχόμενης επεξεργασίας του ιστοτόπου, η διαχείριση βασιζόταν 

στην κονσόλα ελέγχου του εργαλείου joomla, όπως παρουσιάζεται παρακάτω στην 

εικόνα που ακολουθεί.  
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Εικόνα27: στιγμιότυπο 2  

 

Όλες οι απαραίτητες εφαρμογές για την διαχείριση των πληροφοριών, οι οποίες έπρεπε 

να συλλεχθούν αλλά και εφαρμογές όπου προσέδιδαν επιπρόσθετα στοιχεία ήταν 

διαθέσιμες σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό αυτό κατάστημα ήταν 

συνδεδεμένο με το εργαλείο της διαχείρισης του ιστοτόπου, και ανά πάσα χρονική 

στιγμή μπορούσε να εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί με άμεση λειτουργία. Όπως 

παρουσιάζεται στην εικόνα παρακάτω η δομή την οποία παρουσιάζει το κατάστημα 

εφαρμογών. Ορισμένες από τις εφαρμογές οι οποίες ήταν διαθέσιμες ήταν δωρεάν είτε 

επί πληρωμή. Για την παρούσα εργασία χρειάστηκαν εφαρμογές που παρείχε το 

εργαλείο δωρεάν.  

 

Εικόνα28: στιγμυότυπο 3 

Ο ιστότοπος ο οποίος εν τέλει δημιουργήθηκε για την παρούσα εργασία παρουσίαζε 

την παρακάτω αρχική δομή με βασικά στοιχεία τα οποία ήταν απαραίτητα για την 

ανάλυση. Στις εικόνες παρακάτω παρουσιάζονται μερικές από τις σελίδες τις οποίες 

περιείχε ο ιστότοπος και ήταν διαθέσιμες προς αναζήτηση από τον χρήστη.  

Η αρχική σελίδα εμφάνισης: 
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Εικόνα29: στιγμιότυπο 4 

 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

 

Εικόνα30: στιγμιότυπο 5 

Ηλεκτρονικό κατάστημα: 
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Εικόνα31: στιγμιότυπο 6 

 

Δραστηριοποίηση στα κοινωνική μέσα δικτύωσης: 

 

Εικόνα32: στιγμιότυπο 7 
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Καθ’ όλη την διάρκεια της παρακολούθησης του ιστοτόπου, το πρόγραμμα ανάλυσης 

των δεδομένων matomo (piwik), παρακολουθούσε παράλληλα τις καταγραφές όλων 

των κινήσεων των επισκεπτών. Η βασική κονσόλα (dashboard), παρουσίαζε στον 

χρήστη τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο, με σχεδιαγράμματα, λεπτομέρειες και 

πληροφορίες για τον κάθε επισκέπτη και άλλα. Η εικόνα παρακάτω παρουσιάζει την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε έναν ορισμένο χρόνο. 

 

Εικόνα33: στιγμιότυπο 8 
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