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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι μια πραγματικότητα ότι το

έχει μπει και έχει επηρεάσει κάθε τομέα

της ανθρώπινης δραστηριότητας, σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσε να πει κάποιος,
πως προκαλεί σε πολλές περιπτώσεις και εξάρτηση. Σε αυτή την εργασία αφενός
γίνεται μια αναλυτική περιγραφή της ιστορίας
μελετήσουμε

κάθε

ανώτατο

εκπαιδευτικό

του ΐπίοΓΠοί και αφετέρου θα

ίδρυμα

της

χώρας

μας

για να

παρακολουθήσουμε τον βαθμό ενσωμάτωσης τους με το χώρο του Διαδικτύου και πόσο
οργανωμένα είναι κτισμένες οι ιστοσελίδες τους. Αυτό για να το πετύχουμε πρέπει να
μπούμε σε μια διαδικασία αξιολόγησης ιστοσελίδων με βάση κάποια κριτήρια και
μεθόδους αξιολόγησης, τα οποία έχουν θεσπιστεί από επιστήμονες και ερευνητές έπειτα
από χρόνια εργασίας και εμπειρίας.
Η εργασία αποτελείται από 6 κεφάλαια από τα οποία το τελευταίο είναι μία έρευνα
η οποία μελετά το πόσο σωστή είναι η αξιολόγηση των ιστοσελίδων. Το πρώτο
κεφάλαιο ασχολείται με τον στόχο της εργασίας μας, γενικότερα για την ιστορία του
Διαδικτύου, για το πώς λειτουργεί, για την αρχιτεκτονική του και γενικότερα για το τι
μας προσφέρει το διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα τι προσφέρει μέσω των ιστοσελίδων
στα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.
Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται

τα μοντέλα και οι μέθοδοι

αξιολόγησης των ιστοσελίδων. Παρουσιάζονται τα μοντέλα Όβίοπβ & Μοίβαπ, το
μοντέλο τεχνολογικής αποδοχής, το μοντέλο ΘΟΜ8, η θεωρία της δικαιολογημένης
δράσης και η θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς. Επίσης γίνεται αναφορά στις
αναλυτικές μέθοδοι και στις διερευνητικές μέθοδοι.
Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τα κριτήρια του Ν ΐο ^ η ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο
επιλέξαμε να επισημάνουμε την ευχρηστία των ιστοσελίδων, στην αρχή γενικά για τις
ιστοσελίδες και στη συνέχεια τα χαρακτηριστικά της ευχρηστίας των ιστοσελίδων.
Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται στην έρευνα αξιολόγησης, το σκοπό αυτής της
έρευνας, και για τη μέθοδο της έρευνας η οποία είναι το ερωτηματολόγιο. Επίσης
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επισημαίνονται με το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιούμε και οι απαντήσεις σε κάθε
μια από τις ιστοσελίδες τις οποίες επισκεφτήκαμε.
Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων του
ερωτηματολογίου που θα μας δώσει τα αποτελέσματα της έρευνας. Αναλύονται όλες
οι κατηγορίες

ξεχωριστά δίνοντας τα χαρακτηριστικά τους. Στο κεφάλαιο αυτό

περιλαμβάνονται επίσης αναλυτικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της έρευνας. Τέλος
μέσω της έρευνας γίνεται προσπάθεια για το αν τελικά έχει επιτευχθεί ο αρχικός
στόχος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1. ^ τ ο ρ ί α Δ ια δ ικ τ ύ ο υ

1.1

Στόχος της εργασίας

Αυτή η εργασία έχει διπλό στόχο, από τη μια επιχειρεί να κάνει αντιληπτή την
έννοια της ευχρηστίας των ιστοσελίδων η οποία προκύπτει στηριζόμενη σε αξιόλογες
μελέτες, ικανών ερευνητών του χώρου, και από την άλλη να γίνει προσέγγιση κάθε
τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος χωριστά, έπειτα μια συγκριτική ανάλυση για να
βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Για να φτάσουμε σ’ ένα αποτέλεσμα
επιστημονικά τεκμηριωμένο, αναφέρονται κάποια μοντέλα και μέθοδοι όπως και
κριτήρια τα οποία θα αποτελούν τον οδηγό μας σε αυτή την έρευνα. Στο τελευταίο
σκέλος της εργασίας μας μέσω ενός ερωτηματολογίου θα γίνει προσπάθεια για
προσέγγιση και απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης κάθε εκπαιδευτικού
ιδρύματος σε σχέση με το πόσο καλά σχεδιασμένο και οργανωμένο ιστοχώρο διαθέτει.

1.2

Η Ιστορία του Διαδικτύου

Το Διαδίκτυο, ευρέως γνωστό σαν Internet, είναι ένα δίκτυο από ηλεκτρονικούς
υπολογιστές που αποτελείται από την ένωση και επικοινωνία άλλων μικρότερων
δικτύων σε όλο τον κόσμο. Εξελίχτηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 από το
Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και το Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, κατά κύριο λόγο
για στρατιωτικούς σκοπούς που είχε σαν στόχο να συνδέσει όλους τους υπολογιστές
των στρατιωτικών υπηρεσιών. Το όνομα αυτού του δικτύου ήταν Arpanet και είχε μια
ιδιαιτερότητα στον τρόπο σύνδεσής του, δηλαδή έδινε την δυνατότητα σε περίπτωση
που κάποιο τμήμα του καταστρεφόταν, οι υπόλοιποι υπολογιστές να μην χάνουν την
μεταξύ τους επικοινωνία. Για να υλοποιηθεί το δίκτυο αυτό, τέθηκαν κάποιοι στόχοι οι
οποίοι ήταν οι εξής :
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•

Το δίκτυο θα έπρεπε να έχει την δυνατότητα να μπορεί να προσφέρει

επικοινωνία ακόμα και αν πολλοί από τους υπολογιστές ετίθετο εκτός λειτουργίας.
•

Ένας πολύ σημαντικός στόχος του Υπουργείου Άμυνας ήταν να ξεπεράσει το

πρόβλημα της ανομοιότητας των υπολογιστών, έτσι ώστε ν ’ ανταλλάζουν πληροφορίες
χωρίς δυσκολίες. Επομένως ο τρόπος δικτύωσης θα έπρεπε να προσφέρει ευχρηστία
στους υπολογιστές με διαφορετικές διαμορφώσεις hardware.
Το δίκτυο θα έπρεπε να είναι ικανό ν’ ανακατευθύνει αυτόματα τις πληροφορίες,
ξεπερνώντας τα προβληματικά σημεία του δικτύου που ήταν εκτός λειτουργίας.
•

Το Arpanet επρόκειτο να γίνει το δίκτυο των δικτύων. Ένας μόνο υπολογιστής

θα ήταν συνδεμένος στο Arpanet και όλοι οι άλλοι θα εμφανίζονταν συνδεμένοι σ’
αυτόν.
Με την βελτίωση που έγινε

από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ στη

πρόσβαση των δεδομένων, είχε σαν αποτέλεσμα την διάδοση του δικτύου που έδωσε
στα εκπαιδευτικά ιδρύματα την ευκαιρία να συνδεθούν και να ανταλλάξουν
πληροφορίες και σχόλια. Με το πέρασμα του χρόνου και καθώς αυξάνονταν τα δίκτυα
που συνδέονταν, οι χρήστες άρχισαν να ονομάζουν αυτά τα διασυνδεδεμένα δίκτυα
δίκτυο Inter-Net. Η πιο διαδεδομένη ονομασία που έχει επικρατήσει σήμερα είναι
απλώς Internet ή Διαδίκτυο.
Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ αφού συνειδητοποίησε ότι μεγάλο τμήμα του
Arpanet χρησιμοποιούνταν για μη στρατιωτικούς σκοπούς, πήρε την απόφαση να
δημιουργήσει ένα δίκτυο το οποίο θα ήταν αποκλειστικά για μη στρατιωτική χρήση και
το όνομά του ήταν milnet. Έπειτα από μερικά χρόνια το National Science
Foundation(NSF) ως πρότυπο το Arpanet, δημιούργησε το Nsfnet, το οποίο έφερε σε
επικοινωνία τους ερευνητές του NSF. Οι περισσότεροι συνάδελφοι και εταιρίες που
ήταν συνδεδεμένοι στο Nsfnet, ήταν συνδεδεμένοι και στο Arpanet και τα δύο δίκτυα
χρησιμοποιούσαν τις συνδέσεις επικοινωνίας. Σταδιακά τα δύο συστήματα άρχισαν ν ’
αλληλοσυμπληρώνονται και να συνεργάζονται. Το NSF άρχισε την χρηματοδότηση
συνδέσεων με μεγαλύτερη ταχύτητα στο Nsfnet και έδωσε βαρύτητα στο ίδιο δίκτυο
που είχε ωθήσει το Arpanet στα πρώτα του χρόνια. Το Arpanet δεν διατηρήθηκε από το
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Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ στο ίδιο επίπεδο που το NSF διατήρησε το Nsfnet,
έχοντας σαν αποτέλεσμα στο τέλος της δεκαετίας του ’80 το Nsfnet να απορροφήσει το
Arpanet.

1.3

Ο Παγκόσμιος Ιστός www

Κατά την δεκαετία του 1980, η πλειοψηφία απ’ αυτούς που είχαν δυνατότητα
πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ήταν ερευνητές και επιστήμονες. Μόλις στις αρχές του
1990, οι εταιρίες άρχισαν να παρέχουν πρόσβαση σε απλούς χρήστες. Επομένως όποιος
διέθετε έναν υπολογιστή και ένα μόντεμ μπορούσε ν' αποκτήσει πρόσβαση στο
διαδίκτυο.(Δούρβας Ι.,2006)
Ο παγκόσμιος ιστός δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 από το CERN
(Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής Σωματιδίων). Σκοπός του παγκόσμιου ιστού ήταν να
διευκολύνει τους ερευνητές, να συνεργαστούν σε διάφορα έργα και να τους κάνει
εύκολη την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτών των έργων. Για πρώτη φορά
δημιουργήθηκε τοποθεσία του ιστού με δημόσια πρόσβαση το 1991. Στα μέσα περίπου
της δεκαετίας του 1990 στο Διαδίκτυο είχαν πρόσβαση λίγο περισσότερο από 30
εκατομμύρια άνθρωποι.
Οι ιστοσελίδες είναι έγγραφα που μπορούν να περιέχουν εικόνα, κείμενα, ήχο,
video, συνδέσμους. Με άλλα λόγια μπορούμε να πούμε ότι η ιστοσελίδα είναι ένα
αρχείο που αποτελείτε από περισσότερα του ενός αρχεία. Κάποιος που χρησιμοποιεί
συχνά το Διαδίκτυο, μπορεί μέσω μιας ιστοσελίδας που πιθανόν να είναι αποθηκευμένη
στον υπολογιστή του, να χρησιμοποιήσει συνδέσμους και να μεταφερθεί σ άλλες
ιστοσελίδες, οι οποίες είναι αποθηκευμένες σε άλλους υπολογιστές που μπορεί να
βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Επομένως ο παγκόσμιος ιστός (World
Wide Web) αποτελείτε από το σύνολο των ιστοσελίδων που είναι αποθηκευμένες σε
όλους τους υπολογιστές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.(Δούρβας Ι., 2006)
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1.4

Το πρωτόκολλο HTTP

Μια από τις πολλές υπηρεσίες του Διαδικτύου είναι ο παγκόσμιος ιστός, το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(e-mail),τα δωμάτια συζητήσεων(chat room s)^ υπηρεσίες
τηλεδιάσκεψης(teleconference) κ.α .
Οι ιστοσελίδες του Διαδικτύου είναι κυρίως με την μορφή υπερκειμένου και
υπερμέσων. Τα αρχεία κειμένου τα οποία έχουν οργανωθεί μη σειριακά ονομάζονται
υπερκείμενα. Ένα παράδειγμα είναι τα αρχεία βοηθείας των windows. Οι πληροφορίες
είναι αποθηκευμένες σ’ ένα δίκτυο από κόμβους (nodes) και οι κόμβοι επικοινωνούν με
συνδέσεις (links). Όταν επιλέξει κάποιος ένα Link, αυτόματα μεταφέρεται σε μια άλλη
ιστοσελίδα η οποία ενδεχομένως να βρίσκεται σε άλλο κόμβο. Επομένως ο χρήστης
έχει μπροστά του ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που σε κάποια σημεία υπάρχουν λέξεις ή
εικόνες-κλειδιά που έχουν διασυνδέσεις με ηλεκτρονικά έγγραφα. Καθώς λοιπόν γίνει
από τον χρήστη η επιλογή μιας εκ των προτεινόμενων λέξεων ή φράσεων ή εικόνων,
αμέσως

έχουμε

ενεργοποίηση

της

διασύνδεσης

και

αυτόματα

καλείτε

το

διασυνδεδεμένο ηλεκτρονικό έγγραφο. Υπερμέσα ονομάζονται οι ιστοσελίδες που
περιέχουν εκτός από κείμενο, ήχο και βίντεο. Το πρωτόκολλο HTTP εγκρίνει την
μεταφορά σελίδων υπερκειμένου και υπερμέσων, ανάμεσα στους υπολογιστές του
Διαδικτύου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η γλώσσα την οποία αντιλαμβάνονται
οι φυλλομετρητές και περιγράφει την δομή των σελίδων του δικτύου. (Δούρβας Ι.,
2006)

1.5

Το πρωτόκολλο TCP/IP

Οι υπολογιστές του Διαδικτύου για να καταφέρουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους,
είναι απαραίτητο να υπάρχει ενιαίος τρόπος με τον οποίο θ’ ανταλλάσσονται οι
πληροφορίες. Δηλαδή, μιλάμε για κάποιους κανόνες οι οποίοι βασίζονται και
λειτουργούν με βάση κάποια πρωτόκολλα επικοινωνίας και αντίστοιχα προγράμματα.
Τα πρωτόκολλα TCP και IP τα οποία συνήθως αναφέρονται ως TCP/IP, είναι αυτά στα
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οποία βασίζεται όλο το Internet. Χάρη λοιπόν σε αυτά τα πρωτόκολλα τα δεδομένα
μπορούν ν ’ ανταλλάσσονται μεταξύ των υπολογιστών σε μικρά κομμάτια. Με τον όρο
δεδομένα εννοούμε τις εικόνες, τις λέξεις, τα κείμενα κ.α. Τα δεδομένα λοιπόν,
καλύπτουν μεγάλη απόσταση καθώς μεταφέρονται μέσω των τηλεφωνικών γραμμών
και των διάφορων υπολογιστών, μέχρι να καταλήξουν στον τελικό τους προορισμό. Η
κύρια αποστολή για το πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP είναι να χωρίσει σε μικρά
κομμάτια τα δεδομένα τα οποία στέλνονται και λαμβάνονται. Αφού γίνουν τα δεδομένα
μικρά κομμάτια, τα οποία ονομάζονται πακέτα, αριθμούνται και στέλνονται στη
διεύθυνση του υπολογιστή που αποτελεί τον προορισμό. Όταν ο υπολογιστής λάβει
αυτά τα πακέτα θα πρέπει να τα ενώσει και να τα φέρει στην κατάσταση που ήταν πριν
τεμαχιστούν. Δεν αποτελεί πρόβλημα με ποια σειρά ή πόσα τμήματα στέλνονται στον
προορισμό. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά το δρομολόγιο το οποίο
πρέπει να ακολουθήσουν τα πακέτα για να φτάσουν στον προορισμό τους, αλλά
αντιθέτως ακολουθούν τις διαθέσιμες συνδέσεις. Όλη την παραπάνω διαδικασία την
χειρίζεται το πρωτόκολλο TCP/IP. Πιο συγκεκριμένα το TCP ελέγχει και καθορίζει την
ροή των πακέτων, έτσι ώστε τα κομμάτια να φτάνουν χωρίς να γίνει κάποιο λάθος, ενώ
το IP είναι υπεύθυνο για την μεταφορά τους από το ένα μέρος της διαδρομής στο άλλο.
Είναι εξαιρετικά αξιόπιστο και αποτελεσματικό αυτό το σύστημα επικοινωνίας.
Εφόσον τα δεδομένα τα οποία θα σταλούν, είναι χωρισμένα σε μικρά κομμάτια και
επιπλέον αριθμημένα, ο υπολογιστής ο οποίος αποτελεί τον τελικό προορισμό θ’
αναλάβει να κάνει έλεγχο σε όλα τα τμήματα ένα προς ένα για να βεβαιωθεί ότι δεν έχει
γίνει κάποιο λάθος. Εφόσον εντοπιστεί κάποιο λάθος τότε ο υπολογιστής δίνει μέσω
μιας αναφοράς σφάλματος την εντολή να ξανά σταλεί το συγκεκριμένο τμήμα. Όλοι οι
υπολογιστές που συνδέονται στο Διαδίκτυο λαμβάνουν και ένα TCP/IP κωδικό. Η
μορφή αυτού του κωδικού είναι ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ ( π.χ 164.196.212.13)
.(Δουρβάς Ι., 2006)

1.6

Λειτουργία του Διαδικτύου

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει το Διαδίκτυο, θα ήταν
σκόπιμο να μελετήσουμε πώς είναι οργανωμένη η δομή του. Ας παρομοιάσουμε τον
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βασικό άξονα του Διαδικτύου μ’ ένα δάσος, στο οποίο κάθε δέντρο αποτελεί και έναν
κόμβο, και οι διακλαδώσεις του κάθε δέντρου αποτελούνται από έναν υπολογιστή
ανεξάρτητο ο οποίος συνδέεται απευθείας στον κόμβο του βασικού άξονα. Έπειτα ας
φανταστούμε ότι απ’ αυτές τις διακλαδώσεις βγαίνουν άλλα υποκλαδιά τα οποία
εκπροσωπούν τους υπολογιστές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στον κόμβο του βασικού
άξονα. Είναι δυνατόν να υπάρξουν επίπεδα από τέτοιες διακλαδώσεις και δεν παίζει
σημαντικό ρόλο η απόσταση της διακλάδωσης από το αρχικό δέντρο αφού όλα
αποτελούν μέρος του ίδιου δάσους (συστήματος) .
Μερικοί υπολογιστές του Διαδικτύου είναι άμεσα διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους
μέσω του ονομαζόμενου <κύριου άξονα> του Ν8Εη^. Όταν λέμε κύριος άξονας
εννοούμε έναν αριθμό καλωδίων και εξοπλισμού σύνδεσης διάμεσο των οποίων γίνεται
μεταφορά δεδομένων με μεγάλες ταχύτητες. Επίσης υπάρχουν και άλλοι υπολογιστές οι
οποίοι κατευθείαν συνδέονται στους κόμβους του κύριου άξονα και μεταφέρουν
παρομοίως δεδομένα σε υψηλές ταχύτητες. Έπειτα σε αυτούς συνδέονται άλλοι
υπολογιστές κλπ. Σαν συμπέρασμα θα μπορούσαμε να επισημάνουμε ότι καθετί το
οποίο συνδέεται με τον κύριο άξονα άμεσα ή έμμεσα αποτελεί μέρος του Διαδικτύου.
Καθώς λοιπόν ένας μεμονωμένος υπολογιστής από μια χώρα, είναι συνδεμένος με
κάποιο άλλο υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο κύριο άξονα, έχει ως αποτέλεσμα
η χώρα αυτή να έχει πρόσβαση. Από εκεί και πέρα όλα είναι υπόθεση χρόνου ωσότου
και άλλοι υπολογιστές της χώρας συνδεθούν μέσω του πρώτου ή μέσω επιπλέον
συνδέσεων.(Δουρβάς Ι.,2006)

1.7

Η αρχιτεκτονική client/server

Οι υπολογιστές κόμβοι εξυπηρετούν όσους είναι συνδεδεμένοι πάνω τους μέσω
κάποιων προγραμμάτων που ονομάζονται διακομιστές ή servers. Κάθε μεμονωμένος
υπολογιστής που επιθυμεί πληροφορίες από τον server έχει στη διάθεση του κάποια
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προγράμματα τα οποία ονομάζονται πελάτες ή οΙΐοπΙ.Επομένως το διαδίκτυο είναι ένα
αχανές δίκτυο αρχιτεκτονικής Οΐοπ1/8θΓνοΓ,δηλαδή πελάτη/διακομιστή. Σύμφωνα με
αυτή την λογική ένας υπολογιστής ζητάει πληροφορίες και ο άλλος τις προσφέρει.
Πολλές φορές αρκετοί είναι αυτοί που μπερδεύουν τα προγράμματα client & server με
τους υπολογιστές που τα φιλοξενούν. (Δουρβάς Ι., 2006)

1.8

Τι προσφέρει το Διαδίκτυο

Οποιοσδήποτε έχει την δυνατότητα να συνδεθεί στο Διαδίκτυο, μπορεί να ασχοληθεί
με πολλές δραστηριότητες αφού αυτές προσφέρονται σε μεγάλο αριθμό. Δεν υπάρχουν
περιοριστικοί κανόνες σε αυτό που θέλει κάποιος να κάνει. Μερικές από τις
δραστηριότητες που προσφέρονται είναι η άντληση πληροφοριών, η συνομιλία με
άλλους χρήστες του Διαδικτύου, η ανταλλαγή αλληλογραφίας ακόμα και η
πραγματοποίηση αγορών. Παρακάτω θα κάνουμε μια πιο λεπτομερή ανάλυση των
προσφερόμενων δυνατοτήτων του Διαδικτύου.
•_

Πληροφορίες : Μέσα στο Διαδίκτυο μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για

όλα τα θέματα και σε μεγάλο όγκο. Γι’ αυτό αποτελεί ανεκτίμητης αξίας εργαλείο
έρευνας. Όλοι οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να διαβάσουν περιοδικά, εφημερίδες,
λεξικά, ακαδημαϊκές εργασίες, εγκυκλοπαίδειες, ταξιδιωτικούς οδηγούς ,συνταγές
,αγγελίες ,δρομολόγια , εφημερεύοντα νοσοκομεία ,κινηματογράφους κ.α. Επίσης
υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ώστε να μπορεί κανείς
ν’αντλήσει βιβλιογραφία για οποιοδήποτε θέμα επιθυμεί .Οποιαδήποτε πληροφορία
μπορεί να αποθηκευτεί στον προσωπικό μας υπολογιστή και να χρησιμοποιηθεί όποτε
θελήσουμε ή να εκτυπωθεί.
•

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) : Η πιο διαδεδομένη και δημοφιλής

δραστηριότητα του Διαδικτύου αποτελεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Δίνεται η
δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων με φίλους, συγγενείς, συναδέλφους, πελάτες και
γενικά με άτομα απ’ όλο τον κόσμο. Μερικά από τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου είναι ότι έχει μικρό κόστος και είναι αξιόπιστο, γρήγορο και πολύ εύκολο

17

στη χρήση. Δεν μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιος μόνο ανταλλαγή μηνυμάτων με
φίλους αλλά έχει την δυνατότητα επικοινωνίας με εταιρίες, πανεπιστήμια, απλούς
ιδιώτες και συναδέλφους οι οποίοι διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πρόσφατα το
ελληνικό δημόσιο αναγνώρισε επισήμως, την χρησιμότητα του e-mail,δίνοντας την
ευκαιρία στους πολίτες να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική αλληλογραφία για να
συναλλάσσονται με διάφορες υπηρεσίες του.
•

Συνομιλίες : Με την συνομιλία, δίνεται η ευκαιρία στον χρήστη του δικτύου ν ’

ανταλλάξει δακτυλογραφημένα μηνύματα με κάποιον άλλο χρήστη. Τα σταλμένα αυτά
μηνύματα εμφανίζονται σε κλάσματα δευτερολέπτου στην οθόνη του άλλου χρήστη.
Έχουμε την δυνατότητα κάθε φορά, να συνομιλούμε είτε μ’ ένα άτομο είτε με μια
ομάδα ατόμων-.

•

Ηλεκτρονικές Αγορές : Η ανάπτυξη του Διαδικτύου κατά κύριο λόγο έγκειται

στο εμπορικό του προφίλ. Αυτό σημαίνει ότι υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί
κάποιος να κάνει παραγγελίες διάφορων προϊόντων χωρίς να είναι απαραίτητη η έξοδός
του από το σπίτι. Δηλαδή, υπάρχει ένα πλήθος υπηρεσιών που μπορεί να
χρησιμοποιήσει ένας χρήστης του δικτύου. Μερικές απ’ αυτές τις υπηρεσίες είναι η
αγορά τροφίμων, δώρων, η συμμετοχή σε δημοπρασίες, μετοχές κ.α .

•

Προγράμματα : Στο Διαδίκτυο υπάρχει αφθονία από διάφορα προγράμματα,

όπως επεξεργαστές κειμένου, προγράμματα σχεδίασης, παιχνίδια και πολλά άλλα τα
οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει (downloading) κάποιος στον υπολογιστή του. Ακόμα
υπάρχουνε τα προγράμματα δοκιμαστικής χρήσης (shareware), στα οποία δίνεται η
δυνατότητα χρησιμοποίησης τους για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όποιος επιθυμεί
μόνιμη χρήση αυτών των προγραμμάτων πρέπει να καταβάλλει ένα χρηματικό ποσό
στον δημιουργό.
Στη χώρα μας αναμένεται ότι στα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί ο αριθμός των
χρηστών του Internet. Στις μέρες μας όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ, όπως
επίσης και τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο.
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Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι όλο και περισσότεροι δημόσιοι και ιδιωτικοί
οργανισμοί φροντίζουν να μπούνε στο σύστημα του Διαδικτύου, και παράλληλα
επιδιώκουν μέσω της δημιουργίας ιστοσελίδων να ενημερώσουν όσους ενδιαφέρονται
για τις δραστηριότητες και τους σκοπούς τους. Μερικοί που έχουν περισσότερο
οργανωμένες ιστοσελίδες από κάποιους άλλους, προσφέρουν πιο ποιοτικές υπηρεσίες,
όπως, οργανωμένους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών, ενημέρωση, καταλόγους με
κάθε είδους πληροφορίες .
Το Διαδίκτυο δεν είναι τόσο διαδεδομένο στα ελληνικά σχολεία, με αποτέλεσμα τα
περισσότερα να είναι εκτός σύνδεσης. Η κατάσταση αυτή όμως έχει αρχίσει να αλλάζει
και αναμένεται στο άμεσο μέλλον να έχουμε μεγάλη βελτίωση, και όλα αυτά σύμφωνα
με τον προγραμματισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ν ’ αναφέρουμε, ότι
σημαντική ήταν και η πρωτοβουλία των γονέων και των εκπαιδευτικών που είχαν
καθοριστικό ρόλο, για να μπει σε εφαρμογή το σχέδιο που θα φέρει τα ελληνικά
σχολεία πιο κοντά στην τεχνολογία και θα βοηθάει στο σχολικό έργο. Στην εποχή μας
πάνω από 250 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο και σε περισσότερες από 150 χώρες είναι
χρήστες του Internet. Αυτός ο αριθμός αυξάνεται κάθε χρόνο με ραγδαίο ρυθμό. Θα
μπορούσαμε να παρομοιάσουμε το Διαδίκτυο με μια γιγαντιαία βιβλιοθήκη η οποία
έχει στο δυναμικό της σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο σελίδες. Αξιόλογο είναι ν ’
αναφέρουμε πως σ’ ένα δευτερόλεπτο έχουμε την δημιουργία περίπου 38 καινούριων
ιστοσελίδων . (Δούρβας, 2006)
Σήμερα είναι καθολικά αποδεκτό πως τόσο το Web όσο και το e-mail αποτελούν
τις βασικότερες συνιστώσες της παιδαγωγικής αξιοποίησης του Internet καθώς
προσφέρουν κυριολεκτικά ανεξάντλητες ποσότητες πληροφοριών για οποιοδήποτε
θέμα οι οποίες είναι ανεξάρτητες από το χρόνο και τις δυνατότητες απόστασης για
επικοινωνία και συνεργασία (Ντρενογιάννη, 2001).
Το Internet μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή μεγάλου όγκου εκπαιδευτικού υλικού
και δεδομένων. Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση σε πάσης φύσεως
μορφές δεδομένων και πληροφοριών, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, έτοιμα διδακτικά
υλικά, τράπεζες δεδομένων, βιβλιοθήκες, εκθέσεις, μουσεία, κυβερνητικά έγγραφα ή
δημοσιεύματα από τον τύπο. Για την αξιοποίηση και την επιλογή του υλικού,
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εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν δεξιότητες αναζήτησης στο Ι ^ γ^ ,
αξιοποίησης και διαχείρισης του υπάρχοντος υλικού. Εκτός από την αναζήτηση υλικού,
το Intemet παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής και δημοσίευσης ιστοσελίδων με σκοπό
την ενημέρωση, διαφήμιση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών σε παγκόσμια
κλίμακα. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι δάσκαλοι και παιδιά έχουν τη
δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους σχολικές ιστοσελίδες. Δηλαδή να
εμπλακούν σε δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την καλλιέργεια δεξιοτήτων
επικοινωνίας και παρουσίασης ιδεών ή πληροφοριών, με βάση τους πιθανούς
αποδέκτες αυτών των πληροφοριών και με στόχο την ικανοποίηση ποικίλων αναγκών,
όπως η ενημέρωση και η παροχή πληροφοριών για το σχολείο και τη λειτουργία του, η
δημοσίευση

αξιόλογου

εκπαιδευτικού

υλικού

(εκπαιδευτικές

δραστηριότητες,

διαγωνίσματα, ιδέες για σχέδια μαθημάτων κλπ), η προβολή

εκδηλώσεων,

δραστηριοτήτων, εργασιών των μαθητών και η επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο σε
οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη.
Σε ό, τι αφορά στην εκπαίδευση, η επικοινωνία αποτελεί ένα κεντρικό σημείο και
στόχο της (Ντρενογιάννη, 2001).
Γι αυτό άλλωστε πολλοί θεωρούν πως η βασικότερη προσφορά του Intemet στην
εκπαίδευση είναι η παροχή δυνατοτήτων συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων και
ιδεών μεταξύ μαθητών, δασκάλων, ειδικών και γενικά διαφορετικών ανθρώπων που
βρίσκονται σε γεωγραφικά απομακρυσμένες και πιθανόν πολιτισμικά και κοινωνικά
διαφοροποιημένες περιοχές.
Η εκπαιδευτική αξία του Intemet και η συνεισφορά του στην εκπαίδευση,
αναγνωρίζεται από σειρά ερευνητών ότι προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλών μορφών
επικοινωνίας και συνεργασίας, συμβάλλει στην ανάπτυξη επικοινωνιακών και
ερευνητικών δεξιοτήτων από τους μαθητές και παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα και
πληροφοριακό υλικό. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα δημοσιοποίησης της προσωπικής
εργασίας των μαθητών εισάγοντάς τους έτσι στη μάθηση μέσω αναζήτησης. Το Intemet
παρέχει πολλές εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας δίνοντας τη δυνατότητα στους
εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν με συναδέλφους τους και με άλλους ειδικούς στο
χώρο τους από όλο τον κόσμο (Κελεσίδης, 2001).
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Διευκολύνει την πρόσβαση σε μουσεία, βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων, και άλλες
άτυπες πηγές γνώσεις. Προσφέρει νέες δυνατότητες ανεύρεσης επιπλέον πληροφοριών,
εκατοντάδων σχεδίων μαθημάτων και εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές (Κελεσίδης,
2001). Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να μοιραστούν με συναδέλφους τις δικές τους
εργασίες.
Συνοψίζοντας, το Mernet μπορεί να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον βοηθητικό
εργαλείο για την εκπαιδευτική διαδικασία με πολυδιάστατο τρόπο, καθώς έχει
ομολογουμένως τεράστιες δυνατότητες.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των σελίδων των πανεπιστημίων, των σχολείων και των
ΤΕΙ είναι οργανωμένες με καινούργια δεδομένα. Στα σχολεία με τις νέες τεχνολογίες
απελευθερώνουν τα σύνορα που περιβάλλουν τη γνώση μέσα στο σχολείο, παίζουν το
ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή. Προσφέρουν ένα
καινούργιο μέσο επικοινωνίας με σκοπό τη βοήθεια των μαθητών ωστε να τους δώσουν
εναλλακτικές πηγές γνώσεις.
Τα Web Quests αποτελούν ένα τύπο δραστηριότητας που γνωρίζει ανάπτυξη σε
σχολεία και επιστημονικά ιδρύματα των αγγλόφωνων χωρών με σκοπό την αξιοποίηση
των πληροφοριών που παρέχει το Διαδίκτυο και την αναμόρφωση των διδακτικών
προγραμμάτων σύμφωνα με τις αρχές του εποικοδομητισμού και της αξιοποίησης των
νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
Ακόμη οι σελίδες των ΑΕΙ και των ΤΕΙ είναι οργανωμένες και προσαρμοσμένες στα
νέα δεδομένα του ιστοχώρου. Παρέχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος
για να ενημερωθεί για οτιδήποτε χρειάζεται για το συγκεκριμένο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Επιπλέον
ο καθένας ενημερώνεται τόσο για τα μαθήματα όσο και για τις ανακοινώσεις
παλαιότερες ή νεότερες που υπάρχουν στην σελίδα. Οι σελίδες ενημερώνουν για το
προσωπικό, είτε αυτοί είναι καθηγητές κάποιας σχολής, είτε το προσωπικό της
γραμματειακής υποστήριξης. Επίσης υπάρχουν υποσελίδες για τις βιβλιοθήκες της κάθε
σχολής και φυσικά δίνετε η δυνατότητα πρόσβασης σε πολλές βιβλιοθήκες των
περισσότερων σχολών ώστε να γίνεται εύκολη η αναζήτηση βιβλίων.
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Κάθε σχολή έχει τη δική της ιστοσελίδα και σε περίπτωση που υπάρχουν
περισσότερα του ενός τμήματος τότε υπάρχουν και ιστοσελίδες για κάθε τμήμα
ξεχωριστά. Κάθε καθηγητής έχει δικό του e-mail για την εύκολη επικοινωνία με τους
φοιτητές, αλλά και δική του ιστοσελίδα ώστε να μπορούν εύκολα οι φοιτητές και όχι
μόνο, να ενημερώνονται τόσο για τα μαθήματα όσο και για άλλες δραστηριότητες.
Όλες οι πληροφορίες είναι κατατοπιστικές και ο καθένας εύκολα μπορεί να αναζητήσει
ότι χρειάζεται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2. Μ ο ν τ έ λ α κ α ι μ έ θ ο δ ο ι α ξ ιο λ ό γ η σ η ς

2.1

Τι είναι η αξιολόγηση ιστοσελίδων;

Η αξιολόγηση είναι η διαδικασία εφαρμογής συγκεκριμένων κριτηρίων και
μεθόδων που έχουν ως σκοπό την βελτίωση των ιστοσελίδων των ελληνικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Κύριος σκοπός είναι η βέλτιστη ανάπτυξη των ιστοσελίδων
καθώς και η αύξηση της αποτελεσματικότητας τους, μέσω της ανατροφοδότησης
αναγκαίων πληροφοριών. Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό εργαλείο καθώς υπάρχει η
πλειονότητα της κοινής γνώμης. Μια σωστή αξιολόγηση βοηθάει στις κατάλληλες
διορθώσεις έτσι ώστε οι ιστοσελίδες να γίνονται ολοένα κατανοητές και ευκολόχρηστες
προς τους χρήστες.
Στις μέρες μας μεγάλο ποσοστό φοιτητών χρησιμοποιούν το internet. Έχουν
πρόσβαση στις ιστοσελίδες των ιδρυμάτων είτε ανήκουν είτε όχι σ’ αυτά, για να
συλλέξουν πληροφορίες η να ενημερωθούν για οποιοδήποτε θέμα τους ενδιαφέρει.
Έτσι η παρουσίαση μιας ιστοσελίδας θα πρέπει να προωθεί την καλή της εικόνα και
επίσης να παρέχει τις σωστές πληροφορίες στον χρήστη που θα την επισκεφτεί.
Υπάρχει όμως και η περίπτωση που ο χρήστης δεν θα μείνει ικανοποιημένος από την
παρουσίαση της ιστοσελίδας. Η αξιολόγηση είναι αυτή που θα οδηγήσει στον καλό
σχεδιασμό της ιστοσελίδας ώστε να είναι κατανοητή και απλή σε χρήση.
Η αξιολόγηση έχει αναπτυχθεί σημαντικά στην σημερινή εποχή και μπορούμε να
αξιολογήσουμε προγράμματα, πληροφοριακά συστήματα, πειράματα κ.α. Ανάλογα με
την μορφή και το στάδιο στο οποίο γίνεται η αξιολόγηση πάνω σε ένα αντικείμενο
διακρίνουμε: α) την διαμορφωτική αξιολόγηση(formative evaluation) η οποία γίνεται
στα αρχικά στάδια αξιολόγησης. Κύριος στόχος της είναι να μελετήσει και να
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αξιολογήσει τις απαιτήσεις των χρηστών, εφαρμόζοντας γρήγορες σχεδιαστικές
λειτουργίες οι οποίες να μπορούν να τροποποιούνται και να ανατροφοδοτούνται. Και β)
συμπερασματική αξιολόγηση(summative evaluation) η οποία εφαρμόζεται στα τελικά
στάδια ενός ολοκληρωμένου προϊόντος .Πραγματοποιείται για να μετρηθεί η αξιοπιστία
και η καταλληλότητα του προϊόντος σε σχέση με τις αρχικές προδιαγραφές και για να
γίνει σύγκριση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα.(Καψή Μ. 2009)

2.2 Μοντέλα αξιολόγησης
Στον χώρο της αξιολόγησης των ιστοσελίδων υπάρχουν πολλά μοντέλα
αξιολόγησης τα οποία έχουν ταξινομηθεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Τα
μοντέλα αυτά επιτρέπουν την αξιολόγηση και την βελτίωση των ιστοσελίδων σε
συγκεκριμένα επίπεδα. Τα κυριότερα εξ’ αυτών είναι το μοντέλο των Delone &
Mclean, το μοντέλο τεχνολογικής αποδοχής (Technology Acceptance Model - TAM),
το

μοντέλο GOMS

(Goal,

Operators,

Methods,

Selection),

η

θεωρία της

δικαιολογημένης δράσης (Theory of Reasoned Action-TRA) και η θεωρία της
προσχεδιασμένης συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior-TPB).

2.2.1 Μοντέλο Delone & Mclean
Είναι το πιο ικανοποιητικό, αποτελεσματικό και συχνά εφαρμοζόμενο μοντέλο
αξιολόγησης. Το μοντέλο αυτό εξετάζει παράγοντες οι οποίοι αλληλεξαρτώνται και
αλληλοεπηρεάζονται. Σύμφωνα με το σχήμα που παρατίθεται παρακάτω, η ποιότητα
του συστήματος και η ποιότητα της πληροφορίας επηρεάζουν την ικανοποίηση των
χρηστών και την χρήση τους συστήματος τα οποία με την σειρά τους επιδρούν τόσο
στο άτομο όσο και στον οργανισμό.
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2.1 Μοντέλο Όοΐοηο & Μ ο ^ η (Μαμμά,,2009)
Το μοντέλο αυτό αποτελείται από έξι(6) συνδεόμενες μεταβλητές:
Η ποιότητα του συστήματος αναφέρει πόσο ικανοποιητικό και προσβάσιμο είναι το
σύστημα πληροφορίας στον λειτουργικό του τομέα. Η ποιότητα πρέπει να είναι
αξιόπιστη και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χρήστη.
Η ποιότητα πληροφορίας ορίζει πόσο σχετικό και χρήσιμο είναι το αποτέλεσμα που
παράγει το πληροφοριακό σύστημα. Η ποιότητα της πληροφορίας πρέπει να είναι
επαρκής, ακριβής και εύκολα κατανοητή. Το περιεχόμενο και η ποιότητα της
πληροφορίας έχουν ως συνέπεια την επίδραση του πληροφοριακού συστήματος.
Η

χρήση

του

συστήματος

αναφέρεται

στον

τρόπο

χρησιμοποίησης

του

πληροφοριακού συστήματος. Δηλαδή τα αποτελέσματα τα οποία παράγει καθώς και η
αξιοποίηση τους. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει π.χ. την επίσκεψη σε μια ιστοσελίδα,
την ανάκτηση των πληροφοριών, τις συνθήκες και τους όρους χρήσης.
Η ικανοποίηση του χρήστη προσδιορίζει το πόσο καλά μπορεί ο χρηστής να
κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει τις διάφορες λειτουργίες ενός συστήματος. Η
ικανοποίηση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα αξιολόγησης κατά πόσο
ικανοποιημένος η μη είναι ο χρήστης. Παράλληλα με την ικανοποίηση του χρήστη
μετριέται και η απόδοση επιτυχίας ενός πληροφοριακού συστήματος.
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Η επίδραση στο άτομο αφορά κατά πόσο η εκτέλεση των λειτουργιών ενός
πληροφοριακού συστήματος θα επηρεάσει το ίδιο άτομο. Σύμφωνα με τους Delone &
Mdean η επίδραση μπορεί να βελτιώσει αλλά και να επιφέρει κατανόηση στις
αποφάσεις του ατόμου καθώς και την συνολική αλλαγή των δραστηριοτήτων του.
Η επίδραση στον οργανισμό εξετάζει κατά πόσο η επίδραση του ατόμου μπορεί να
επηρεάσει την λειτουργία του οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο είναι ένας
παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την συνολική εικόνα του οργανισμού τόσο θετικά
όσο και αρνητικά. Έτσι επηρεάζεται από την μια η ικανοποίηση των χρηστών αλλά και
η περαιτέρω χρήση του πληροφοριακού συστήματος. (Μαμμά, 2009).

2.2.2 Η θεωρία της δικαιολογημένης δράσης (Theory of Reasoned
Action) TRA

Η θεωρία της δικαιολογημένης δράσης (ΤΚΛ) όπως αναφερθήκαμε και πριν,
αναπτύχθηκε από τους Αηοη και ΤίΒ^^η το 1980 (Κάνιος, 2009). Εξετάζει την στάση
του ατόμου σχετικά με την συμπεριφορά του και τους παράγοντες που μπορούν να
επηρεάσουν την απόφαση του. Σύμφωνα με αυτήν την θεωρία δυο είναι οι παράγοντες
που επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης και έχουν σημαντικό ρόλο στην απόκτηση μιας
συμπεριφοράς από ένα άτομο.
Ο πρώτος παράγοντας αφορά τις συνέπειες που θα επιφέρει η εκτέλεση μιας
συμπεριφοράς καθώς και η αξιολόγηση αυτών των συνεπειών. Ανάλογα με την
αντίληψη του ατόμου, ο ίδιος κρίνει αν πρέπει να εκτελεστεί μια ενέργεια η όχι.
Ωστόσο λαμβάνει υπόψη του πρώτα τα πιθανά αποτελέσματα που θα επιφέρει η
εκτέλεση μιας ενέργειας και ανάλογα με την σκοπιμότητα του αποφασίζει για την
εκτέλεση της. Ο παράγοντας αυτός επομένως δηλώνει ότι οι πεποιθήσεις ενός ατόμου
είναι αυτές που επηρεάζουν την στάση του απέναντι σε μια ενέργεια. Ο δεύτερος
παράγοντας αναφέρει σαν ένα σημαντικό κίνητρο που επηρεάζει τις αποφάσεις και τις
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ενέργειες

των

ατόμων,

την

εκπλήρωση

επιθυμιών

των

ανθρώπων

που

συναναστρέφονται με το ίδιο το άτομο. Αφορά κυρίως την κοινωνική πίεση που δέχεται
ένα άτομο προκειμένου να εκτελέσει μια ενέργεια η οποία θα εξυπηρετήσει τις
προσδοκίες άλλων ατόμων. Όταν κάποιος δέχεται επίδραση από τα άτομα που
αποτελούν το δικό του περιβάλλον, παρακινείται ώστε να εκπληρώσει τις προσδοκίες
τους. Επίσης στην συμπεριφορά του ατόμου υπάρχει η αντίληψη του σχετικά με το τι
πιστεύουν η γύρω του. Δηλαδή άτομα ή ομάδα ατόμων που είναι σημαντικά πρόσωπα
για τον ίδιο, με συνέπεια την εκτίμηση τους, θα ενεργήσει ανάλογα με την θέληση τους.
Αντιθέτως αν η γνώμη των άλλων δεν είναι σημαντική για το ίδιο το άτομο, δεν θα
λάβει υπόψη του τις επιθυμίες τους και θα συμπεριφερθεί ανάλογα με την δική του
αντίληψη.
Οι στάσεις που διαμορφώνουν τα άτομα απέναντι σε μια συμπεριφορά η σε ένα
αντικείμενο δημιουργούν σημαντικό ρόλο για την μετέπειτα συμπεριφορά τους. Γενικά
η θεωρία της δικαιολογημένης δράσης υποστηρίζει ότι η πρόθεση συμπεριφοράς
εξαρτάται από την στάση απέναντι στην συμπεριφορά και από τα υποκειμενικά
πρότυπα.(Αλεξόπουλος κ.α., 2008)

Σχ.2.2 Η θεωρία της δικαιολογημένης δράσης (Κάνιος, 2009)
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2.2.3 Μοντέλο τεχνολογικής αποδοχής (Technology Acceptance
Model) TAM.
Το μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας αναπτύχθηκε από τους Fred Davis και
Richard Bagozzi (Τσακίρη, 2007) προκειμένου να εξηγήσουν τον λόγω αποδοχής της
τεχνολογίας στον τομέα της πληροφορικής καθώς και τον τρόπο χρησιμοποίησης στους
διάφορους τομείς της. Το μοντέλο αυτό υιοθετεί και είναι βασισμένο στην θεωρία της
δικαιολογημένης δράσης (theory of reasoned action-TRA)^ οποία υποστηρίζει ότι η
συμπεριφορά που εκδηλώνει ένα άτομο επηρεάζεται από την στάση του απέναντι σ’
αυτήν την συμπεριφορά. Σύμφωνα με το μοντέλο ΤΑΜ δυο είναι οι καθοριστικοί
παράγοντες υιοθέτησης και παραγωγής μιας τεχνολογίας: α) η αντιλαμβανόμενη
ευκολία χρήσης (perceived easy of use) και β) η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα
(perceived usefulness). (Περιφέγγης, 2008).

Α) Η αντιλα»βανό»ενη ευκολία χρήσης

ορίζεται στον βαθμό τον οποίο ένα

πληροφοριακό σύστημα είναι απλά κατανοητό και μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς
δυσκολίες. Να είναι εύκολα αντιληπτό από το άτομο, να το χρησιμοποιεί με βάση τις
ικανότητες του και χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια. Μερικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε σχετικά με την ευκολία χρήσης στο Διαδίκτυο είναι οι αργές
συνδέσεις, η αδυναμία εύρεσης ιστοσελίδων ενώ υπάρχει και η αδυναμία
συγκέντρωσης πληροφοριών.

Β) Η αντιλα»βανό»ενη χρησιμότητα σχετίζεται και δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο
ένα σύστημα επηρεάζει τον τομέα εργασίας ενός ατόμου και κατά πόσο η χρήση αυτού
του συστήματος θα αυξήσει την απόδοση και την αποτελεσματικότητα στην εργασία
του.
Τα υπόλοιπα δυο μέρη αυτού του μοντέλου είναι η στάση προς τη χρήση (attitude
towards use) και η συμπεριφορική πρόθεση για χρήση (behavioral intention to use). Η
στάση προς την χρήση αφορά την ικανοποίηση και την αξιολόγηση του χρήστη από την
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εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος. Αντιθέτως η συμπεριφορική πρόθεση για
χρήση αποτελεί ένα μέτρο

που εκφράζει την πιθανότητα

ότι ένα άτομο θα

χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Η τελευταία εξαρτημένη μεταβλητή του
ΤΑΜ είναι η πραγματική χρήση (actual use).Αυτή η μεταβλητή αναφέρεται στην
πραγματική αξία μιας εφαρμογής, δηλαδή τον χρόνο τον οποίο διαρκεί και κατά πόσο
συχνά

επαναλαμβάνεται.(Τσακίρη,

2007).Μετά

από

συνεχείς

έρευνες

που

πραγματοποίησε ο Davis κατέληξε στο πόρισμα ότι πολλές έννοιες συσχετίζονται, π.χ.
η έννοια της χρησιμότητας με την έννοια της απόδοσης για εργασία. Συμπεραίνοντας
έτσι ότι η χρησιμότητα αποτελεί σημαντικότερο

κριτήριο για την χρήση μιας

τεχνολογίας από την ευκολία χρήσης. Οι χρήστες υιοθετούν ένα σύστημα το οποίο θα
είναι εύκολο σε λειτουργία, θα έχει περισσότερα πλεονεκτήματα και θα τους αποδίδει
κάποιο όφελος από την χρήση του. Έτσι ο Davis ορίζει το μοντέλο σε τρεις φάσεις
(Σχ.2.1): γνωστική (cognitive), συναισθηματική (affective) και συμπεριφορική
(behavioral), καταργώντας την συμπεριφορική πρόθεση για χρήση καθώς την θεωρεί
δύσκολη έννοια, η οποία περιλαμβάνεται τόσο στην στάση προς χρήση όσο και στην
πραγματική χρήση. Σύμφωνα με τα παραπάνω το μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας
απεικονίζεται ως εξής:

Σχ. 2.3 Μοντέλο τεχνολογικής αποδοχής (Davis, 1993)
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Το μοντέλο ΤΑΜ μετά από την εφαρμογή του σε πολλές έρευνες έχει αποδειχθεί το
πιο αξιόπιστο και διαδεδομένο μοντέλο το οποίο είναι κοινός αποδεκτό.

2.2.4 Μοντέλο GOMS. (Goal, Operators, Methods, Selection).
Το μοντέλο GOMS αναπτύχθηκε από τους Stuart Gard,Thomas Moran και Allen
Newell το 1983. Πήρε την ονομασία από τα αρχικά της φράσης «goal, operators,
methods, selection »(στόχοι, ενέργειες, μέθοδοι και επιλογή). Το μοντέλο αυτό
εκφράζει τις αλληλεπιδράσεις του χρήστη με τον υπολογιστή. Είναι βασισμένο σ’ ένα
σύνολο επεξεργασίας δεδομένων το οποίο υιοθετεί διαφορετικές φάσεις η τύπους
μνημών τα οποία πρέπει να μελετηθούν με συγκεκριμένη ακρίβεια
Η δομή του μοντέλου απαρτίζεται από τέσσερα στοιχεία: (1) στόχοι, (2) ενέργειες,
(3) μέθοδοι, (4) επιλογή. Οι στόχοι αναφέρονται στους στόχους που επιθυμεί να
πετύχει ο χρήστης. Μια ιδιαίτερη εφαρμογή του μοντέλου GOMS είναι αυτή που
μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου αλλά και να προβλέψει τον χρόνο που
απαιτείται για να ολοκληρωθεί. Επιπλέον οι στόχοι στο μοντέλο αυτό βοηθούν τον
χρήστη να προσδιορίσει και να προβλέψει τις σωστές μεθόδους

έτσι ώστε να

αποφευχθούν τα λάθη που θα οδηγήσουν στην μη επίτευξη του στόχου. Οι ενέργειες
φυσικές (πληκτρολόγηση εντολών) ή γνωστικές (επιλογή εντολών) είναι αυτές που
πρέπει να εκτελεστούν από τον χρήστη προκειμένου να χρησιμοποιήσει ένα σύστημα.
Εξαρτώνται από τις ικανότητες του χρήστη και αφορούν τον χρόνο που απαιτείται για
να λάβει κάποια απόφαση και να προετοιμαστεί. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι
αυτός που θα αποφασίσει για την εκτέλεση μιας ενέργειας. Μέθοδος είναι η διεργασία
ενεργειών που πρέπει να εκτελέσει ο χρήστης ώστε να πετύχει τον στόχο του. Συνήθως
για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου

μπορεί να γίνει διαχωρισμός σε

επιμέρους στόχους. Π.χ, ένα παράθυρο ενός αρχείου μπορεί ο χρήστης να το κλείσει
είτε επιλέγοντας την εντολή close από το αρχείο είτε πληκτρολογώντας ctrl+w. Οι δυο
αυτοί εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης αναφέρονται σαν μέθοδοι σύμφωνα με το μοντέλο
GOMS. Τέλος οι κανόνες επιλογής αναφέρονται στην επιλογή της κατάλληλης
μεθόδου ανάλογα με την κατάσταση του συστήματος καθώς και τις ανάγκες του
χρήστη για την επίτευξη των στόχων του.
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Η χρήση του μοντέλου GOMS μπορεί να δώσει αποτελέσματα με ακρίβεια.
Αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιμη μέθοδο για ανάλυση εργασιών, αξιολόγηση ιστοσελίδων
και βασίζεται στις ανάγκες και τις ικανότητες του χρήστη. ( ^ραγεωργίου,2008)

2.2.5 Η θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς (theory of
planned behaviour)-TPB

Η θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς είναι η συνέχεια της θεωρίας της
δικαιολογημένης δράσης (TRA) και αναπτύχθηκε από τους Icek Ajhen και Martin
Fishbein. Μελετάει και προβλέπει αν κάποιο άτομο θα εκδηλώσει μια συγκεκριμένη
συμπεριφορά ως προς την αντίστοιχη στάση την οποία κατέχει. Αυτή η θεωρία έχει
προσθέσει έναν ακόμη παράγοντα, τον αντιληπτό έλεγχο. Ως αντιληπτός έλεγχος
νοείται οι ευκαιρίες και οι δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο στην
εκτέλεση μιας ενέργειας και μπορεί να διαφέρει από τον πραγματικό έλεγχο. Ο
αντιλαμβανόμενος έλεγχος αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της θεωρίας αφού
διαπιστώθηκε ότι η συμπεριφορά του ατόμου δεν μπορεί να είναι πλήρως ελεγχόμενη.
Σύμφωνα με την θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς η πρόθεση είναι ο
κύριος παράγοντας που επηρεάζει ένα άτομο στην απόφαση του να εκτελέσει μια
συγκεκριμένη συμπεριφορά. Η πρόθεση είναι αυτό που πιστεύει ένα άτομο να κάνει
την δεδομένη στιγμή την οποία είναι έτοιμος να πάρει μια απόφαση και καθορίζεται
από τρεις(3) παράγοντες: τη στάση απέναντι στην συμπεριφορά, τα υποκειμενικά
πρότυπα και τον αντιλαμβανόμενο έλεγχο της συγκεκριμένης συμπεριφοράς.
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Σχ.2.4 Η θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς-TPB
(Αλεξόπουλος κ.α., 2008)

Η στάση απέναντι στην συμπεριφορά αναφέρετε στις συνέπειες που θα επιφέρει η
εκτέλεση μιας συμπεριφοράς από ένα άτομο. Μπορεί να υπάρχουν αρνητικές η θετικές
συνέπειες οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς για το
ίδιο το άτομο. Περιγράφει δηλαδή την αντίληψη ενός ατόμου απέναντι στην
αξιολόγηση μιας ιστοσελίδας. Οι «συμπεριφορικές πεποιθήσεις» είναι αυτές που
διαμορφώνουν την στάση απέναντι σε μια συμπεριφορά. Συνδέουν την ενδιαφέρουσα
συμπεριφορά την αναμενόμενη στιγμή. Επίσης μια «συμπεριφορική πεποίθηση» είναι η
υποκειμενική πιθανότητα της συμπεριφοράς ότι θα παράγει σαν αποτέλεσμα ένα
δεδομένο. Τα υποκειμενικά πρότυπα είναι οι περιορισμοί που έχει ένα άτομο στο να
εκδηλώσει η όχι μια συμπεριφορά. Οι ρυθμιστικές ή κανονιστικές πεποιθήσεις είναι
αυτές που διαμορφώνουν τους υποκειμενικούς κανόνες. Αναφέρονται στις αντιληπτές
προσδοκίες σημαντικών ατόμων όπως είναι η οικογένεια, οι φίλοι οι οποίες σε
συνδυασμό με τα κίνητρα του ατόμου καθορίζουν την συμπεριφορά που πρόκειται να
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εκδηλώσει το άτομο. Επιπλέον σύμφωνα με την θεωρία της προσχεδιασμένης
συμπεριφοράς η μεταβλητή του «αντιλαμβανόμενου ελέγχου» αναφέρετε στις
αντιλήψεις των ανθρώπων για την δυνατότητα τους στο να εκτελέσουν μια
συμπεριφορά. Καθορίζεται από το σύνολο πεποιθήσεων ελέγχου δηλαδή από
παράγοντες που μπορεί να διευκολύνουν η να εμποδίσουν την απόδοση μιας
συμπεριφοράς. Ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος της συμπεριφοράς περιγράφει τις
πεποιθήσεις σχετικά με την κατοχή των απαραίτητων πόρων και ευκαιριών
προκείμενου να αξιολογηθεί μια ιστοσελίδα σωστά.
Γενικεύοντας η πρόθεση και ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος είναι δυο μεταβλητές που
επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά σύμφωνα με την θεωρία της προσχεδιασμένης
συμπεριφοράς. Σαν γενικός κανόνας ισχύει ότι όσο πιο κατάλληλοι είναι οι
υποκειμενικοί κανόνες και πιο ισχυρός ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος τόσο πιο εύκολη
πρέπει να είναι η πρόθεση του ατόμου να εκτελέσει μια απόφαση. Η θεωρία αυτή έχει
εφαρμοστεί σε πολλές έρευνες παράγωντας αξιόπιστα αποτελέσματα. (Τσακίρη, 2007)

2.3

Μέθοδοι αξιολόγησης

Σε αυτήν την ενότητα θα εξετάσουμε διάφορες τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγηση της ευχρηστίας των ιστοσελίδων. Σκοπός τους είναι να εντοπίσουν
πόσο αποτελεσματικές, αποδοτικές και ικανοποιητικές είναι οι ιστοσελίδες ως προς τον
τρόπο χρησιμοποίησης από τους χρήστες. Η αξιολόγηση της ευχρηστίας των
ιστοσελίδων δίνει την ευκαιρία στους χρήστες να εκφράσουν ελεύθερα την γνώμη τους
και τις απαιτήσεις τους. Έτσι οι δημιουργοί των ιστοσελίδων μπορούν να βελτιώνουν
και να τροποποιούν τις ιστοσελίδες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αλλά και να
πειστούν ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών. Αναγνωρίζουν τα τυχόν λάθη
που υπάρχουν, γίνονται αναδιορθώσεις έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν εύκολη
πρόσβαση αλλά και να εξυπηρετούνται για τον σκοπό τον οποίο έχουν εισέλθει.
Οι τεχνικές οι οποίες θα αναφέρουμε χωρίζονται σε αναλυτικές και εμπειρικές
τεχνικές. Οι αναλυτικές τεχνικές χρησιμοποιούνται χωρίς να είναι αναγκαία η
συμμετοχή των χρηστών. Πραγματοποιείται κατά τα αρχικά στάδια σχεδιασμού μιας
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ιστοσελίδας και βασίζεται σε θεωρητικά πρότυπα και κανόνες. Οι μέθοδοι αυτοί έχουν
συγκριτικά χαμηλό κόστος καθώς πραγματοποιούνται στα πρώτα στάδια αξιολόγησης
και

μπορούν

να

έχουν

διαμορφωτικό

χαρακτήρα.

Οι

εμπειρικές

τεχνικές

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού. Οι
αξιολογητές πληροφορούνται για τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των χρηστών καθώς
και οι ίδιοι οι χρήστες μπορούν να εκφράσουν την άποψη τους εφόσον έχουν την
δυνατότητα συμμετοχής. Πραγματοποιείται είτε στον χώρο λειτουργίας είτε στο
εργαστήριο. Η εφαρμογή οποιασδήποτε μεθόδου βοηθάει στον εντοπισμό των
σφαλμάτων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ιστοχώρου και να γίνει πιο
αποτελεσματικός και αποδοτικός στους χρήστες του.(Καραγεωργίου, 2008).

Οι τεχνικές που περιγράφονται είναι οι ακόλουθες:

1.Αναλυτικές μέθοδοι:

^

Ανάλυση πληκτρολογήσεων

^

Γνωστικό περιδιάβασμα

^

Έλεγχος συμβατότητας με κανόνες σχεδιασμού και πρότυπα
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2.Διερευνητικές μέθοδοι:

S

Συνεντεύξεις χρηστών

S

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

S

Ομαδική αξιολόγηση

2.3.1 Αναλυτικές μέθοδοι

2.3.1.1 Ανάλυση πληκτρολογήσεων
Η μέθοδος αυτή έχει αναπτυχθεί κατά την διάρκεια δημιουργίας του μοντέλου
GOMS την χρονολογία 1983 από τους Card, Moran και Newell. Στηρίζεται σε ένα
παράρτημα του μοντέλου GOMS, το μοντέλο πληκτρολόγησης. Η ανάλυση
πληκτρολογήσεων γίνεται χωρίς την συμμετοχή των χρηστών και εφαρμόζεται στα
αρχικά στάδια σχεδιασμού για την αξιολόγηση της απόδοσης μιας ιστοσελίδας.
Αποτελεί μια χρήσιμη μέθοδος αξιολόγησης για την μελέτη πολλαπλών εναλλακτικών
σχεδιασμών η εργασιών που γίνονται σε συγκεκριμένα στάδια και έχουν ως σκοπό την
βελτίωση τους. Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη ενός έμπειρου και
αλάνθαστου χρήστη. Η σωστή εφαρμογή της βασίζεται σ’ ένα συγκεκριμένο μοντέλο
ανάλυσης εργασιών το οποίο λειτουργεί σαν εργαλείο καθοδήγησης των ενεργειών του
χρήστη με την ταυτόχρονη λειτουργία του συστήματος, για την εκπλήρωση ενός
στόχου. Αν ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση των ενεργειών του χρήστη είναι
γνωστός τότε μπορεί πολύ εύκολα να μελετηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την
αξιολόγηση με την χρήση αυτής της μεθόδου. Η χρήση της είναι επίμονη αλλά μπορεί
να δώσει αποτελέσματα με ακρίβεια. (Καραγεωργίου, 2008)
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2.3.1.2 Γνωστικό περιδιάβασμα
Ο στόχος αυτής της μεθόδου είναι να κατανοηθούν οι αναμενόμενες γνώσεις που
κατέχει ο χρήστης από την λειτουργία και την χρήση μιας ιστοσελίδας. Ο αξιολογητής
διερευνά με κάθε λεπτομέρεια την ιστοσελίδα έτσι ώστε να ελεγχθεί αν η χρήση της
ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στον χρήστη. Είναι μια μέθοδος που καθορίζει αν οι
στόχοι του χρήστη με τις μεταβολές που υπάρχουν στον τομέα της ιστοσελίδας,
μπορούν να οδηγήσουν στην επόμενη σωστή κίνηση. Εξετάζει την ευχρηστία μιας
ιστοσελίδας και βοηθάει τους πρωτόπειρους χρήστες κατά την διάρκεια της έρευνας
τους σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας.
Η μέθοδος αυτή είναι αρκετά αποτελεσματική και εύκολη στην χρήση της και
χρησιμοποιείται είτε κατά τα αρχικά στάδια ανάπτυξης ώστε να γίνουν οι τυχόν
αναδιορθώσεις είτε κατά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού. Κύρια λειτουργία του
χρήστη κατά το στάδιο της εκμάθησης μιας ιστοσελίδας είναι να ορίσει τους στόχους
και να ανακαλύψει τρόπους και χειρισμούς που τον διευκολύνουν. Επιλέγει κατά την
γνώμη του τις πιο κατάλληλες μεθόδους, τις εκτελεί και με βάση την απόδοση του
συστήματος κρίνει αν είναι ευνοϊκές και επιτυχείς.

Το γνωστικό περιδιάβασμα ταυτοποιεί την διαδικασία αυτή με δυο βήματα:
Α) Για κάθε εργασία του χρήστη ορίζονται συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες πρέπει
να εκτελέσει.

Β) Οι ενέργειες αυτές πρέπει να εκτελεσθούν με επιτυχία από τους πρωτόπειρους
χρήστες και αξιολογούνται με τα εξής κριτήρια:

^

Η επόμενη ενέργεια που πρέπει να εκτελέσει ο χρήστης πρέπει να είναι σαφής

και αντιληπτή από το ίδιο το σύστημα.
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Ο χρήστης μπορεί να συνδέσει την επιτυχή εκτέλεση της ενέργειας με τον
επόμενο στόχο του?

^

Ο ίδιος ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση μετά την ενέργεια του να

κατανοήσει σύμφωνα με την κρίση του αν η επιλογή του ήταν σωστή και αν επηρέασε
θετικά ή αρνητικά το σύστημα.

Η αρνητική απόκλιση σε ένα από τα παραπάνω κριτήρια προσδιορίζει την ατέλεια
που υπάρχει στην ιστοσελίδα την οποία αξιολογούμε. Με συνέπεια να προταθούν
βέλτιστες λύσεις ώστε να αντιμετωπιστούν οι ατέλειες για την σωστή αξιολόγηση της
ιστοσελίδας. (Καραγεωργίου Ι. 2008).

2.3.1.3 Έλεγχος συμβατότητας με κανόνες σχεδιασμού και πρότυπα
Η μέθοδος ελέγχου συμβατότητας με κανόνες σχεδιασμού και πρότυπα έχει
παρόμοια λειτουργία με την ευρετική αξιολόγηση. Διενεργείται από ειδικούς
αξιολογητές αλλά βασίζεται σε λεπτομερείς κανόνες αξιολόγησης σχεδιασμού μιας
ιστοσελίδας και όχι από ευρετικούς κανόνες όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Οι
κανόνες είναι γνωστοί στους αξιολογητές

και έχουν την μορφή ενός καταλόγου

ελέγχου. Ο κάθε αξιολογητής εξετάζει αν ικανοποιούνται οι κανόνες από την
ιστοσελίδα και έχει την δυνατότητα να επισυνάπτει στο κατάλογο οτιδήποτε σχόλια και
προτάσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα στην βελτίωση της ανάπτυξης της και την
ικανοποίηση του αντίστοιχου κανόνα. Οι κανόνες που χρησιμοποιούνται είναι είτε
ειδικοί πάνω στο αντικείμενο αξιολόγησης είτε γενικής φύσεως. Το κόστος αυτής της
μεθόδου

είναι

αρκετά υψηλό

και

απαιτείται

αξιολογητών.(Καραγεωργίου Ι.2008)
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ένας

συγκεκριμένος

αριθμός

Οι αναλυτικές μέθοδοι είναι αρκετά περίπλοκοι στην χρήση τους. Ο μεγάλος
αριθμός κανόνων που πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τους αξιολογητές δυσχεραίνει τον
τρόπο λειτουργίας τους. Μπορεί να μην υπάρξει η πλήρη κατανόηση των κανόνων και
η εφαρμογή τους να έχει λάθος αποτέλεσμα σε μια ερεύνα. Η στήριξη τους σε
θεωρητικά μοντέλα αποσκοπεί την χρήση τους από έμπειρους αξιολογητές.

2.3.2 Διερευνητικές μέθοδοι

Οι μέθοδοι αυτές διαφέρουν από τις αναλυτικές μεθόδους καθώς υπάρχει άμεση
επικοινωνία με τον χρήστη του αντικειμένου στο οποίο γίνεται αξιολόγηση.
Χρησιμοποιείται σαν τεχνική για την εξαγωγή των συμπερασμάτων αξιολόγησης μιας
ιστοσελίδας. Η διερευνητική

μέθοδος βασίζεται στις σκέψεις των χρηστών

εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους οι οποίες έχουν συνήθως υποκειμενικό
χαρακτήρα. Δίνεται η ευκαιρία στους χρήστες να εκφράσουν τις προτιμήσεις και τις
ανάγκες τους. Η αξιολόγηση βάση αυτής της μεθόδου γίνεται στο φυσικό χώρο του
χρήστη, σε πραγματικές συνθήκες χρήσης

και απαιτείται συνήθως η συμμετοχή

μεγάλου ποσοστού χρηστών. Πραγματοποιείται όταν η ιστοσελίδα βρίσκεται ήδη σε
λειτουργία ή υπό κατασκευή και χρησιμοποιείται είτε για συμπερασματική είτε για
διαμορφωτική αξιολόγηση αντιστοίχως. Παρακάτω αναφέρουμε κάποιες διερευνητικές
μεθόδους από τις οποίες η χρήση του ερωτηματολογίου θα εφαρμοστεί στην έρευνα
μας.
2.3.2.1 Συνεντεύξεις χρηστών
Η προσωπική συνέντευξη είναι ίσως η μέθοδος που χρησιμοποιείται περισσότερο
λόγω της ευελιξίας που προσφέρει κατά της διεξαγωγή της, την άμεση επικοινωνία με
τον χρήστη και το χαμηλό της κόστος.
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Σκοπός της συνέντευξης είναι να ερευνήσει ένα θέμα λαμβάνοντας υπόψη την
οπτική του ερωτώμενου. Πρόκειται δηλαδή για μια καταγραφή των απόψεων και των
αντιλήψεων του ερωτούμενου. Κύριο πλεονέκτημα της είναι η δυναμική της συζήτησης
που οδηγεί στον εντοπισμό των αιτιών και των λόγων κάποιων συγκεκριμένων
στάσεων. Υπάρχει άμεση προφορική επικοινωνία ανάμεσα στον ερευνητή και τον
ερωτώμενο έχοντας ως σκοπό την συλλογή πληροφοριών του πρώτου από τον δεύτερο
πάνω σε ένα θέμα. Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα στάδια
ανάπτυξης.
Ο αξιολογητής έχει ετοιμάσει μια λίστα ερωτήσεων χωρίς όμως να επιδιώκεται απλή
καταγραφή των απαντήσεων από τον ερωτούμενο. Πρέπει να υπάρξει συζήτηση
ανάμεσα σε ερευνητή και ερωτούμενο έτσι ώστε να καταγραφούν οι προτιμήσεις και οι
απόψεις των χρηστών. Επιπλέον μπορεί να δοθεί έμφαση σε σημαντικότερα
προβλήματα και να προκύψουν επιπλέον χρήσιμες παρατηρήσεις. Είναι χρήσιμο να
υπάρχει μια ιεραρχική δομή στις ερωτήσεις ώστε να μπορεί ο αξιολογητής να
επικεντρώνεται από τα γενικά σε πιο ειδικά θέματα.
Η έρευνα που γίνεται με αυτήν την μέθοδο οδηγεί τον αξιολογητή στην απόκτηση
σημαντικών πληροφοριών σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, μετατρέποντας τον σκοπό
της έρευνας σε ερωτήσεις. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της συνέντευξης δίνονται
οδηγίες στους αξιολογητές σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης των ερωτώμενων, την
συμπεριφορά την οποία πρέπει να έχουν απέναντι τους καθώς και τον τρόπο
καταγραφής των απαντήσεων. Ο αξιολογητής πρέπει να είναι σαφής και κατανοητός
στις ερωτήσεις του και δεν θα πρέπει να σχολιάζει τις απαντήσεις των ερωτώμενων
γιατί μπορεί να επηρεάσει τις απόψεις τους. Επίσης κατά την διάρκεια της διαδικασίας
μιας συνέντευξης δεν θα πρέπει να παρευρίσκονται άλλα άτομα γιατί είναι και αυτός
ένας παράγοντας αλλοίωσης των απαντήσεων. Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει την
διάρκεια την οποία θα έχει η συνέντευξη ώστε να υπάρχει άνεση χρόνου. Κατά την
ολοκλήρωση της συνέντευξης μπορεί να διατεθεί κάποιος χρόνος για τυχόν απορίες ή
ερωτήματα τα οποία δεν μπορούν να αναλυθούν κατά την διάρκεια της συνέντευξης
από την πλευρά του χρήστη.
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Σκοπός της συνέντευξης δεν είναι να μετρηθεί η ποιότητα των ιστοσελίδων αλλά να
αξιολογηθεί η συμπεριφορά και η αντίληψη των χρηστών και να δοθούν νέες ιδέες που
θα είναι χρήσιμες για την βελτίωση των ιστοσελίδων. Κύριο πλεονέκτημα αυτής της
μεθόδου είναι η λεπτομερής καταγραφή των απόψεων των χρηστών αλλά και η έμφαση
σε σημαντικά θέματα που προκύπτουν.( Ζαφειρόπουλος Κ. 2005)
2.3.2.2 Ερωτηματολόγιο
Η χρήση συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες
μεθόδους αξιολόγησης η οποία εφαρμόζεται για την έρευνα αξιολόγησης μιας
ιστοσελίδας. Το ερωτηματολόγιο δεν περιέχει κάποια δυσκολία στην υλοποίηση του.
Ωστόσο πρέπει να ληφθούν ορισμένοι κανόνες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας του
ερωτηματολογίου.
Για να γίνει η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών από τις ερωτήσεις οι οποίες
θα οδηγηθούν στην επεξεργασία για στατική ανάλυση, απαιτείται ένα τυποποιημένο
ερωτηματολόγιο. Για να οδηγηθεί ο ερευνητής σε έγκυρα αποτελέσματα πρέπει να
περιέχονται στο ερωτηματολόγιο κατάλληλες ερωτήσεις. Σε αντίθεση με την
συνέντευξη οι ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο είναι διατυπωμένες και δεν μπορούν να
αλλάξουν. Πρέπει να είναι απλές, κατανοητές και να σχετίζονται με το θέμα της
έρευνας. Επίσης οι όροι που χρησιμοποιούνται να είναι κατανοητοί προς όλους
ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου. Είναι χρήσιμο να αποφεύγονται οι ερωτήσεις που
απαιτούνται ειδικές γνώσεις για να απαντηθούν καθώς και αυτές που περιλαμβάνουν
άρνηση. Πρέπει πάντοτε να υπάρχει η πιθανή απάντηση δεν γνωρίζω ή δεν απαντώ
καθώς δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν γνώσεις για όλα τα θέματα. Όλα αυτά
βοηθούν τους χρήστες στο να μην απαντούν παρανοϊκά ή έμμεσα και να υπάρχει
σαφήνεια στις απαντήσεις.
Ένα καλό ερωτηματολόγιο πρέπει να αποτελείται από 20-40 ερωτήσεις. Η απάντηση
από κάθε ερώτηση πρέπει να μας δίνει σωστές και αρκετές πληροφορίες για τον τομέα
τον οποίο θέλουμε να αξιολογήσουμε. Κάθε διαφορετική απάντηση πρέπει να μας δίνει
διαφορετικές πληροφορίες ώστε να μας βοηθάει στον στόχο της αξιολόγησης. Οι
εισαγωγικές ερωτήσεις που είναι σχετικές με το θέμα της έρευνας μελετούν γενικότερα
χαρακτηριστικά του ερωτούμενου και όχι αυτό καθαυτό το αντικείμενο της έρευνας. Το
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κύριο πυρήνα του ερωτηματολογίου αποτελεί μια σειρά ερωτήσεων και έχουν άμεση
σχέση με το θέμα που ερευνάμε. Γενικά κάθε τμήμα του ερωτηματολογίου είναι καλό
να οργανώνεται σε ομάδες ομοειδών ερωτήσεων. Καλό είναι να υπάρχει μια αρίθμηση
στις ερωτήσεις η οποία όμως δεν πρέπει να είναι ενιαία για ολόκληρο το
ερωτηματολόγιο.(Ιωαννίδη Ε., 2010)
2.3.2.3 Τύποι ερωτηματολογίων
Ανοιχτές ερωτήσεις: είναι οι ερωτήσεις στις οποίες δεν προτείνονται στον
ερωτώμενο

συγκεκριμένες απαντήσεις ώστε να

επιλέξει.

Αντίθετα δέχονται

περισσότερο γενικές απαντήσεις που διαφέρουν από ερωτώμενο σε ερωτώμενο. Στις
ερωτήσεις αυτές ο κάθε ερωτώμενος μπορεί να αναπτύξει με ελεύθερο λόγο τις απόψεις
του υπό μορφή κειμένου και δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτουν με απόψεις άλλων
ερωτώμενων. Αυτό σημαίνει ότι οι ανοιχτές ερωτήσεις επιτρέπουν στον ερωτώμενο να
μην επιλέγει μια συγκεκριμένη σειρά τιμών αλλά να εκφράζεται περισσότερο ελεύθερα

Κλειστές ερωτήσεις: στις κλειστές ερωτήσεις, αντίθετα, υποδεικνύουμε μια σειρά
πιθανών

απαντήσεων

από

τις

οποίες

ο

ερωτώμενος

μπορεί να

επιλέξει.

Χρησιμοποιούνται κυρίως γιατί επιτρέπουν την σύγκριση των απαντήσεων μεταξύ
ομάδων ερωτώμενων. Παρουσιάζουν ωστόσο το πρόβλημα ότι οι προτεινόμενες
απαντήσεις μπορεί να μην εκφράζουν πλήρως τις πιθανές απαντήσεις που θα
μπορούσαν να δώσουν οι ερωτώμενοι. Μπορεί έτσι να τους περιορίζουν την έκφραση
και την επιλογή απαντήσεων.

Κλίμακες πολλαπλής επιλογής: πρόκειται για ερωτήσεις που επιδέχονται μια η
περισσότερες απαντήσεις από μια σειρά προτεινόμενων απαντήσεων. Γενικά ο
ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει από καμία έως όλες τις προτεινόμενες απαντήσεις.

Κλίμακες αξιολόγησης: στις ερωτήσεις αυτές ο ερωτώμενος καλείται να
βαθμολογήσει μια σειρά από προτάσεις με σειρά σπουδαιότητας, βάζοντας 1 στην
σπουδαιότερη κ.ο.κ. Η χρήση κλιμάκων αξιολόγησης προσφέρει το σημαντικό
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πλεονέκτημα ότι δίνει ως αποτέλεσμα ταξινομημένες τις τιμές που συνθέτουν την
απάντηση της ερώτησης, κάτι που σε πολλές εφαρμογές είναι ιδιαίτερα χρήσιμο.
Εναλλακτικά αντί της αξιολόγησης που ξεκινά από το 1 για να χαρακτηρίσει την
σημαντική τιμή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η απόδοση ποσοστών από τον ερωτώμενο
σε κάθε τιμή.

Κλίμακες Likert: είναι οι κλίμακες που χρησιμοποιούνται περισσότερο. Η
δυνατότητα που προσφέρουν είναι ότι δεν καταγράφουν τη γενική συμφωνία ή
ασυμφωνία με μια πρόταση αλλά και τον βαθμό συμφωνίας. Συχνά είναι επταβάθμιες,
πενταβάθμιες, τετραβάθμιες, τριτοβάθμιες. Οι πιο δημοφιλής κλίμακες είναι αυτές με
τις πέντε βαθμίδες. Οι κλίμακες Likert αποδίδουν την τιμή πάρα πολύ στο ένα άκρο
τους που έχει την τιμή ένα και την τιμή καθόλου στο άλλο άκρο τους που έχει την τιμή
πέντε. Επιτρέπεται στον ερωτώμενο να επιλέξει οποιαδήποτε από τις δυο ακραίες τιμές
ή τις ενδιάμεσες τους, ανάλογα με τον βαθμό συμφωνίας του και την άποψη του. Π.χ.:

Πιστεύετε ότι η χρήση του ήχου είναι αρκετή. 1. 2. 3. 4. 5
1)

Καθόλου

2)

Λίγο

3)

Αρκετά

4)

Πολύ

5)

Πάρα πολύ

(Ζαφειρόπουλος, 2005)
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2.3.2.4 Ομαδική αξιολόγηση
Οι ομάδες αξιολόγησης χρησιμοποιούνται για να μελετήσουν σε βάθος και μέσω της
συζήτησης τα θέματα που ενδιαφέρουν τον ερευνητή σχετικά με την ιστοσελίδα. Το
κατάλληλο μέγεθος των χρηστών που συμμετέχουν σε μια ομάδα είναι 5 έως 10. Συχνά
σε μια μελέτη με την χρήση ομάδων σχηματίζονται και μελετούνται πολλές ομάδες και
εξάγονται συμπεράσματα συγκριτικά από όλες. Οι ομάδες σχηματίζονται από άτομα με
ομοειδή χαρακτηριστικά που αφορούν το σκοπό της έρευνας. Αυτό εξυπηρετεί στο να
υπάρχει ένα επαρκές επίπεδο επικοινωνίας ανάμεσα στα άτομα.
Ένας έμπειρος και κατάλληλα εκπαιδευμένος συντονιστής είναι αυτός που θα
προετοιμάσει τα θέματα που πρέπει να αναπτυχθούν καθώς και την εξαγωγή των
συμπερασμάτων στο τέλος της συζήτησης. Διαθέτει επίσης κανόνες που θα βοηθήσουν
στο συντονισμό της συζήτησης προκείμενου να είναι ελεγχόμενη και επιτρέπει την
ανάπτυξη ιδεών από τους χρήστες.
Αρχικά πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός χρηστών οι οποίοι θα είναι πρόθυμοι να
συμμετάσχουν στην διαδικασία. Επιλέγονται τα θέματα τα οποία πρόκειται να
συζητηθούν καθώς και ο συντονιστής. Ο συντονιστής θα πρέπει να μεριμνά στο να
αισθάνονται οι χρήστες ελεύθεροι. Να μπορούν να συζητήσουν και να εκφράζουν τις
απόψεις τους σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται. Οι αντιλήψεις και οι γνώμες
των μελών διαμορφώνονται μέσω της αλληλεπίδρασης τους. Αναλύονται οι απόψεις
όλων των μελών, τα αποτελέσματα των οποίων χρησιμοποιούνται για την βαθύτερη
κατανόηση του θέματος αλλά και την εξαγωγή των συμπερασμάτων.
Οι ομάδες αξιολόγησης αποτελούν αποδοτικές διαδικασίες έρευνας γιατί κάνουν
χρήση και αντλούν στοιχεία από την συζήτηση μεταξύ των χρηστών. Εκμεταλλεύεται,
δηλαδή, τη φυσική τάση που παράγεται μέσα στις ομάδες των ατόμων, αρκεί να μπορεί
να διαμορφώσει κατάλληλα και άνετα περιβάλλοντα για να εκφραστούν οι
συμμετέχοντες. Αυτό επιτυγχάνετε με το να πειστούν οι χρήστες ότι η γνώμη τους
μετράει και ότι δεν διατρέχουν τον κίνδυνο να τους ασκηθεί κριτική από τους
υπόλοιπους.( Καραγεωργίου Ι. 2008).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3 .Κ ρ ιτή ρ ια Α ξιο λ ό γ η σ η ς κ α τ ά M elsen

3.1

Ευρετική αξιολόγηση
Η ευρετική αξιολόγηση αποτελεί μια από τις πιο γνωστές και διαδεδομένες

μεθόδους αξιολόγησης η οποία έχει εφαρμοστεί σε πολλές έρευνες. Παρουσιάστηκε το
1990 από τους Jacob Nielsen και Rolf Molich στην προσπάθεια τους να μειώσουν τα
κριτήρια αξιολόγησης και να αυξήσουν την αξιοπιστία και την εμπειρία των
αξιολογητών. Αποτελεί μια υποκειμενική μέθοδος ανάλυσης του συστήματος στο οποίο
γίνεται αξιολόγηση. Πραγματοποιείται από ειδικούς αξιολογητές που στηρίζονται στην
εφαρμογή ενός συνόλου ευρετικών κανόνων.
Κύριο πλεονέκτημα της είναι η δυνατότητα εφαρμογής της σε κάθε στάδιο του
κύκλου σχεδιασμού και το χαμηλό κόστος διεξαγωγής της. Η ευρετική αξιολόγηση
προτείνεται να γίνεται κυρίως από εξωτερικούς αξιολογητές οι οποίοι δεν έχουν
εμπλακεί στην ανάπτυξη του συστήματος που θα αξιολογήσουν και στην περίπτωση
μας στον σχεδιασμό της ιστοσελίδας. Έχει διαπιστωθεί ότι ο καλύτερος αριθμός των
εξωτερικών αξιολογητών είναι 4-5, των οποίων οι γνώμες συγκαταλέγονται όλες μαζί
στο τέλος. Ο αριθμός αυτός είναι κατάλληλος ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν τα
προβλήματα ευχρηστίας που υπάρχουν σε μια ιστοσελίδα.
Η μέθοδος αυτή εστιάζεται σε 2 κύρια σημεία:
α) την γενική σχεδίαση ενός συστήματος και
β) τις ενέργειες, τα μηνύματα και τις διάφορες διαδικασίες που απαιτούνται για να γίνει
μια συγκεκριμένη διεργασία.
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Οι κανόνες που χρησιμοποιούνται για την ευρετική αξιολόγηση δεν είναι αυστηρά
διατυπωμένοι. Ορισμένοι αξιολογητές δίνουν περισσότερο βαρύτητα σε μερικούς
κανόνες από ότι σε άλλους. Μερικές φορές ανάλογα με το αντικείμενο αξιολόγησης
είναι απαραίτητο να δοθεί περισσότερη βαρύτητα σε κάποιους κανόνες. Ο Nielsen έχει
προτείνει δέκα γενικούς κανόνες (κριτήρια) γνωστοί ως ευρετικοί τους οποίους θα
αναπτύξουμε αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο.
Σκοπός της μεθόδου δεν είναι να αποδώσει στους χρήστες ήδη διαπιστωμένες
μορφές αξιολόγησης. Η μέθοδος της ευρετικής αξιολόγησης προσφέρει πολλά
πλεονεκτήματα όπως ο εύκολος εντοπισμός προβλημάτων ευχρηστίας, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με ελάχιστη προσπάθεια και σε μελλοντικό στάδιο, δεν απαιτούνται
τελικοί χρήστες και αποτελεί γρήγορο και φθηνό τρόπο επιθεώρησης του αντικειμένου
αξιολόγησης. Ωστόσο υπάρχουν και τα μειονεκτήματα όπως: οι ευρετικοί κανόνες του
Nielsen δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις περιπτώσεις, απαιτείται εμπειρία των
αξιολογητών στην εφαρμογή των κανόνων του Nielsen και είναι δύσκολο να βρεθούν
ειδικοί αξιολογητές.
Οι αξιολογητές πρέπει να ενημερώνονται για τους στόχους ευχρηστίας που έχουν
τεθεί αλλά και να γνωρίζουν ποιοι είναι οι χρήστες και ποιες οι βασικές τους
προσδοκίες. Κάθε αξιολογητής μπορεί να επιλέξει τα κριτήρια με τα οποία θα
αξιολογήσει μια ιστοσελίδα. Αναζητούν πρώτα τα προβλήματα που πιθανόν να έχουν οι
αρχάριοι χρήστες. Ελέγχονται οι στόχοι των χρηστών, οι ευρετικοί κανόνες και όλοι οι
παράμετροι που σχετίζονται με τον χώρο αξιολόγησης της ιστοσελίδας. Επιπλέον αν
υπάρχει χρόνος προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήματα που δεν λύθηκαν σε
προηγούμενες έρευνες.
Οι αξιολογητές βαθμολογούν την σοβαρότητα των προβλημάτων με μια κλίμακα
σπουδαιότητας 0-4 (0 δεν είναι πρόβλημα ευχρηστιας, 1 πρόβλημα αισθητικης, 2
δευτερεύον προβλημα, 3 σοβαρό προβλημα, 4 καταστροφικό πρόβλημα). Κάθε
αξιολογητής έχει μια λίστα προβλημάτων που την βαθμολογεί σύμφωνα με την
παραπάνω κλίμακα σπουδαιότητας. Στο τέλος όλοι οι αξιολογητές συγκεντρώνονται
μαζί, δημιουργούν μια κοινή λίστα με τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπίσει και
ανταλλάσσουν απόψεις για την αντιμετώπιση τους.( Τσέλιος, κ.α, 2004)
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3.2

Κριτήρια αξιολόγησης Nielsen

Η έννοια της ευχρηστίας την οποία θα αναλύσουμε περισσότερο στο επόμενο
κεφάλαιο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων.
Ευχρηστία είναι η ικανοποίηση, κατανόηση και αποτελεσματικότητα των διάφορων
λειτουργιών που έχουν χρησιμοποιήσει οι χρήστες από την πλοήγηση τους σε μια
ιστοσελίδα. Σήμερα η πρόσβαση μας στον χώρο του διαδικτύου μας δίνει την
δυνατότητα χρήσης πολλών πληροφοριών. Ωστόσο ορισμένες πληροφορίες μπορεί να
είναι άσκοπες, κακόβουλες και να οδηγούν σε λάθος συμπέρασμα. Έτσι είναι αναγκαίο
να βρεθούν κάποια κριτήρια με τα οποία θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις
ιστοσελίδες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Σύμφωνα με τον Jacob Nielsen ( Καψή Μ, 2009) οι χρήστες των ιστοσελίδων δεν
μπορούν να αντεπεξέλθουν σε δύσκολους χειρισμούς και σε αργές σελίδες. Προτιμούν
ιστοσελίδες που μπορούν να βρουν εύκολα χρήσιμες πληροφορίες, να είναι δομημένες,
οργανωτικές και εύκολες στην πρόσβαση τους. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το
internet στις μέρες μας θέλουν να εκτελούν τις ενέργειες τους γρήγορα και εύκολα. Δεν
επιθυμούν τις μεγάλες σελίδες και τα διαφημιστικά μηνύματα που εμφανίζονται και
αποσπούν την προσοχή του χρήστη. Αντιθέτως επιθυμούν ιστοσελίδες που να έχουν
επαρκή υποστήριξη για τον χρήστη και αποδοτική υποδομή στην πλοήγηση τους. Από
την χρήση μιας ιστοσελίδας μπορεί κάποιος να παρατηρήσει υπερβολικές εικόνες και
ελάχιστες πληροφορίες έχοντας ως αποτέλεσμα την μη ικανοποίηση των χρηστών. Έτσι
η ευχρηστία μπορεί να μας δώσει την δυνατότητα αξιολόγησης των ιστοσελίδων με
βάση την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα τους. Παρακάτω θα αναφέρουμε
τα δέκα (10) κριτήρια του Nielsen τα οποία βοηθούν στον εντοπισμό των προβλημάτων
που υπάρχουν σε μια ιστοσελίδα για την σωστή αξιολόγηση της.
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Κριτήρια Nielsen:

1)

Ορατότητα της κατάστασης του συστήματος.

Το σύστημα πρέπει πάντα να ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με το τι συμβαίνει,
μέσω της κατάλληλης αναπληροφόρησης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Το
πιο σημαντικό πράγμα που χρειάζεται να γνωρίζει ο χρήστης είναι σε ποιο site είναι και
ποιο είναι το επόμενο σωστό βήμα για να μπορεί να συνεχίσει. Ο χρήστης είναι
σημαντικό να παρακολουθεί την κατάσταση του συστήματος και να ενημερώνεται για
τις αλλαγές ώστε να μπορεί να αλληλεπιδρά σωστά με το σύστημα

2)

Συσχέτιση συστήματος και πραγματικού κόσμου.

Η ορολογία που χρησιμοποιείται σε μια ιστοσελίδα πρέπει να είναι σαφής και
κατανοητή προς τον χρήστη. Ο προγραμματιστής πρέπει να χρησιμοποιεί φράσεις και
έννοιες ευκολονόητες και οικείες προς τους χρήστες αποφεύγοντας τους όρους που να
μην μπορούν να κατανοηθούν. Επίσης οι πληροφορίες πρέπει να παρουσιάζονται με
λογική σειρά.

3)

Έλεγχος του συστήματος από τον χρήστη.

Ορισμένοι χρήστες εκτελούν ενέργειες κατά λάθος χωρίς να μπορούν να
επανορθώσουν, βάση των δυνατοτήτων που τους παρέχονται. Κάθε ιστοσελίδα λοιπόν
πρέπει να παρέχει σαφής και εύκολες εξόδους διαφυγής από ανεπιθύμητε καταστάσεις
που μπορεί να βρεθούν οι χρήστες. Η λειτουργία της επανάληψης και της ακύρωσης
μπορεί να υποστηριχτεί.
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4)

Συνέπεια και τήρηση προτύπων.

Οι χρήστες δεν θα πρέπει να αναρωτιούνται για το νόημα συγκεκριμένων λέξεων,
καταστάσεων ή ενεργειών. Πρέπει να εκτελούνται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε μέρος του
συστήματος. Παραδείγματος χάρη ένας όρος που εμφανίζεται πολλές φορές σ’ ένα
πρόγραμμα, δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί από τον χρήστη γιατί έχει το ίδιο νόημα.

5)

Υποβοήθηση χρηστών στην αναγνώριση, διάγνωση και ανάνηψη από

σφάλματα.

Τα μηνύματα λάθους πρέπει να εκφράζονται σε απλή γλώσσα, να είναι κατανοητά
έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα επίλυσης από την πλευρά του χρήστη. Επίσης θα
πρέπει να δίνονται και οι τρόποι επίλυσης τους. Ωστόσο ένας καλός σχεδιασμός μπορεί
να εμποδίσει την εμφάνιση των προβλημάτων και αποτελεί πιο αξιόπιστη τεχνική από
τα μηνύματα λάθους

6)

Σχεδιασμός για αποτροπή σφαλμάτων χρήστη.

Στην πλοήγηση μιας ιστοσελίδας είναι πολύ εύκολο ο χρήστης να ενεργήσει λάθος
και να βρεθεί σε μια ανεπιθύμητη κατάσταση. Έτσι πρέπει να υπάρχει επιβεβαίωση
πριν από μια επικίνδυνη ενέργεια και να αποφεύγετε η χρήση της ίδιας εντολής, σε
διαφορετική κατάσταση με διαφορετική σημασία. Γενικά όπως αναφέραμε και πιο
πάνω ένας καλός σχεδιασμός είναι αυτός που μπορεί να βοηθήσει στην σωστή
ανάπτυξη των εργασιών του χρήστη.

7)

Ελαχιστοποίηση του μνημονικού φορτίου.
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Οι πληροφορίες και οι διάφορες επιλογές μιας ιστοσελίδας πρέπει να είναι ορατές. Να
υποστηρίζουν τον χρήστη να αναγνωρίζει και όχι να θυμάται. Τα αντικείμενα και τα
μέσα επιλογής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον χρήστη σε μια ιστοσελίδα
πρέπει να είναι διαρκώς προσβάσιμα και ορατά. Επίσης οι οδηγίες για την διευκόλυνση
της χρήσης μια ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι ανακτήσιμες εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

8)

Ευελιξία και αποδοτικότητα χρήσης.

Μια ιστοσελίδα πρέπει να είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να
εξυπηρετήσει τόσο τους έμπειρους χρήστες όσο και τους άπειρους. Για την γρήγορη
εκτέλεση των εργασιών πρέπει να παρέχονται συντομεύσεις στους πεπειραμένους
χρήστες. Ωστόσο δεν πρέπει να είναι εμφανής στους άπειρους για να μην δυσκολεύει
τις λειτουργίες τους.

9)

Αποφυγή περιττών στοιχείων.

Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο πρέπει να αποφεύγονται οι περιττές πληροφορίες που
αποσπούν την προσοχή του χρήστη. Η υπερβολική χρήση των γραφικών και των
εικόνων αποτελούν στοιχεία μη απαραίτητα και αποπροσανατολίζουν τον χρήστη από
την εργασία του. Η ιστοσελίδα πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να
περιέχει μόνο τις απαραίτητες για τον χρήστη πληροφορίες.

10)

Επαρκής υποστήριξη-βοήθεια και εγχειρίδια.
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Ακόμη κι αν ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα χωρίς να υπάρξει
κάποια βοήθεια, πολλές φορές είναι χρήσιμο να υπάρχουν ηλεκτρονικά εγχειρίδια για
την επαρκή υποστήριξη του. Κάθε τέτοιου είδους πληροφορία είναι απαραίτητο να
μπορεί να ακολουθηθεί και αναζητηθεί εύκολα, να πλησιάζει την εργασία του χρήστη
και να προβλέπει συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να γίνουν.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, αυτό που μας οδηγεί στο να επισκεφτούμε μια
ιστοσελίδα είναι είτε για να συλλέξουμε κάποιες πληροφορίες είτε για να
ενημερωθούμε για κάποιο θέμα που μας ενδιαφέρει. Ωστόσο η επίσκεψη μας σ’ ένα site
εκτός από την ενημέρωση πρέπει να μας αφήσει καλές εντυπώσεις όσο αφορά τον
τρόπο παρουσίασης της ιστοσελίδας.( Καρούλης Α., 2010)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4. Οι ισ τ ο σ ε λ ίδ ε ς κ α ι η ε υ χ ρ η σ τ ία τ ο υ ς

4.1

Ορισμός Ιστοσελίδων

Οι ιστοσελίδες επί της ουσίας είναι κάποια έγγραφα τα οποία περικλείουν
διαφορετικούς τύπους από δεδομένα και συνδέσμους προς άλλα σημεία. Η δομή του
Παγκόσμιου Ιστού στηρίζεται σ’ ένα παρόμοιο σύνολο από σελίδες οι οποίες είναι
σκορπισμένες στους υπολογιστές του διαδικτύου. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε κάθε
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ιστοσελίδα αντιστοιχεί μια μόνο διεύθυνση (URL). Με τον όρο URL εννοούμε την
πλήρη διεύθυνση της θέσης του ιστού. Οι φυλλομετρητές, είναι κάποια εξειδικευμένα
προγράμματα τα οποία έχουν σαν ρόλο την εμφάνιση των ιστοσελίδων.
Εφόσον επιθυμούμε την δημιουργία μιας καλής ιστοσελίδας (web-site), δεν είναι
απαραίτητο να είμαστε άριστοι γνώστες και χειριστές του κώδικα HTML, αφού
υπάρχει η δυνατότητα μέσω σύγχρονων εφαρμογών οι οποίες είναι πολύ απλές στη
χρήση. Η πιο σημαντική ενέργεια στην οποία πρέπει να προβούμε είναι μια βασική
μελέτη λαμβάνοντας υπόψην παραμέτρους που θα μας βοηθήσουν στην οριστική
εικόνα που θα έχει η ιστοσελίδα μας, δηλαδή :

• Σκοπός της δημιουργίας του web-site : Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο πήραμε
την απόφαση να κατασκευάσουμε την ιστοσελίδα; Για λόγους διαφήμισης της
επιχείρησης μας, για να προβάλουμε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή ακόμα και να
προβάλουμε τον ίδιο μας τον εαυτό;

• Επιθυμητό ακροατήριο : Η ιστοσελίδα που θα κατασκευάσουμε, επιθυμούμε να
μαγνητίζει την προσοχή τυχαίων επισκεπτών ή θ’ απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα
ανθρώπων; Τι είδος ατόμων θέλουμε να είναι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας;

• Περιεχόμενο των ιστοσελίδων : Θέλουμε η σελίδα μας να παρέχει μια μεγάλη
ποικιλία από πληροφορίες ή μόνο να παρέχει μια γεύση των πληροφοριών ή της
εικόνας που κρύβεται στην εταιρία μας; (Χατζηλιάδης Γ, 2010.).
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4.2

Κατασκευή Ιστοσελίδων

Εφόσον καταφέραμε να δώσουμε απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα, και έχουμε
καταλήξει στο πως θέλουμε να είναι η δομή της ιστοσελίδας μας, το επόμενο βήμα
είναι να μεταφέρουμε αυτά τα στοιχεία και τις πληροφορίες σε μορφή που θα
υποστηρίζεται από το Internet. Δηλαδή, αυτά που θέλουμε να προβάλουμε, πρέπει να
τα κωδικοποιήσουμε σε γλώσσα HTML. Για να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο το
θέμα, πρέπει να τονίσουμε ότι για τη κατασκευή ιστοσελίδων σχετικά μ’ ένα θέμα είναι
απαραίτητο :
•

Να γίνει καθορισμός του περιεχομένου όπως επίσης και η συγκέντρωση του υλικού
της (κείμενο, ήχος, φωτογραφία, κινούμενη εικόνα κ.α.).Όλο αυτό το υλικό θα
συγκεντρωθεί από διαφορετικές πηγές, όπως από πηγές ήχου ή βίντεο, από
επεξεργαστές κειμένου ή εικόνας ή από βάσεις δεδομένων .

•

Να γίνει σχεδιασμός και κατασκευή των ιστοσελίδων, με τέτοιο τρόπο ώστε το
τελικό αποτέλεσμα το οποίο θα προβάλλεται στον φυλλομετρητή να είναι
επιθυμητό σε στοίχιση, σε έμφαση λέξεων κλειδιών, σε συνδέσμους κλπ.

•

Να τοποθετηθούν οι ιστοσελίδες σ’ έναν εξυπηρετητή του Παγκόσμιου Ιστού.

Η δημιουργία μίας ιστοσελίδας είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσα από διαφορετικές
διαδικασίες. Οι δημοφιλέστερες διαδικασίες κατασκευής ιστοσελίδων είναι οι
ακόλουθες:

•

Γραφή των ετικετών HTML, με την χρησιμοποίηση κάποιου απλού συντάκτη
κειμένου. Αυτή η διαδικασία μοιάζει με την μέθοδο συγγραφής προγράμματος. Σε
αυτή την περίπτωση ο δημιουργός της ιστοσελίδας προβάλλει τις κατάλληλες
ετικέτες μέσα στο κείμενο της σελίδας, δίχως να έχει άμεση εικόνα του
αποτελέσματος. Αυτός θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο πιο δύσκολος τρόπος
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κατασκευής ιστοσελίδας, μιας και είναι αναγκαίο να είσαι άριστος γνώστης των
ετικετών και να γνωρίζεις τον τρόπο σύνταξής τους.

•

Χρήση προγραμμάτων σύνταξης ιστοσελίδων, των οποίων η λειτουργία είναι
περίπου ίδια με τους γνωστούς κειμενογράφους, σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης
μπορεί άμεσα να παρακολουθεί το αποτέλεσμα - WYSIWYG (what you see is
what you get).Αποτελεί τον πιο εύκολο τρόπο αλλά λιγότερο ευέλικτο από τον
προηγούμενο.

•

Αυτόματα μέσω προγραμμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, πληροφορίες οι οποίες
είναι αποθηκευμένες σε κάποια βάση δεδομένων μπορεί να γίνουν διαθέσιμες στον
παγκόσμιο ιστό με την μορφή ιστοσελίδων, και όλη αυτή την αυτόματη μετατροπή
αναλαμβάνουν κάποια κατάλληλα προγράμματα.

•

Τα πιο πολλά γνωστά πακέτα κειμένου, παρουσιάσεων, λογιστικών φύλλων και
χειρισμού βάσεων δεδομένων έχουν ενσωματωμένη την δυνατότητα αυτόματης
μετατροπής του εγγράφου σε HTML. (Χατχηλιάδης 2010.)

4.3

Ευχρηστία Ιστοσελίδων

Πριν αναφερθούμε στον όρο της ευχρηστίας, καλό θα ήταν ν’ αναφέρουμε, πως για
να προβούμε σε μια συγκριτική αξιολόγηση ιστοσελίδων, πρέπει πρώτα απ’ όλα να
ορίσουμε ένα μέτρο, επιστημονικά τεκμηριωμένο πάνω στο οποίο θα στηριχτεί η
σύγκριση.
Για την ιστορία καλό είναι να θυμίσουμε ότι ο όρος ευχρηστία (Usability)
χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον J.Nielsen^ οποίος θεωρείται πρωτεργάτης σ’
αυτό το επιστημονικό τμήμα. Όταν ακούμε την λέξη ευχρηστία, το πρώτο πράγμα που
σκεφτόμαστε είναι ότι πρόκειται για κάτι το οποίο είναι εύκολο στην χρήση. Στην
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περίπτωση μας θα μπορούσαμε να πούμε πως η λέξη καταλληλότητα αντιπροσωπεύει
κατά μεγάλο βαθμό την έννοια του όρου ευχρηστία.
Για να γίνει αντιληπτό το σκεπτικό θα δώσουμε ένα παράδειγμα, ένα σφυρί είναι
εύχρηστο για να καρφώσουμε κάποιο καρφί, άλλα όχι για να κόψουμε ένα δέντρο. Η
ευχρηστία εξυπηρετεί κάθε φορά κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, και από αυτό κρίνεται η
σχέση που θα αναπτυχθεί, δηλαδή η αλληλεπίδραση ανάμεσα στον χρήστη και έναν
ιστοχώρο.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως η καταλληλότητα δεν έχει καμία σχέση με το κόστος
ή άλλα τέτοια επουσιώδη χαρακτηριστικά, άλλα ποια γνώμη έχει διαμορφώσει ο
χρήστης απέναντι σε μια ιστοσελίδα.
Η ευχρηστία, αν και αποτελεί σχετικά νέο τοπίο έρευνας, προσεγγίζει αρκετούς
επιστημονικούς τομείς. Προς το παρόν όμως η χρησιμότητα της ευχρηστίας
πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στο χώρο όπου πρωτοξεκίνησε, δηλαδή στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ιδίως στο λογισμικό και τα συστήματα. Γίνονται
προσπάθειες και στο χώρο του Internet, άλλα αυτές είναι επικεντρωμένες στο κέρδος
του χρήστη, στο πότε και πώς μια ιστοσελίδα είναι βολική.
Ο Nielsen τοποθετεί την ευχρηστία στο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων με
την μέθοδο της επαγωγής. Αρχίζει από την έννοια της αποδοχής (acceptability) του
συστήματος, το οποίο δείχνει το βαθμό με τον οποίο το σύστημα ικανοποιεί όλες τις
ανάγκες των χρηστών. Η αποδοχή περιλαμβάνει την ευχρηστία, άλλα δεν εξομοιώνεται
με αυτήν. Επίσης περιλαμβάνει διάφορες πρακτικές απαιτήσεις όπως προσιτό κόστος,
συμβατότητα με άλλα συστήματα που βρίσκονται σε λειτουργία, αξιοπιστία
αποτελεσμάτων και την έννοια της χρησιμότητας (Usefulness).Με την σειρά της η
χρησιμότητα διαιρείται σε χρηστικότητα (Utility) και ευχρηστία (Usability)O όρος
χρηστικότητα περιλαμβάνει την ικανότητα του συστήματος να εκτελέσει κάποιο
συγκεκριμένο έργο. Η ευχρηστία είναι πόσο εύκολα μπορούν οι χρήστες να
εκμεταλλευθούν την χρηστικότητα, τις δυνατότητες δηλαδή που παρέχει το σύστημα.
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4.4

Τα Χαρακτηριστικά της Ευχρηστίας

Παρακάτω θα αναφέρουμε κάποια κριτήρια ευχρηστίας τα οποία έχει διατυπώσει ο
Nielsen (Γούναρη Α, 2009):

•

Ευμάθεια (learnability) : το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να μάθει να

χειρίζεται ένα σύστημα μέχρι το σημείο στο οποίο, θα είναι ικανός με την χρήση αυτού
του συστήματος να παράγει έργο .

Ας πάρουμε σαν δεδομένο ότι όλοι έχουν πλήρη ή εν μέρει έλλειψη γνώσης σχετικά
με την χρήση του συστήματος. Θα εξαιρέσουμε τις αναβαθμίσεις παλαιότερων
συστημάτων και τα συστήματα μιας χρήσης ( π.χ. σύστημα ξενάγησης ενός μουσείου ).
Το σύνορο μεταξύ της γνώσης και της άγνοιας, σχετικά μ’ ένα σύστημα είναι ένα θέμα
λίγο δυσνόητο. Θα μπορούσαμε ν ’ αναφερθούμε αποκλειστικά σε κάποιον που έχει την
ικανότητα να ανταπεξέλθει μια συγκεκριμένη λειτουργία με την υποστήριξη αυτού του
συστήματος.
Κανένας

δεν

μπορεί να

ξεκινήσει

μια

εργασία

όταν

δεν

αισθάνεται

προετοιμασμένος και δεν έχει αποκτήσει πλήρη εμπειρία με ένα σύστημα.

•

Αποδοτικότητα (Efficiency) : η ικανότητα κάποιου να φτάσει στο μέγιστο

επίπεδο παραγωγής με την χρήση ενός συστήματος, εφόσον έχει μάθει να διευθύνει το
σύστημα .

Με τον όρο αποδοτικότητα μιλάμε για την πιο μεγάλη απόδοση που θα μπορούσε να
πετύχει ο χρήστης, εφόσον έχει περάσει από το στάδιο της μάθησης και έχει αποκτήσει
γνώσεις που αφορούν το χειρισμό του συστήματος.
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Οι πιο πολλοί χρήστες παραβλέπουν το στάδιο της μάθησης πριν φτάσουν στο
σημείο που θα γνωρίζουν τα πάντα, και αρκετές φορές δεν δίνουν την απαιτούμενη
βαρύτητα σε γνωρίσματα (features) τα οποία είναι εύκολα στη μάθηση και θα
συμβάλουνε στη καλύτερη απόδοση .
Η εμπειρία που αποκτά κάποιος, καθορίζει άμεσα και την απόδοση του χρήστη. Αυτό
μπορούμε να το δούμε και σε συνάρτηση με το χρόνο, δηλαδή όσο πιο πεπειραμένος
είναι ένας χρήστης τόσο πιο λίγο χρόνο χρειάζεται για να εκτελέσει κάποια λειτουργία .

•

Ανακλησιμότητα (Memorability) : ο όρος αναφέρεται στην περίπτωση που

κάποιος χρήστης για αρκετή χρονική περίοδο δεν ασχολείται με το σύστημα, όταν όμως
χρειαστεί να ξανά δουλέψει πάνω σε αυτό να θυμάται πώς να το χειριστεί. Να έχει
δηλαδή στη μνήμη του τα πιο πολλά βήματα για την εκτέλεση των βασικών
λειτουργιών.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ανακλησιμότητα αφορά τους χρήστες που ανά τακτά
χρονικά διαστήματα χρησιμοποιούν ένα σύστημα. Αφορά δηλαδή προγράμματα τα
οποία παρέχουν συγκεκριμένες λειτουργίες ή πρέπει να χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά
σε ορισμένες χρονικές περιόδους (π.χ. η μηνιαία ανανέωση αντιβιοτικών λογισμικών)-.
Από τα γνωρίσματα της ευχρηστίας, η ανακλησιμότητα είναι το χαρακτηριστικό όπου
σπάνια αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας. Τις πιο πολλές φορές ο ίδιος ο χρήστης κάνει
μέτρηση των χρόνων που απαιτούνται για κάποια συγκεκριμένη λειτουργία, πριν και
μετά την απομάκρυνση του για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα από το σύστημα.
Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος μέτρησης της ανακλησιμότητας που είναι τα τεστ
μνήμης. Αυτός ο τρόπος όμως δεν είναι τόσο αντικειμενικός, εφόσον στις μέρες μας το
περιβάλλον των λογισμικών συστημάτων ενός υπολογιστή, είναι τόσο φιλικό προς το
χρήστη και η διαδικασία δίνεται με τον πιο γραφικό τρόπο που δεν είναι απαραίτητη η
απομνημόνευση αλλά μόνο η επιβεβαίωση των προσφερόμενων υπενθυμίσεων.
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•

Λάθη : σ’ένα σύστημα θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες παράμετροι που θα

συμβάλουν στην αποφυγή λαθών, και για τα ελάχιστα λάθη που τυχόν γίνουν θα πρέπει
να υπάρχει η δυνατότητα επιδιόρθωσης τους. Το πιο σημαντικό είναι να αποφεύγονται
τα λάθη που δεν μπορούν να επιδιορθωθούνε και είναι ικανά να καταστρέψουν το
σύστημα.
Τα λάθη τα οποία μπορούν να διορθωθούνε, είναι απλά κάποιες λανθασμένες κινήσεις
οι οποίες οδηγούν σε διαφορετική έκβαση απ’ αυτή που περιμέναμε. Η ζημιά έχει ως
αποτέλεσμα την σπατάλη χρόνου και την αποδοτικότητα του χρήστη. Τα καταστροφικά
λάθη τα οποία δεν πέφτουνε στην αντίληψη του χρήστη ή δεν μπορεί να τα εντοπίσει,
έχουνε σαν αποτέλεσμα να βγει προβληματική η εργασία ή ακόμα χειρότερα να
υπάρξει απώλεια όλων όσων έχουν παραχθεί μέχρι εκείνη την στιγμή.

•

Ικανοποίηση : ένα σύστημα κατά την χρησιμοποίηση του από τους χρήστες, θα

πρέπει να είναι ευχάριστο, φιλικό και αρεστό. Βέβαια αποτελεί ένα υποκειμενικό
χαρακτηριστικό επειδή ο κάθε χρήστης παίρνει ικανοποίηση από διαφορετικά
πράγματα .
Η ικανοποίηση η οποία εκφράζεται από κάποιον χρήστη, είναι σαφώς επηρεασμένη
από την γενική άποψη που έχει για τους υπολογιστές, ιδίως για το πόσο καλά πιστεύει
ότι μπορεί να τους χειριστεί.
Οι απαντήσεις σε σχέση με τις ερωτήσεις που έχουνε στόχο την ικανοποίηση που
κερδίζει κάποιος με την χρησιμοποίηση ενός συστήματος σίγουρα δεν μπορεί να είναι
αντικειμενικές. Ωστόσο είναι δυνατόν να γίνει ένας περιορισμός του πεδίου τους (π.χ μ’
ένα σύνολο προκατασκευασμένων σύνθετων επιλογών).Από ένα σύνολο απαντήσεων
είναι δυνατόν να προκύψει ένας μέσος όρος και έπειτα να γίνει η μελέτη του.
Η γνώμη για ένα σύστημα αρκετές φορές είναι διαφορετική ανάλογα με το αν
ακολουθεί δοκιμαστική ή πραγματική χρήση (πράγμα που το κάνει πιο έγκυρο).Η
πρώτη εντύπωση παίζει βασικό ρόλο γιατί μένει στην μνήμη. Το πόσο δύσκολο
φαίνεται να είναι κάποιο σύστημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκφράζει και τους
πιθανούς χρήστες που θα διώξει.
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Ο βαθμός δυσκολίας που συναντά κάποιος χρήστης στη λειτουργία ενός συστήματος,
διαμορφώνει και την άποψη του γι’ αυτό. Επομένως, για εμπορικούς σκοπούς είναι
προτιμότερο το σύστημα να είναι όσο γίνεται πιο απλοποιημένο με ευχάριστο
περιβάλλον διεπαφής (interface), σε αντίθεση μ’ ένα εξαιρετικό περιβάλλον το οποίο
όμως θα ήταν πολύπλοκο και απρόσιτο.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Nielsen στο γεγονός ότι αυτά τα πέντε γνωρίσματα δεν
συμπορεύονται πάντα ταυτόχρονα. Όταν δίνεται περισσότερη έμφαση σε κάποιο
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, τότε είναι πολύ πιθανό να μην φτάσει στο αναμενόμενο
σημείο κάποιο άλλο. Ένας τρόπος για ν ’ αποφύγουμε ανεπιθύμητες επιπτώσεις μέσω
λαθών, θα ήταν να γίνει πιο πολύπλοκη και απλησίαστη η πρόσβαση σε ζωτικά μέρη
του συστήματος. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα έθετε σε περιορισμό την ελευθερία
κινήσεων των πεπειραμένων χρηστών.
Οι Lansdale και_Omerod (Γούναρη Α, 2009) γράφουν πως « ο όρος ευχρηστία
έχει δημιουργηθεί για να περιγράψει το σύνολο των προτεραιοτήτων, οι οποίες θα
πρέπει ν’ αξιολογούνται σε μια αλληλεπίδραση ή για να περιγράψει την καλή ποιότητα
που μια αλληλεπίδραση πρέπει να έχει». Είναι όμως, τόσο σημαντικό το περιβάλλον
αλληλεπίδρασης για το οποίο γίνεται συνέχεια αναφορά; Στην πραγματικότητα το
περιβάλλον αλληλεπίδρασης είναι εκείνο το ζωτικό κομμάτι του συστήματος, με το
οποίο έρχεται σε άμεση επαφή ο χρήστης σωματικά, νοητά ή με την αντίληψη. Το
περιβάλλον αλληλεπίδρασης στοχεύει στο να υπάρχει άριστη επικοινωνία και
δρομολόγηση πληροφοριών μεταξύ του χρήστη και του συστήματος. Αν αυτή η
αλληλεπίδραση είναι ελλειπτική τότε μπορεί να έχουμε ολοκληρωτική αστοχία του
συστήματος. Δίνοντας έμφαση ο Nielsen στην ευχρηστία τονίζει ότι είναι μια
αντιπροσωπευτική άποψη της γενικής αποδοχής του συστήματος.(Γούναρη, 2009)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5. Α ξιο λό γη σ η ισ τ ο σ ε λ ίδ ω ν

Οι ιστοσελίδες δημιουργούνται για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους σκοπούς
και ανάλογα αν πετυχαίνονται οι στόχοι ή όχι, τότε χαρακτηρίζονται ως αξιόπιστες ή
μη αξιόπιστες αντίστοιχα. Η έρευνα που γίνεται για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων
είναι σημαντική, και πρέπει να γίνεται. Οι λόγοι είναι τόσο σημαντικοί όσο είναι και η
έρευνα.
Η αξιολόγηση είναι μία διαδικασία η οποία συναντάται και στον ιστοχώρο. Ο
δυναμικός χαρακτήρας του παγκοσμίου Ιστού, η δυνατότητα να τοποθετηθεί κάθε
εφαρμογή στον Ιστό, πριν την τελική της μορφή, το γεγονός ότι οι χρήστες είναι πολλές
φορές άγνωστοι μας οδηγούν στη δημιουργία όλο και περισσότερων κριτηρίων
αξιολόγησης. Η διαδικασία της αξιολόγησης βοηθάει στο να ελέγχετε κατά πόσο οι
στόχοι που έχουν τεθεί από την αρχή, έχουν επιτευχθεί, και κατά πόσο χρειάζονται
κάποια βελτίωση.
Αρχικά, μέσω της έρευνας της αξιολόγησης είναι σημαντικό να μελετηθεί η
ευχρηστία των ιστοσελίδων, πόσο εύκολο είναι στο χρήστη να κάνει διάφορες ενέργειες
κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα. Μία ιστοσελίδα που χαρακτηρίζεται από
ευχρηστία θα πρέπει να παρουσιάζει στον χρήστη τις πληροφορίες με πλήρη και σαφή
τρόπο, να δίνει τις σωστές επιλογές και να παρουσιάζει τα σωστά στοιχεία στη σωστή
θέση.
Ακολούθως ελέγχεται το πόσο εξυπηρετικές είναι οι σελίδες στους χρήστες τους.
Αν δηλαδή τα στοιχεία που παρουσιάζονται μέσα από τις σελίδες είναι πλήρη, βοηθούν
το χρήστη να βρει την πληροφορία που χρειάζεται για την δική του έρευνα. Η έρευνα
επίσης μπορεί να δώσει νέα στοιχεία στους κατόχους ώστε να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες
των

ιστοσελίδων

να

τις

ανανεώνουν
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σε

τακτά

χρονικά

διαστήματα,

συμπεριλαμβάνοντας τα νέα στοιχεία και οι ιστοσελίδες να συμβαδίζουν με τα νέα και
σύγχρονα δεδομένα.

Ακόμη με την συχνή ανανέωση των σελίδων μπορούν να

διορθώνονται τυχόν λάθη που γίνονται κατά τον σχεδιασμό τους. Αυτά τα στοιχεία τα
οποία πρέπει να ελέγχονται στις ιστοσελίδες είναι η καταλληλότητα της κάθε
ιστοσελίδας, το περιεχόμενο της, ο σχεδιασμός της και αν είναι κατανοητή σε όλους.
Επιπλέον

μέσω της

έρευνας

αντιμετωπίζονται

διάφορα προβλήματα που

εμφανίζονται ανά διαστήματα στις ιστοσελίδες, καθορίζεται το πόσο πετυχημένη είναι
η σελίδα και τέλος το πόσο αποτελεσματική τελικά είναι η ιστοσελίδα αυτή.

5.1

Στοιχεία που εξάγονται από την έρευνα

Με την έρευνα της αξιολόγησης γίνεται προσπάθεια να δοθούν διάφορα στοιχεία
για τις ποικίλες ιστοσελίδες του ιστοχώρου. Μέσω της έρευνας επισημαίνονται στοιχεία
για το πόσο εύκολη είναι μια ιστοσελίδα στη χρήση της. Η ευκολία μπορεί να
αναφέρεται αρχικά στην εύκολη πρόσβαση της επιθυμητής ιστοσελίδας. Και στη
συνέχεια στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το θέμα που απασχολεί τον τελικό
χρήστη.
Ως αναφορά τις σελίδες των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ πρέπει να υπάρχει εύκολη
και γρήγορη πρόσβαση σε όλους. Τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, για τον λόγο ότι
συνήθως περιλαμβάνουν πολλά τμήματα, πολλές φορές χρησιμοποιούν μία σελίδα για
όλα τα τμήματα και από εκεί κατευθύνουν τον χρήστη για να αναζητήσει το κατάλληλο
τμήμα.
Μέσα από την έρευνα λοιπόν, γίνεται προσπάθεια να μελετηθεί πόσο εύκολο τελικά
είναι αυτό, ή πόσο δύσκολο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις διάφορες πληροφορίες που
παρέχουν οι ιστοσελίδες. Αν δηλαδή είναι πλήρης οι διάφορες πληροφορίες που
προβάλουν ή ακόμη και αν είναι κατάλληλες και έγκυρες. Η έρευνα μπορεί να δώσει
τα κατάλληλα στοιχεία ώστε να διαπιστώσουμε αν υπάρχει σαφή καθοδήγηση,
κατάλληλη βοήθεια, και αν είναι τυποποιημένες οι πληροφορίες σε απλή και κατανοητή
μορφή.
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Ο σημαντικότερος λόγος που γίνεται η έρευνα είναι για να βρεθούν και να
επισημανθούν τα διάφορα ελαττώματα των ιστοσελίδων ή οι διάφορες αποκλίσεις
δεδομένων και να επιτρέψει την διενέργεια αλλαγών και βελτιώσεων κυρίως των
ιστοσελίδων, οι οποίες να συμβαδίζουν σε νέα δεδομένα.
Επιπλέον σημαντικό στοιχείο είναι η εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχουν
οι ιστοσελίδες, ώστε να μην οδηγηθούν οι χρήστες σε παραπληροφόρηση ή σε κάποια
άτοπα συμπεράσματα. Με αποτέλεσμα να διευκολύνουμε τους στόχους της έρευνας και
να κατατοπίσουμε πιο σύντομα την έρευνα των χρηστών

5.2

Μεθοδολογία Έρευνας

Όπως αναφερθήκαμε παραπάνω η συγκεκριμένη έρευνα

γίνεται με την χρήση

ερωτηματολογίου. Μέσω του ερωτηματολογίου προσπαθούμε να δούμε αν οι χρήστες
είναι ικανοποιημένοι από την χρήση των ιστοσελίδων των ΑΕΙ ή ΤΕΙ και πόσο
εξυπηρετικές μπορεί να είναι αυτές οι ιστοσελίδες. Σε αντίθετη περίπτωση να γίνει
προσπάθεια αλλαγής και κυρίως βελτίωσης αυτών για την καλύτερη πρόσβαση των
χρηστών. Χρησιμοποιούμε ένα τυποποιημένο δομημένο ερωτηματολόγιο.
Με τη χρήση του ερωτηματολογίου υπάρχει άμεση επικοινωνία με τον ερωτώμενο,
για να γίνει η συλλογή πληροφοριών σε ελάχιστο χρόνο. Οι ερωτήσεις διατυπώνονται
με επιμονή σε θέματα που μας ενδιαφέρουν σχετικά με τις ιστοσελίδες των ΑΕΙ και
ΤΕΙ, ώστε να πάρουμε πληροφορίες χρήσιμες και καινούριες που θα οδηγήσουν στη
βελτίωση των ιστοσελίδων. Υπάρχει ιεραρχική δομή στις ερωτήσεις μας για γενικά και
ειδικά θέματα. Ακόμη το ερωτηματολόγιο είναι δομημένο με βάση τα κριτήρια του
Nielsen, τα οποία αναφέραμε και στο παραπάνω κεφάλαιο.
Παρακάτω θα αναφερθούν τα βήματα για την αξιολόγηση. Τι βήματα ακολουθούμε
για να σχεδιάσουμε την αξιολόγηση.
Τεκμηρίωση του γενικού πλαισίου.
Η αξιολόγηση του σχεδιασμού θα μπορούσε να αρχίσει την ίδια ώρα που σκεπτόμαστε
σχετικά με το σχέδιο του προγράμματος μας, δηλαδή τα βήματα που θα
ακολουθήσουμε για να πραγματοποιήσουμε την αξιολόγηση, το πλάνο που θα
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χρησιμοποιήσουμε. Αλλά πώς αρχίζουμε? Τι χρειάζεται να σκεφτούμε στα πρόωρα
στάδια του προγραμματισμού και του σχεδιασμού της αξιολόγησης. Ξεκινώντας την
διαδικασία αποσαφηνίζοντας τις ανάγκες που προσπαθούμε να απευθυνθούμε, ποιο θα
είναι το κοινό (- ακροατήριο), το περιβάλλον ή το γενικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο το
πρόγραμμα μας θα λειτουργήσει.
Πρόσφατο Πρόγραμμα και Αξιολόγηση Σχεδιασμού.
1)

Σε τι ανάγκες προσπαθούμε να απευθυνθούμε?

2)

Πώς αυτές οι ανάγκες αναγνωρίζονται καλύτερα?

3)

Ποιο είναι το κοινό στο οποίο στοχεύουμε?

4)

Τι παράγοντες θα επηρεάσουν τα επίπεδα συμμετοχής και την επιτυχία του

προγράμματος?
Φόντο του πεδίου δράσεως της αξιολόγησης.(Βοπά, ^ αΐ.. 1997)
Αρχίζοντας με την τεκμηρίωση του γενικού πλαισίου και τις ανάγκες. Η
τεκμηρίωση είναι ένα σπουδαίο μέρος της αξιολόγησης. Αυτό έχει σαν συνέπεια να
περιγράφει (μάλλον να αξιολογήσει) καταστάσεις, γεγονότα ή ανθρώπους που
συντελούν για να κερδίσουν καλύτερη κατανόηση του γενικού πλαισίου εντός του
οποίου

ένα

πρόγραμμα

λαμβάνει

χώρα.

Για

παράδειγμα,

ποια

είναι

τα

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της κοινότητας του στοχευόμενου κοινού? Πώς
θα μπορούσαν αυτοί οι παράγοντες και άλλοι να επηρεάσουν και πως εμείς θα
εκπληρώσουμε το πρόγραμμα μας? Το να γνωρίζουμε τις πιο κρίσιμες λεπτομέρειες
του γενικού πλαισίου είναι επίσης κρίσιμο για το πρόγραμμα και την αξιολόγηση του
σχεδίου.
Για παράδειγμα η στέρηση της μεταφοράς ίσως αποτρέψει τους σπουδαστές να μένουν
μετά το σχολείο για ένα πρόγραμμα διδασκαλίας, που με τη σειρά θα επηρεάσει την
επιτυχία του προγράμματος.
Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται προτού σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα ή
εφαρμοστεί μπορούν να βοηθήσουν το προσωπικό να αναγνωρίσει τις ανάγκες, να
αναγνωρίσει στοχευόμενο πληθυσμό για υπηρεσίες του προγράμματος και να συνηθίσει
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το σχεδιασμό του προγράμματος για να συναντήσει τις ειδικές ανάγκες. Μαζεύοντας
αυτό το είδος των πληροφοριών μπορεί να βοηθήσει επίσης ώστε να δικαιολογήσουμε
το πρόγραμμα στην επικοινωνία μας.
Ξεκινώντας να κάνουμε την έρευνά μας θα πρέπει να ξέρουμε τις ερωτήσεις, να
λάβουμε υπόψη μας μετά
1)

Ποιες στρατηγικές θα επιτρέψουμε να απευθύνουμε στις ανάγκες που έχουμε

αναγνωρίσει?
2)

Με ποιες πηγές πρέπει να δουλέψουμε, συμπεριλαμβανομένων κεφάλαια,

προσωπικό και συνεισφορές σε ευκολίες και εξοπλισμό?
3)

Να δώσουμε το επίπεδο των διαθέσιμων πόρων που για τις πιθανές στρατηγικές

μπορούμε να εφαρμόσουμε καλά?
Για να σχεδιάσουμε ένα καλό σχέδιο αξιολόγησης πρέπει να αρχίσουμε να
σκεπτόμαστε σαν εκτιμητής. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να μεταφράσουμε τις
ανάγκες που έχουμε αναγνωρίσει σε ρεαλιστικούς στόχους και αντικειμενικούς
σκοπούς.
Καθορισμένοι στόχοι και αντικειμενικοί σκοποί.
Μία από τις πιο σπουδαίες ερωτήσεις αξιολόγησης που μπορούμε να ρωτήσουμε
είναι: «Τι προσδοκούμε να κατορθώσουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα(από τη
διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για να πετύχουμε την αξιολόγηση)?» Ένας άλλος
τρόπος για να διατυπώσουμε αυτό είναι «Ποιοι είναι οι στόχοι και οι αντικειμενικοί
σκοποί?». Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση θα επηρεάσει στο πως θα σχεδιάσουμε
το πρόγραμμα μας και την αξιολόγηση μας. Εάν επρόκειτο να καλυτερέψουμε τις
λέξεις «στόχος» και «αντικειμενικός σκοπός» στο λεξικό, θα μπορούσαμε να τις
βρούμε να χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν η μία την άλλη. Αλλά στο πρόγραμμα
σχεδιασμού

και

αξιολόγησης

οι

όροι

στόχος

και

αντικειμενικός

σκοπός

χρησιμοποιούνται για διαφορετικά πράγματα. Ένας στόχος είναι το τι ελπίζουμε να
κατορθώσουμε όταν το πρόγραμμα μας συμπληρωθεί και είναι ευρύτερος από ένα
αντικειμενικό σκοπό. Ένα αντικειμενικός σκοπός από την μία πλευρά αναφέρεται σε
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ένα περισσότερο συγκεκριμένο γεγονός ή δράση που πρέπει να συμβαίνει πριν
μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας.
Δίνοντας την περιπλοκή των προβλημάτων που τα βασικά κοινοτικά προγράμματα
σπουδών (CBO =community-based organization ) τυπικά στέλνουν, είναι σπουδαίο να
είμαστε ρεαλιστές σχετικά με το ποιο μέρος ενός μακροπρόθεσμου στόχου, η
προβλήματος, εμείς μπορούμε με επιτυχία να αντιμετωπίσουμε μέσα από ένα μοναδικό
πρόγραμμα.
Τι είναι ρεαλιστικό? (Αναλύοντας στόχους. ) Οι στόχοι του προγράμματος CBO είναι
μερικές φορές τόσο ευρείς και φιλόδοξοι όσο η αποστολή της οργάνωσης ή ο λόγος για
την ύπαρξη.
Αλλά πώς αποφασίζουμε πάνω σε ένα σχέδιο για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα?
Ένας τρόπος για να αναγνωρίσουμε πιθανούς αντικειμενικούς σκοπούς, είναι να
σκεπτόμαστε τον στόχο μας σαν ένα πρόβλημα προς λύση. Καθώς αναλύουμε το
πρόβλημα μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν πολλοί πιθανοί αντικειμενικοί στόχοι που
πρέπει να πετύχουμε ώστε να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας.
Οι στόχοι του προγράμματος προετοιμασίας της σταδιοδρομίας μας είναι τέτοια ώστε
να παρέχουμε μία ή περισσότερες από αυτές τις εμπειρίες ή υπηρεσίες στο νέο που
εξυπηρετούμε. Είναι σπουδαίο να θυμόμαστε όμως ότι αυτοί οι στόχοι παριστάνουν
λίγες από τις επιλογές που ένα CBO θα χρησιμοποιούσε για να απευθύνει αυτό τον
ιδιαίτερο στόχο και ότι άλλοι αντικειμενικοί σκοποί θα μπορούσε να είναι εξ ίσου
έγκυροι. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει περιορισμένος αριθμός των σωστών
αντικειμενικών σκοπών για να συναντήσεις έναν επιλεγμένο στόχο.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

1

2

Σχ.5.1 . Σχέση ανάμεσα στην αποστολή, τον στόχο και τον αντικειμενικό σκοπό

Πηγή: Bond et al., 1997
Αναπτύσσοντας ένα σχέδιο Αξιολόγησης
1) Αποστολή: Κάθε σχέδιο αξιολόγησης πρέπει να έχει μία συγκεκριμένη αποστολή
που καθορίζει την κατεύθυνση της αξιολόγησης. Κάθε σχέδιο πρέπει να ακολουθεί τα
κατάλληλα βήματα ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2) Στόχος: Είναι το τι προσπαθούμε να πετύχουμε μέσα από την έρευνά μας. Που
πρέπει να καταλήξουμε. Τα σωστά ή λάθος συμπεράσματα που πρέπει να βγάλουμε
από την έρευνα που κάνουμε.
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3) Αντικειμενικοί σκοποί: Καθώς προσπαθούμε να αναλύσουμε ένα πρόβλημα γενικά,
μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν πολλοί πιθανοί αντικειμενικοί σκοποί που πρέπει να
πετύχουμε να πραγματοποιήσουμε τους στόχους. Δεν υπάρχει περιορισμένος αριθμός
των σωστών αντικειμενικών σκοπών για να συναντήσουμε ένα επιλεγμένο σκοπό.
Αναμφίβολα θα έχουμε πολλές ερωτήσεις για την αξιολόγηση καθώς προσπαθούμε
να αναπτύξουμε ένα όμοιο σχέδιο για τα δικά μας προγράμματα. Κάποιες ερωτήσεις θα
είναι περισσότερο γενικές. Οποιεσδήποτε κι αν είναι οι ερωτήσεις μας, τις
ομαδοποιούμε σε σχέση με τους στόχους μας και τους αντικειμενικούς σκοπούς που θα
μας βοηθήσουν να οργανώσουμε τις σκέψεις μας και να αναγνωρίσουμε τα κενά στα
σχέδια μας όσον αφορά την αξιολόγηση.

Μέτρηση της προόδου και της επιρροής.
Κάνοντας σκέψεις μέσα από τις ερωτήσεις της αξιολόγησης από την άποψη των
στόχων και των αντικειμενικών σκοπών που έχουμε καθορίσει, προσδιορίζουμε την
θεμελίωση του σχεδίου της αξιολόγησης. Το επόμενο βήμα είναι εξ ίσου σπουδαίο
αποφασίζοντας τι είδους μαρτυρία θα μας πείσει ότι το πρόγραμμα μας είναι επιτυχές.
Τι αναμένουμε να δούμε, να ακούσουμε ή να μετρήσουμε εάν το πρόγραμμα μας είναι
πετυχημένο στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και βασικά στους στόχους μας .
Στο διαπλαστικό επίπεδο αξιολόγησης ενώ ένα πρόγραμμα είναι σε πρόοδο,
ψάχνουμε για ενδιάμεσους δείκτες. Αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι εάν
προχωράμε προς τους αντικειμενικούς μας σκοπούς.
Στο στάδιο της αξιολόγησης, όταν το πρόγραμμα συμπληρώνεται, ψάχνουμε την
μαρτυρία των εκβάσεων του τελικού προγράμματος. Αυτές είναι οι αλλαγές που
αναμένουμε να δούμε, κατά πόσον το πρόγραμμα μας πραγματικά έχει πετύχει τους
στόχους του.
Μέχρι εδώ έχουν καθοριστεί οι στόχοι και οι αντικειμενικοί σκοποί για το πρόγραμμα
μας και έχουμε σκεφτεί για το είδος της μαρτυρίας που χρειαζόμαστε για να
μετρήσουμε την πρόοδο και το αντίκτυπο. Θα θέλαμε να μαζέψουμε μερικά βασικά
δεδομένα για να συγκρίνουμε και τα δεδομένα που μαζεύουμε στο τέλος του
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προγράμματος. Ξέρουμε ότι θέλουμε να μαζέψουμε τόσο τα ποιοτικά και ποσοτικά
δεδομένα σαν μαρτυρία για τους μεσαίους δείκτες, όσο και τις εκβάσεις του τελικού
προγράμματος. Αλλά πως παίρνουμε πραγματικά τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε?
Μετρώντας την πρόοδο και τον αντίκτυπο βασικά σημαίνει συλλογή και ερμηνεία
των πληροφοριών. Πριν αποφασίσουμε πώς να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες είναι
σπουδαίο να έχουμε σαφή ιδέα του τι προσπαθούμε να μάθουμε.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το τι θέλουμε να διατυπώσουμε. Να επιμένουμε στις
περιοχές που μας ενδιαφέρουν και να αποφεύγουμε την συλλογή μη απαραίτητων
δεδομένων που δεν θα κρατήσουμε στην εστίαση της αξιολόγησης μας. Σε αυτό το
στάδιο του σχεδιασμού της αξιολόγησης μας σκεπτόμαστε τις δραστηριότητες του
προγράμματος μας, τις πιθανές πηγές των πληροφοριών σχετικά με το πόσο καλά αυτές
οι δραστηριότητες δουλεύουν και τους διαφορετικούς τρόπους συλλογής πληροφοριών
από κάθε μια από αυτές τις πηγές.
Υπάρχουν 4 βασικοί τρόποι συλλογής δεδομένων αξιολόγησης
α) από τεκμηριωμένη κριτική
β) από παρατηρήσεις
γ) από συνεντεύξεις και
δ) από εκτιμήσεις.
Χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό αυτών των μεθόδων θα μας βοηθήσουν να
ελέγξουμε τα ευρήματα μας. Η αξιολόγηση μας θα είναι περισσότερο πειστική εάν
μπορέσουμε να αναφέρουμε σε περισσότερο από μία πηγή πληροφοριών και μέθοδο
συλλογής δεδομένων, για να στηρίξουμε τους ισχυρισμούς μας ή τα συμπεράσματά
μας.
Τα γραπτά έγγραφα και αρχεία μπορούν να αποκαλύψουν πράγματα για την
συμπεριφορά των ανθρώπων και για το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα
το πρόγραμμα μας. Τέτοια αρχεία ήδη πρέπει να υπάρχουν κάπου ή πρέπει να
δημιουργήσουμε προδιαγραφές αρχείων ώστε να συναντήσουμε τις ανάγκες της
αξιολόγησης μας.
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Σε κάθε περίπτωση τα αρχεία και τα έγγραφα μπορούν να μας παρέχουν κάποιες
αρκετά αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και
σχετικά με την εξέλιξη ενός ιδιαίτερου θέματος ή προγράμματος διαχρονικά.
Δημιουργώντας τα δικά μας αρχεία μπορεί να είναι ένας φτηνός και εύκολος τρόπος
συλλογής πληροφοριών και να είμαστε βέβαιοι ότι παίρνουμε τις πληροφορίες που
θέλουμε σχετικά με τους συμμετέχοντες και τον αντίκτυπο του προγράμματος μας
Απλά έντυπα που συμπληρώθηκαν την πρώτη μέρα του προγράμματος μπορούν να
δώσουν ζωτικές πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες συμπεριλαμβανομένων,
του ονόματος, το γένος ή την εθνικότητα και την ηλικία. Αυτές οι δημογραφικές
πληροφορίες είναι σπουδαίες για να αποφασίσουμε εάν το πρόγραμμα θα εξυπηρετούσε
τον προτιθέμενο στόχο του κοινού. Μια σελίδα παρακολούθησης είναι ένα εύκολο
δημιουργούμενο έντυπο που μπορεί να βοηθήσει στη μέτρηση της επιτυχίας στο
πρόγραμμα. Πληροφορίες από αυτά τα έντυπα μπορούν να δείξουν σταθερή ή
αυξανόμενη συμμετοχή, δηλώνοντας και την δημοτικότητα του προγράμματος. Μια
αύξηση στον αριθμό των βιβλίων πιθανόν να δείχνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον και την
εκτίμηση για τις Θετικές επιστήμες και τα μαθηματικά. Τα υπάρχοντα αρχεία μπορούν
επίσης να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση. Γενικά όμως επειδή η
ευκολία προσέγγισης ποικίλλει τρομακτικά είναι καλή ιδέα να ζητάμε να μάθουμε
σχετικά με την διαθεσιμότητα κάποιων αρχείων πριν αποφασίσουμε βιαστικά για την
αξιολόγηση τους.

Διάφοροι τύποι αρχείων
1)

Υπαρχόντων αρχείων

Πλεονεκτήματα:

Μπορούν να παρέχουν καλές πληροφορίες σχετικά με τις

συμπεριφορές των σπουδαστών
Μειονεκτήματα: Α) ίσως είναι δύσκολο στην πρόσβαση
Β) Απαιτείται άδεια από τους άλλους
Γ) Απαιτούμενος χρόνος για να ταιριάξει με τους συμμετέχοντες.
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2) Δημιουργούμενα Αρχεία
Πλεονεκτήματα:
Α) Μπορεί να παρέχουν προδιαγραφές για να ταιριάξουν στο πρόγραμμα
Β) Απλά έντυπα που απαιτούν μικρή εμπειρία για να δημιουργηθούν ή να
χρησιμοποιηθούν.
Μειονεκτήματα: Απαιτείται ακριβής και κανονική αρχειοφύλαξη από το προσωπικό.
Τα αρχεία και τα έγγραφα παρέχουν μόνο ένα μέρος της εικόνας της αξιολόγησης.
Αυτές είναι έμμεσες μετρήσεις. Προτείνουν μόνο πιθανά συμπεράσματα επειδή τείνουν
να αναφερθούν σε κάποια είδη στάσεων και συμπεριφορών.

Επίσης μία άλλη μέθοδος συλλογής πληροφοριών, ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς ή
προσωπικά είναι η έρευνα. Η ανασκόπηση περιλαμβάνει μία σειρά από βήματα,
συμπεριλαμβανομένων την επιλογή ενός υποδείγματος και την συλλογή πληροφοριών.
Ένα ερωτηματολόγιο είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την συλλογή
πληροφοριών σαν μέρος της έρευνας.
Να μερικές συμβουλές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αναπτύξουμε ένα
ερωτηματολόγιο ή να διασκευάσουμε ένα που κάποιος άλλος δημιούργησε για το ίδιο
σκοπό.
α) Να διατηρήσουμε το ερωτηματολόγιο μας μικρό, όχι περισσότερο από μία ή δύο
σελίδες, Να θυμόμαστε ότι κάποιος θα πρέπει να διαβάζουμε και να αναλύουμε όλες
εκείνες τις απαντήσεις.
β) Να το κρατάμε απλό με μικρές ερωτήσεις και σαφές απαντήσεις.
γ) Να το κάνουμε ευκολόχρηστο.
δ) Να το κάνουμε ανώνυμο, ώστε οι συμμετέχοντες πιθανόν να είναι πιο έντιμοι.
ε) Να χρησιμοποιούμε κατάλληλη γλώσσα για το κοινό. Όσο νεώτερος είναι ο
σπουδαστής τόσο απλούστερες χρειάζεται να είναι οι ερωτήσεις.
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Σαν μέρος της τεκμηρίωσης και της διαμορφωτικής εκτίμησης θα έχουμε μαζέψει
μερικές σπουδαίες πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να βγάλουμε νόημα από τα
πράγματα.
Κριτικάροντας τα δεδομένα περιοδικά καθώς τα μαζεύουμε έχουμε αρκετά
πλεονεκτήματα. Μας βοηθάει ώστε να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε τα θέματα. Αυτό
κάνει την πρόοδο της ανάλυσης λιγότερο εκφοβιστική από το να περιμένουμε μέχρι να
μαζέψουμε όλα τα δεδομένα. Το πιο σπουδαίο είναι οτι μας καθιστά ικανό να
χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα για να βελτιώσουμε το πρόγραμμα μας.
Σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να διερμηνεύσουμε τα δεδομένα, να τα ταξινομήσουμε
μαζί και τέλος να αναφερθούμε στα αποτελέσματα μας.(Βοπά ^ ά\., 1997)

5.3

Μεθοδολογία έρευνας

Σχετικά με το δικό μας ερωτηματολόγιο αρχικά καθορίσαμε τους αντικειμενικούς
στόχους και το σκοπό της μελέτης ο οποίος είναι η αξιολόγηση των ιστοσελίδων των
ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε για την μελέτη μας είναι το
ερωτηματολόγιο και μέσα από τις ερωτήσεις που θέτουμε προσπαθούμε να αντλήσουμε
στοιχεία για την έρευνά μας ώστε να καταλήξουμε τελικά στα αποτελέσματά μας. Οι
ερωτήσεις προσπαθούμε όσο μπορούμε να είναι τέτοιες ώστε να συμπεριλάβουμε
αρκετές παραμέτρους για να καταλήξουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα. Έτσι
προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αρχεία με τα δεδομένα που μας δίνονται από τις
απαντήσεις. Το ερωτηματολόγιο είναι μικρό με απλές, μικρές και σαφής ερωτήσεις.
Με τις ερωτήσεις που συμπεριλάβαμε στο ερωτηματολόγιο προσπαθούμε μέσα από
τις διάφορες παραμέτρους, όπως είναι η σχεδίαση των ιστοσελίδων, το περιεχόμενο
τους, η πλοήγηση και η ταχύτητά τους, να συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία εκείνα τα
οποία μέσα από τις απαντήσεις θα δείχνουν ότι πετυχαίνουμε το σκοπό της μελέτης
μας. Ο τελικός σκοπός της μελέτης μας είναι να δούμε τελικά πώς αξιολογούνται οι
ιστοσελίδες των ΑΕΙ και των ΤΕΙ. Μέσα από τις ερωτήσεις θα αντλήσουμε στοιχεία για
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την σωστή αξιολόγηση των ιστοσελίδων. Οι απαντήσεις θα μας δώσουν αυτά τα
στοιχεία για να δούμε τι χρειάζεται τελικά για την διόρθωσή τους και γενικότερα για
την βελτίωση των σελίδων, για καλύτερη χρήση από τους χρήστες τους. Με τις
αντίστοιχες απαντήσεις θα μπορούμε να βρούμε ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία
χρειάζονται αλλαγή, πρόσθεση, κατάργηση ή και διαγραφή για την καλύτερη τελική
αξιολόγηση των ιστοσελίδων. Οι αλλαγές αυτές αναφέρονται σε όλες τις κατηγορίες
που αναφερόμαστε στο ερωτηματολόγιο.
Τόσο στη σχεδίαση των σελίδων, στο περιεχόμενο, αλλά και στις υπόλοιπες
κατηγορίες. Οι στόχοι από κάθε κατηγορία είναι διαφορετικοί γιατί η κάθε κατηγορία
έχει διαφορετικό αντικειμενικό στόχο. Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικό στόχο έχει η
κατηγορία της σχεδίασης αφού ασχολείται με το πόσο καλά οργανωμένη ή
σχεδιασμένη είναι η ιστοσελίδα

και διαφορετικό στόχο έχει η κατηγορία του

περιεχομένου. Η κάθε μία έχει το δικό της στόχο όπου για παράδειγμα, στην κατηγορία
της σχεδίασης, στόχος είναι η σωστή σχεδίαση και οργάνωση των ιστοσελίδων, ενώ
όσον αφορά την κατηγορία του περιεχομένου ο στόχος αναφέρεται στο περιεχόμενο
των σελίδων κατά πόσο χρήσιμα είναι τα δεδομένα, πόσο σωστά και πόσο κατανοητές
είναι οι πληροφορίες. Έτσι σε κάθε κατηγορία έχουμε και διαφορετικό αντικειμενικό
στόχο. Όπως και στην κατηγορία της πλοήγησης στόχος μας είναι να δούμε πόσο καλή
και εύκολη μπορεί να είναι η πλοήγηση στις ιστοσελίδες. Από την κατηγορία της
συνολικής εκτίμησης παίρνουμε επιπλέον στοιχεία για την σωστή κριτική της
αξιολόγησης των ιστοσελίδων, μέσα από πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις πάνω σε
διάφορα στοιχεία.
Βλέποντας τις απαντήσεις των ερωτήσεων ανά κατηγορία προσπαθούμε να βγάλουμε
τα συγκεντρωτικά στοιχεία που μας ενδιαφέρουν. Σε τελική ανάλυση θα συνδέσουμε
όλες τις απαντήσεις όλων των κατηγοριών ώστε να φτιάξουμε ένα πλάνο γενικό και να
έχουμε συγκεντρωτικά αποτελέσματα για να μπορέσουμε να δούμε την αξιολόγηση των
ιστοσελίδων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ.
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5.4

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Όπως αναφερθήκαμε παραπάνω το ερωτηματολόγιο είναι δομημένο ιεραρχικά.
Αποτελείται από ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις. Οι κλειστές ερωτήσεις είναι αυτές
κατά τις οποίες οι χρήστες μπορούν να διαλέξουν συγκεκριμένες απαντήσεις ενώ στις
ανοικτές ερωτήσεις ο χρήστης μπορεί να δώσει ελεύθερες απαντήσεις. Το
ερωτηματολόγιό αποτελείται από συνολικά 26 ερωτήσεις. Χωρίσαμε σε πέντε
κατηγορίες τις ερωτήσεις ως ακολούθως

Το ερωτηματολόγιο ξεκινάει με τις γενικές ερωτήσεις, στις οποίες δίνονται κάποιες
γενικές πληροφορίες πάνω στο θέμα με το οποίο ασχολούμαστε. Γενικά οι ερωτήσεις
είναι διατυπωμένες με απλές έννοιες, οι οποίες είναι κατανοητές από όλους, είτε
γνωρίζουν από υπολογιστές είτε δεν γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να μπορούν και οι δύο
κατηγορίες να χρησιμοποιήσουν τις ιστοσελίδες αυτές. Η πρώτη κατηγορία των
ερωτήσεων αφορά στην λήψη γενικών πληροφοριών σχετικά με το ΜθΓη&. Σκοπός
αυτής της κατηγορίας είναι να σημειωθούν τα σημαντικά στοιχεία όπως η διεύθυνση
που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, το όνομα του ΑΕΙ η ΤΕΙ για να φανεί η εγκυρότητα
των στοιχειών.
Η δεύτερη κατηγορία ασχολείται με την ταχύτητα του ιστοχώρου. Η ταχύτητα ενός
ιστοχώρου επηρεάζει την πλοήγηση του χρήστη γεγονός το οποίο προσπαθεί να
μελετηθεί στην συγκεκριμένη κατηγορία. Επίσης δίνει ερωτήσεις για την ταχύτητα του
Ιη^Γη^ και πόσο γρήγορα

ανοίγουν τα διάφορα γραφικά, εικόνες και πολυμέσα

γενικά.
Η επόμενη και τρίτη κατηγορία ενδιαφέρεται για την σχεδίαση των ιστοσελίδων.
Σκοπός αυτής της κατηγορίας ερωτήσεων είναι να ελέγξει πόσο καλά σχεδιασμένες και
ελκυστικές μπορεί να είναι οι ιστοσελίδες του κάθε τριτοβάθμιου ιδρύματος αλλά και
κατά πόσο βοηθάει η συγκεκριμένη σχεδίαση τους χρήστες .
Η τέταρτη κατηγορία είναι αυτή που αναφέρεται στην πλοήγηση των σελίδων.
Μέσα από αυτή τη κατηγορία επιχειρείται να ελεγχθεί πόσο εύκολη μπορεί να είναι η
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πλοήγηση στις σελίδες και ακόμη μελετάει τους συνδέσμους. Σκοπός της κατηγορίας
είναι να διερευνηθούν οι σύνδεσμοι και οι σχέσεις μεταξύ τους κατά την πλοήγηση στις
ιστοσελίδες.
Η πέμπτη κατηγορία αναφέρεται στο περιεχόμενο ερωτήσεων από τις οποίες
παίρνουμε πληροφορίες για τα θέματα που μας απασχολούν. Στην κατηγορία αυτή
ασχολούμαστε με τον περιεχόμενο των σελίδων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, πόσο σωστό
είναι το περιεχόμενο, για το πόσο έγκυρες είναι οι πληροφορίες και αν είναι επαρκής
και όχι λειψές. Σπουδαίο στοιχείο είναι η ανανέωση των ιστοσελίδων και πόσο συχνά
γίνεται. Ακόμη πόσο χρήσιμα είναι τα δεδομένα που περιέχει μια σελίδα και αν οι
τίτλοι που περιέχει αντιστοιχούν με αυτά που περιλαμβάνει. Επίσης το θέμα
κατανόησης των στοιχείων είναι σημαντικό όσο και οι γλώσσες στις οποίες μπορεί να
κανείς να δει τις πληροφορίες των ιστοσελίδων.
Τέλος η έκτη κατηγορία μελετάει τη συνολική εκτίμησης των ιστοσελίδων. Σε
αυτή την κατηγορία υπάρχουν επιπλέον ερωτήσεις για καλύτερη πληροφόρηση σχετικά
με τις ιστοσελίδες. Περιλαμβάνει γενικές ερωτήσεις για να βγάλουμε περισσότερα
συμπεράσματα με τις προηγούμενες ερωτήσεις. Μέσα από το ερωτηματολόγιο
διευκρινίζεται κατά πόσο οι ιστοσελίδες εντάσσονται στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο
εξετάζεται, ώστε να μην χαθεί ο αρχικός στόχος της έρευνας. Επιπλέον με την
διαδικασία του ερωτηματολογίου θα πρέπει να βρεθεί πόσο έγκυροι είναι οι τρόποι
αναζήτησης των ιστοσελίδων των ΤΕΙ ή των ΑΕΙ.

5.5

Κατηγορίες ερωτηματολογίου
Οι πρώτες ερωτήσεις που αναφέρονται στις πληροφορίες σχετικά με το Σ ^Γ η^

είναι ανοικτές ερωτήσεις και δίνουν στον ενδιαφερόμενο πληροφορίες γενικές που
αναφέρονται στις διευθύνσεις των ιστοχώρων που επισκεφτήκαμε, των συνολικό
αριθμό των σελίδων, αλλά και τον αριθμό των επισκεπτών των συγκεκριμένων
ιστοσελίδων. Ακόμη μία επιπλέον ερώτηση αναφέρεται στη γλώσσα στην οποία μπορεί
να εμφανίζεται ο ιστοχώρος. Οι πέντε πρώτες ερωτήσεις ανήκουν στην πρώτη
κατηγορία από την οποία θέλουμε να πάρουμε γενικές πληροφορίες σχετικά με το Web,
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σχετικά με τις ιστοσελίδες, την ονομασία τους και τα χαρακτηριστικά αυτών. Στην
πρώτη κατηγορία ερωτήσεων δίνονται πληροφορίες σχετικά με το WEB. Με τις
ερωτήσεις αυτές δίνονται στην έρευνά μας σημαντικά στοιχεία όσον αφορά την
ονομασία των ΑΕΙ ή ΤΕΙ για να μπορούμε στα αποτελέσματα να κάνουμε κάποιες
συγκρίσεις ή κατηγοριοποιήσεις.
Οι ερωτήσεις τις δεύτερης κατηγορίας αναφέρονται στην ταχύτητα του ιστοχώρου.
Αποτελείται από 3 ερωτήσεις .Οι δύο πρώτες ερωτήσεις είναι ανοιχτές και αναφέρονται
στην ταχύτητα που χρειάζεται να φορτώσει μία ιστοσελίδα ή τα γραφικά και οι εικόνες.
Η τρίτη ερώτηση είναι κλειστή ερώτηση και αυτή όμως αφορά την ταχύτητα του
internet. Οι ερωτήσεις αυτές ανήκουν στο κριτήριο του Melsen που αναφέρεται στην
ορατότητα της κατάστασης του συστήματος, διότι δίνει πληροφορίες σχετικά με
στοιχεία για το site στο οποίο βρισκόμαστε.
Οι επόμενες πέντε ερωτήσεις ανήκουν στην κατηγορία σχεδίασης του ιστοχώρου.
Είναι και οι πέντε ερωτήσεις τύπου πενταβάθμιας κλίμακας likert και ασχολούνται με
το πόσο καλά σχεδιασμένη, ελκυστική και βοηθητική είναι η σχεδίαση των σελίδων
των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι ερωτήσεις αυτές είναι βασισμένες στο κριτήριο του Nielsen που
αναφέρεται στην ευελιξία και την αποδοτικότητα χρήσης. Στο συγκεκριμένο κριτήριο
γίνεται σύνδεση της σχεδίασης της ιστοσελίδας με το πόσο οργανωμένες είναι οι
σελίδες των ΤΕΙ ή των ΑΕΙ ώστε να βοηθήσει τόσο τους έμπειρους όσο και τους
άπειρους χρήστες. Ακόμη μία από τις ερωτήσεις ασχολείται με την ομοιομορφία στη
σχεδίαση και κατά πόσο βοηθάει η συγκεκριμένη σχεδίαση τον χρήστη. Η τρίτη
κατηγορία ελέγχει αν η σχεδίαση πληρεί τα κριτήρια του Nielsen

τα οποία

αναφέρονται στην ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης της ιστοσελίδας, αφού
δείχνουν πόσο οργανωμένες μπορεί να είναι οι ιστοσελίδες τόσο για έμπειρους όσο και
για άπειρους χρήστες. Η σχεδίαση μπορεί να είναι έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης με
γρήγορη εκτέλεση να πραγματοποιήσει τις εργασίες του. Στην κατηγορία της σχεδίασης
περιλαμβάνονται και οι συντομεύσεις. Ο κατάλληλος σχεδιασμός είναι σημαντικός για
την αποφυγή σφαλμάτων από το χρήστη και προειδοποιεί για ανεπιθύμητες ενέργειες.
Η επόμενη κατηγορία ερωτήσεων αναφέρονται στην πλοήγηση. Οι ερωτήσεις είναι
ερωτήσεις κλειστού τύπου. Τα κριτήρια τα οποία συνδέονται με τις ερωτήσεις της
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κατηγορίας αυτής είναι η ευελιξία και η αποδοτικότητα χρήσης της κατάλληλης
ιστοσελίδας, διότι μπορεί και ένας άπειρος χρήστης να διατυπώσει εντυπώσεις για τις
ιστοσελίδες αλλά και ένας έμπειρος χρήστη να κάνει σημαντικότερες επισήμάνσεις.
Άλλο κριτήριο το οποίο ελέγχει το ερωτηματολόγιο είναι σχετικά με την επαρκή
υποστήριξη βοήθειας που προσφέρει η κάθε ιστοσελίδα. Στην συγκεκριμένη κατηγορία
μας ενδιαφέρει να αντλήσουμε στοιχεία όσον αφορά την αναζήτηση πληροφοριών στον
ιστοχώρο, αν υπάρχει βοήθεια προς τους χρήστες, πόσο εύκολη είναι η αναζήτηση και
η επεξεργασία πληροφοριών. Αναφέρεται επίσης στους συνδέσμους που είναι
διαθέσιμοι στις ιστοσελίδες. Βασικά στοιχεία είναι η ποσότητα και η ποιότητα των
πληροφοριών, αλλά και πόσο συχνά ανανεώνονται.
Επόμενη κατηγορία είναι η κατηγορία του περιεχομένου. Το περιεχόμενο είναι
στοιχείο που συμπεριλαμβάνεται στις ερωτήσεις και εδώ οι ερωτήσεις είναι κλειστού
τύπου. Τα κριτήρια είναι αρχικά η ορατότητα της κατάστασης του συστήματος, αφού
είναι εύκολο να δει κάποιος σε ποιο site βρίσκεται οποιαδήποτε στιγμή, αφού
αναφέρεται στις πληροφορίες και κατά πόσο είναι πρόσφατες.Η αναφορά στον χρόνο
ανανέωσης της ιστοσελίδας, η συσχέτιση συστήματος και πραγματικού κόσμου καθώς
οι φράσεις και οι έννοιες, πρέπει να είναι ευκολονόητες,οικείες και να έχουν μία λογική
σειρά. Οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας συνδέονται με το κριτήριο του Nielsen, της
ευελιξίας και της αποδοτικότητας χρήσης των ιστοσελίδων. Μπορεί εύκολα τόσο ένας
έμπειρος όσο και ένα άπειρος χρήστης να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ιστοσελίδα με
κατάλληλη βοήθεια. Σε αυτό βοηθούν οι διάφορες συντομεύσεις, οι βοήθειες και οι
γρήγορη εκτέλεση. Τελευταία κατηγορία είναι η συνολική εκτίμηση στην οποία η
ερώτηση είναι κλειστού τύπου και πληρεί το κριτήριο που αναφέρεται στη αποφυγή
περιττών στοιχείων και στη συσχέτιση συστήματος με τον πραγματικό κόσμο αφού
θέλουμε να δούμε πόσο κατανοητά ήταν από το χρήστη. Οι τελικές ερωτήσεις πληρούν
το κριτήριο της χρησιμότητας του ΤΑΜ αφού αναφέρονται στην χρησιμότητα γενικά
του ιστοχώρου. Εξάλλου η χρησιμότητα παίζει σπουδαίο ρόλο για την απόδοση και την
αποτελεσματικότητα τελικά της έρευνας μας.
Γενικότερα τα κριτήρια που πρέπει να ελέγχουν οι ερωτήσεις είναι η ορατότητα της
κατάστασης του συστήματος, δηλαδή να γνωρίζει ο χρήστης σε ποιο site βρίσκεται και
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ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνει για να εφαρμόσει τις κατάλληλες
ενέργειες που απαιτούνται. Η ευελιξία και η αποδοτικότητα χρήσης είναι ακόμη ένα
από τα σημαντικότερα κριτήρια που εμφανίζεται στο ερωτηματολόγιό μας. Η επαρκής
υποστήριξη και βοήθεια, αλλά και η υποβοήθηση χρηστών στην ανάγνωση. Επιπλέον ο
σχεδιασμός για την αποτροπή σφαλμάτων του χρήστη είναι βασικό κριτήριο αφού
προειδοποιεί για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες και δίνει λύση στο πρόβλημα.

5.6

Κριτήρια Nielsen

Στην πρώτη κατηγορία έχουμε συμπεριλάβει ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται
σύμφωνα με το κριτήριο

του Nielsen στη συσχέτιση του συστήματος και του

πραγματικού κόσμου, αφού δίνονται αληθείς πληροφορίες. Η ορολογία στις ερωτήσεις
είναι σαφής και κατανοητή, μέσα από τις οποίες δίνονται γενικές πληροφορίες για να
υπάρχουν τα βασικά στοιχεία για την έρευνά μας. Όσον αφορά την κατηγορία της
σχεδίασης

το κριτήριο το οποίο συνδέεται με αυτήν είναι η ευελιξία και η

αποδοτικότητα χρήσης. Μέσα από τις ερωτήσεις της κατηγορίας αυτής δίνονται
πληροφορίες για το πόσο οργανωμένες και καλά σχεδιασμένες είναι οι ιστοσελίδες για
έμπειρους ή άπειρους χρήστες. Με την κατηγορία αυτή μπορεί να ειπωθεί και το
κριτήριο για την αποφυγή περιττών στοιχείων αφού αναφερόμαστε στην σχεδίαση των
σελίδων.
Και η κατηγορία της πλοήγησης όμως συνδέεται με το κριτήριο της ευελιξίας και της
αποδοτικότητας αφού και εδώ προσπαθεί η έρευνα να αντλήσει στοιχεία για την
ευκολία της πλοήγησης η οποία εξαρτάται από το πόσο οργανωμένες και σχεδιασμένες
είναι οι ιστοσελίδες. Επιπλέον δίνονται πληροφορίες για το αν υπάρχει

επαρκής

υποστήριξη βοήθειας και κατάλληλων εγχειριδίων. Η ορατότητα της κατάστασης του
συστήματος είναι σημαντικό να παρατηρηθεί αφού δίνετε η δυνατότητα μεταφοράς από
τη μία σελίδα στην άλλη.
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Τέλος η κατηγορία του περιεχομένου συνδέεται με το κριτήριο της αποφυγής
περιττών στοιχείων, τη συνέπεια και τήρηση των προτύπων αλλά και της συσχέτισης
συστήματος με τον πραγματικό κόσμο.

5.7

Μοντέλο ΤΑΜ

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει επίσης ερωτήσεις που ελέγχουν τα κριτήρια του
ΤΑΜ. Το πρώτο κριτήριο αναφέρεται στην εκτιμώμενη ευκολία χρήσης μιας
ιστοσελίδας, δηλαδή στο πόσο εύκολη είναι η χρήση της σελίδας των ΑΕΙ ή των ΤΕΙ,
πόσο αντιληπτή είναι από το χρήστη η ευκολία, χωρίς να καταβάλλει μεγάλη
προσπάθεια. Οι ερωτήσεις αυτές, ανήκουν στην πρώτη κατηγορία που αναφέρεται στη
σχεδίαση και ασχολείται με το πόσο καλά σχεδιασμένες είναι και κατά πόσο η
σχεδίαση βοηθάει στην εύκολη πρόσβαση των χρηστών που δεν είναι γνώστες της
τεχνολογίας. Όμως και στην επόμενη κατηγορία της πλοήγησης επισημαίνεται η
ευκολία αναζήτησης των ιστοσελίδων, τόσο για έμπειρους όσο και για άπειρους
χρήστες, και αν υπάρχουν κατάλληλες πληροφορίες για τη βοήθεια των χρηστών.
Ως αναφορά στο δεύτερο κριτήριο του ΤΑΜ, το οποίο είναι η εκτιμώμενη
χρησιμότητα της ιστοσελίδας από τον χρήστη, φαίνεται από τις ερωτήσεις της
κατηγορίας για την συνολική εκτίμηση αφού αναφέρονται στην χρησιμότητα του
ιστοχώρου γενικά. Το πόσο χρήσιμος είναι ο ιστοχώρος ώστε να έχουμε καλή απόδοση
και θετικά αποτελέσματα στην έρευνά μας.
Η επόμενη κατηγορία ταχύτητα επισημαίνει το χρόνο που χρειάζεται να φορτώσει
μια ιστοσελίδα και γενικά την ταχύτητα που απαιτείται για να ανοίξουν τα διάφορα
πολυμέσα και γραφικά που περιλαμβάνουν οι σελίδες.
Συγκεκριμένα η ερώτηση που ασχολείται με το πόσο ελκυστικές είναι οι σελίδες
συνδέεται με το πόσο αντιστοιχεί στην πραγματική αξία μιας εφαρμογής. Δεν μπορεί
τα δεδομένα να είναι εξωπραγματικά αλλά να συμβαδίζουν με τις πραγματικές αξίες.
Επίσης το πόσο ελκυστική είναι μία σελίδα μπορεί να αποφέρει και καλύτερα
αποτελέσματα.
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Η επόμενη κατηγορία ερωτήσεων αφορά τους συνδέσμους και η ερώτηση που
υπάρχει μας βοηθάει στην ευκολότερη πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ταυτόχρονα.
Οι ερωτήσεις για το περιεχόμενο συνδέονται και με τα δύο κριτήρια του ΤΑΜ αφού
πρέπει να είναι τόσο εύκολο στη χρήση και κατανοητό, από το τι αποτελείται, κάθε
πότε ανανεώνονται, αν αντιστοιχούν σε πραγματικά στοιχεία τα δεδομένα που
περιλαμβάνει η ιστοσελίδα και τέλος αν είναι αποτελεσματικά αυτά που διαθέτουν οι
ιστοσελίδες.

5.8

Μοντέλο GΟΜ

Από την άλλη πλευρά σύμφωνα με τα κριτήρια του ΘΟΜ οι μέθοδοι και οι ενέργειες
που γίνονται για να επιτευχθούν οι αρχικοί μας στόχοι συνδέονται με τις ερωτήσεις που
αναφέρονται στη σχεδίαση των ιστοσελίδων, το περιεχόμενο, την ανανέωση αυτών
καθώς και το ποσοστό κατανόησης τους. Έτσι μπορούμε να παρατηρήσουμε μέσα από
αυτές τις μεθόδους και τις ενέργειες την επίτευξη των στόχων μας, αποφεύγοντας
σφάλματα και λάθη. Ακόμη οι επιλογές είναι σημαντικό κριτήριο αφού τις συναντάμε
τόσο στην κατηγορία της σχεδίασης όσο και στη βοήθεια που υπάρχει στις ιστοσελίδες
για του χρήστες.

5.9

Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο που προέκυψε συνδέει όλα τα παραπάνω στοιχεία ενώ βασίζεται
στα κριτήρια του Nielsen, στο μοντέλο TAM, και το μοντέλο GOMS. Ακολούθως
παραθέτουμε το ερωτηματολόγιο:
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ WEB
1.
2.
3.
4.

ΟΝΟΜΑ ΑΕΙ ή ΤΕΙ.................................................................
Διεύθυνση του ιστοχώρου...........................................
Συνολικός αριθμός σελίδων του ιστοχώρου................
Υπάρχει μετρητής που να δείχνει τους επισκέπτες του ιστοχώρου
ΝΑΙ
ΟΧΙ

5. Σε ποιες άλλες γλώσσες εμφανίζεται ο ιστοχώρος;
i)

Αγγλικά

ii)

Γαλλικά

iii)

Γερμανικά

iv)

Άλλη

Β. ΤΑΧΥΤΗΤΑ
6. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να φορτώσει η ιστοσελίδα?
.......................... sec
7. Πόσο γρήγορα ανοίγουν οι διάφορες εικόνες που περιλαμβάνονται στην
ιστοσελίδα?
.......................... sec
8. Πόσο γρήγορα μπορούμε να φορτώσουμε τα διάφορα γραφικά από τις
ιστοσελίδες?
Πολύ αργά
|
Αργά

I

I

Κανονικά

|

|

Γρήγορα

|

|

Πολύ γρήγορα
Γ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ
9.Πόσο καλά σχεδιασμένες είναι οι ιστοσελίδες?
Καθόλου
|
~
Λίγο

|

~1

Αρκετά

I

I
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Πολύ
Πάρα πολύ

ΙΟ.Πόσο καινοτομική είναι η σχεδίαση του ιστοχώρου;
Πολύ καινοτομική

ΐ)
ΐΐ)
ΐΐΐ)

Αρκετά

ΐν)

Καθόλου

Λίγο
------

ΙΙ.Πόσο ελκυστικές είναι οι ιστοσελίδες ώστε να τραβήξουν το ενδιαφέρον των
χρηστών?
----------Πάρα πολύ
Πολύ
Αρκετά

ΐ)

_______

Λίγο

I

I

Καθόλου

I

1

12.Υπάρχει ομοιομορφία στη σχεδίαση της κάθε ιστοσελίδας στον ίδιο ιστοχώρο;
Πάρα πολύ

ΐΐ)

Πολύ

ΐΐΐ)

Αρκετά

ΐν)

Λίγο

ν)

Καθόλου

=

13. Η σχεδίαση των σελίδων βοηθάει στην πρόσβαση ατόμων που δεν γνωρίζουν
την τεχνολογία και συγκεκριμένα τους υπολογιστές?
Πάρα πολύ
I
I
Πολύ

I

Αρκετά

I

I
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Λίγο
Καθόλου
Δ.ΠΛΟΗΓΗΣΗ
14. Πόσο εύκολη είναι η αναζήτηση μέσα στις ιστοσελίδες για να ενημερωθεί
κάποιος για τις σχολές?_____
Εύκολη
I
I
Πολύ εύκολη

I

I

Περίπλοκη

I

I

Δύσκολη

|

15. Υπάρχουν κατάλληλες πληροφορίες για βοήθεια στο χρήστη?
ΝΑΙ
|
|
ΟΧΙ

16. Κάποιος που δεν γνωρίζει από ΙπΣβΓπώ και υπολογιστές πόσο εύκολα μπορεί να
βρει τις πληροφορίες που χρειάζεται μέσω κάποιας βοήθειας που προσφέρεται?

Εύκολη
Πολύ εύκολη
Περίπλοκη
Δύσκολη

17.Πόσο εύκολο είναι να γίνει πλοήγηση από την μία σελίδα μιας σχολής στην άλλη
στον ιστοχώρο?
---------Εύκολη
Πολύ εύκολη
Περίπλοκη
Δύσκολη

18.Υπάρχουν επεξηγήσεις για την κάθε ιστοσελίδα κάθε σχολής?
ΝΑΙ
ΟΧΙ
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19.Υπάρχουν σύνδεσμοι που να συνδέουν τον ιστοχώρο μιας σχολής των ΑΕΙ η των
ΤΕΙ με τον ιστοχώρο κάποιας άλλη σχολής ΑΕΙ η ΤΕΙ αντίστοιχα?
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Ε.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
20. Πόσο χρήσιμα είναι τα δεδομένα που δίνονται στον ιστοχώρο;
Πολύ χρήσιμα

Χρήσιμα Μέσος όρος Λίγα Πολύ

21.Πόσο καλή είναι η ποσότητα των πληροφοριών για τα ΑΕΙ ή ΤΕΙ?
Πολύ λίγη
|
|
Λίγη

|

|

Καλή

|

|

Εξαιρετική

ι-------------- 1

22. Πόσο πρόσφατες είναι οι πληροφορίες των ιστοσελίδων?
Πολύ παλιές
I
]
Παλιά

I

~1

Αρκετά πρόσφατη

I

]

Πολύ πρόσφατη

|

~

23. Πότε έγινε η τελευταία ανανέωσητωνιστοσελίδων?
0-3 μήνες
I
^
3-6 μήνες

I

□

6-12 μήνες

I

~1

Περισσότερο από ένα χρόνο

~

24. Πόσο κατανοητές είναι οι περιγραφές των θεμάτων?
ΐ) Καθόλου
I
Ί
ΐΐ) Όχι αρκετά

I

1

ΐΐΐ) Πολύ

I

Ί
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ΐγ) Πάρα πολύ

25. Πώς εκτιμάται η ποιότητα της πληροφορίας σε σχέση με την:
Εξαιρετική

Καλή

Κανονική

Α. αξιοπιστία/ εγκυρότητα
Β. αντικειμενικότητα
Ο. ακρίβεια
Ό. περιεχόμενο
Ε. μοναδικότητα
Ε. χρησιμότητα

ΣΤ.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

26. Πόσο ενδιαφέρουσα είναι η χρήση του ιστοχώρου?
ΐ) Καθόλου
ΐΐ) Λίγο
ΐΐΐ) Μέτρια

|

~|

ΐγ)_Ενδιαφέρουσα

|

~|

Πολύ ενδιαφέρουσα

I

υ)

27. Πόσο χρήσιμος πιστεύετε ότι είναι συνολικά ο ιστοχώρος?
ΐ) Καθόλου
ΐΐ) Λίγο
ΐΐΐ) Μέτρια

|

~|

ΐγ) Πολύ

|

~|

γ) Πάρα πολύ
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Κακή

Πολύ κακή

28.Πόσο εύκολος στη χρήση πιστεύετε ότι είναι ο ιστοχώρος?
ΐ) Καθόλου
ΐΐ) Λίγο
ΐΐΐ) Μέτρια
ΐν) Πολύ
ν) Πάρα πολύ

84
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

6.1

Διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης έγινε από τους φοιτητές Κούτλο Θεόδωρο και
Στεφανίδη Σωκράτη. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι ιστοσελίδες ΑΕΙ και ΤΕΙ
από την Ελλάδα. Συνολικά αξιολογήθηκαν 29 ιστοσελίδες ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Ο τρόπος που αξιολογήσαμε τις σελίδες των ΑΕΙ και ΤΕΙ έγινε μετά από την
πλοήγησή μας σε όλες τις ιστοσελίδες. Αρχικά μελετήσαμε την κάθε ιστοσελίδα του
ΑΕΙ ή ΤΕΙ ξεχωριστά και έπειτα αξιολογήσαμε στην κάθε σελίδα τον σχεδιασμό της, το
περιεχόμενο, και τα διαφορετικά στοιχεία της κάθε σελίδας. Για να μπορέσουμε να
βγάλουμε συμπεράσματα πήραμε ένα-ένα τα στοιχεία της κάθε ιστοσελίδας και τα
συγκρίναμε μεταξύ τους. Για παράδειγμα ως αναφορά το σχεδιασμό της κάθε σελίδας ο
οποίος ήταν διαφορετικός. Σε μία ιστοσελίδα υπήρχαν περισσότερα γραφικά και
πολυμέσα σε σύγκριση με μία άλλη σελίδα. Σε αντίθεση όμως με αυτήν ήταν καλύτερο
το περιεχόμενο της δεύτερης από την πρώτη. Έτσι συγκρίναμε όλα τα στοιχεία που μας
ενδιαφέρουν μέσα από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.

6.2 Δείγμα της έρευνας
Συνολικά αξιολογήθηκαν οι ιστοσελίδες από 16 ΑΕΙ και 13 ΤΕΙ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΟΝΟΜΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
www.upelop.gr
1)Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
www.uoc.gr
2)Πανεπιστήμιο Κρήτης
www.uoi.gr
3)Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
www.unipi.gr
4)Πανεπιστήμιο Πειραιά
www.uom.gr
5)Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
6)Πανεπιστήμιο
Δυτικής www.uowm.gr
Μακεδονίας
www.auth.gr
7)Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
8)Εθνικό
κ
Καποδιστριακό www.uoa.gr
Πανεπιστήμιο Αθηνών
www.ntuna.gr
9)Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
10)Οικονομικό
Πανεπιστή μιο www.aueb.gr
Αθηνών
www.panteion.gr
11)Πάντειο Πανεπιστήμιο
www.hua.gr
12)Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
www.upatras.gr
13)Πανεπιστήμιο Πατρών
www.tuc.gr
14)Πολυτεχνείο Κρήτης
www.uth.gr
15)Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
16)Πανεπιστήμιο Αθηνών
www.econ.uoa.gr/UA/content/gr/Rout.as
Τμήμα Οικονομικών επιστημών
px
17)ΊΈΙ Χαλκίδας
www.teihal.gr/acc/
τμ. Λογιστικής
18)ΤΕΙ Σερρών
www.teiser.gr/logistics/index.htm
τμ. Λογιστικής
19)ΤΕΙ Καβάλας Σχ. Διοίκησης και www.teikav.edu.gr/el/
Οικονομίας
20)ΊΕΙ Αθήνας Σχ. Διοίκησης και www.teiath.gr/sdo/SDO.htm
Οικονομίας
21)ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης τμήμα. www.acc.teithe.gr
Λογιστικής
22)ΤΕΙ
Λαμίας
τμήμα. www.ele.teilam.gr
Ηλεκτρολογίας
www.teiepg/index.php
23)ΊΕΙ Ηπείρου
www.cs.teiher.gr/
24)ΤΕΙ Ηρακλείου
25)ΤΕΙ Καλαμάτας
www.teikal. cortal/dt? provider=central
_§!
www.teikoz.gr/
26)ΤΕΙ Κοζάνης
;eilar.gr/
27)ΤΕΙ Λάρισας
www.teimes.gr/wwwgr/
28)ΤΕΙ Μεσολογγίου
Acc.teipir.gr/
29)ΤΕΙ Πειραιά
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6.3Ανάλυση στατιστικών στοιχείων
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Συνολικός αριθμός σελίδων του ιστοχώρου
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1: Αριθμός σελίδων ιστοχώρου.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

0 -2 0

0

0%

4

3 0 ,7 0 %

4

1 3 ,8 0 %

2 1 -4 0

6

3 7 ,5 0 %

2

1 5 ,4 0 %

8

2 7 ,6 0 %

4 1 -6 0

2

1 2 ,5 0 %

0

0%

2

6 ,9 0 %

6 1 -ά ν ω

8

50%

7

5 3 ,9 0 %

15

5 1 ,7 0 %

Σ ύνολο

16

100%

13

100%

29

100%

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.1: Αριθμός σελίδων ιστοχώρου.
ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟ ΧΩ ΡΟ Υ

0-20

21-40
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΙ

41-60
■ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΙ
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61-άνω

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Υπάρχει μετρητής που να δείχνει τους επισκέπτες του ιστοχώρου?
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2 :Μετρητές επισκεπτών.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ

1

6 ,2 5 %

2

1 5 ,4 0 %

10%

ΌΧΙ

15

9 3 ,7 5 %

11

8 4 ,6 0 %

8 9 ,6 0 %

ΣΥΝ Ο Λ Ο

16

100%

13

100%

100%

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.2: Μετρητές επισκεπτών.

Στα περισσότερα ιδρύματα, τόσο τα ΑΕΙ όσο και τα ΤΕΙ φαίνεται ότι στις ιστοσελίδες
τους δεν διαθέτουν μετρητές που να δείχνουν τον αριθμό των επισκεπτών του
ιστοχώρου. Τα ΤΕΙ σε ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 9% υπερτερούν στην ύπαρξη
μετρητή επισκεπτών.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Πόσο χρόνο χρειάζεται για να φορτώσει η ιστοσελίδα?
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 :Χρόνος Φόρτωσης.
ΧΡΟ ΝΟ Σ
Φ Ο Ρ Τ Ω Σ Η Σ ΣΕ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΕΠ ΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

4

1

3 ,4 5 %

5

22

7 5 ,8 0 %

6

2

6 ,9 0 %

7

3

1 0 ,3 0 %

8

0

0%

9

0

0%

10

1

3 ,4 5 %

29

100%

ΣΥΝ Ο Λ Ο

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.3 : Χρόνος Φόρτωσης.
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Ο θΟ

□ 1 · 2 Π3 Π4 · 5 Π6 · 7

Τα περισσότερα ιδρύματα κυμαίνονται σε μέτριο επίπεδο όσον αφορά την ταχύτητα
φόρτωσης των ιστοσελίδων. Υπάρχουν μικρές αποκλίσεις σε κάποιες ιστοσελίδες που
διαφέρουν στα παραπάνω δευτερόλεπτα.
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Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η 7: Π ό σ ο γ ρ ή γ ο ρ α α ν ο ίγ ο υ ν ο ι δ ιά φ ο ρ ε ς ε ικ ό ν ε ς π ο υ π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο ν τ α ι σ τη ν
ισ το σ ελ ίδ α ?

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4.:Χρόνος Φόρτωσης των εικώνων.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΕΠ ΤΑ

ΣΥΝ Ο Λ Ο

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

5

5

1 7 ,3 0 %

6

4

1 3 ,8 0 %

7

12

4 1 ,4 0 %

8

2

6 ,9 0 %

9

0

0%

10

5

1 7 ,3 0 %

12

1

3 ,4 5 %

29

100%

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.4: Χρόνος Φόρτωσης των εικώνων_______
Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ ΣΕ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Λ Ε Π Τ Α

□ 1 □ 2 Π3 Π4 · 5

Π6 · 7

Τα περισσότερα ιδρύματα τόσο ΑΕΙ όσο και ΤΕΙ κινούνται σε μέτρια όσον αφορά την
ταχύτητα φόρτισης των εικόνων. Υπάρχει μία μικρή διαφορά ανάμεσα στα 5 και 6
δευτερόλεπτα. Σε λίγες ιστοσελίδες έχει παρατηρηθεί ότι οι εικόνες ανοίγουν σε
περισσότερο χρόνο από ότι στις υπόλοιπες.
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Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η 8: Π ό σ ο γ ρ ή γ ο ρ α μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α φ ο ρ τώ σ ο υ μ ε τ α δ ιά φ ο ρ α γ ρ α φ ικ ά α π ό τις
ισ το σ ε λ ίδ ε ς?

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5: Φόρτωση Γραφικών.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

Π ολύ α ρ γ ά

0

0%

0

0%

0

0%

Α ργά

1

6 ,2 5 %

0

0%

1

3 ,4 5 %

14

8 7 ,5 0 %

13

100%

27

9 3 ,1 0 %

1

6 ,2 5 %

0

0%

1

3 ,4 5 %

0

0%

0

0%

0

0%

16

100%

13

100%

29

100%

Κ α ν ο ν ικ ά
Γ ρήγορα
Π ολύ
γρήγορα
Σ ύνολο

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.5:. Φόρτωση Γραφικών.

Στα περισσότερα ιδρύματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ φαίνεται ότι η φόρτωση των γραφικών
γίνεται σε κανονικά επίπεδα. Ένα πολύ μικρό δείγμα των ΑΕΙ φορτώνουν τα γραφικά
αργά ενώ σε αντίθεση ένα μικρό ποσοστό των ΤΕΙ δείχνει ότι τα γραφικά τους
φορτώνουν πιο γρήγορα.
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Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η 9: Π ό σ ο κ α λ ά σ χ ε δ ια σ μ έ ν ε ς ε ίν α ι ο ι ισ το σ ε λ ίδ ε ς?

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6: Σχεδιασμός ιστοσελίδων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

Κ αθόλου

0

0%

0

0%

0

0%

Λ ίγ ο

0

0%

0

0%

0

0%

12

75%

8

6 1 ,5 0 %

20

69%

Π ολύ

3

1 8 ,7 5 %

5

3 8 ,5 0 %

8

3 ,5 0 %

Π άρα π ολύ

1

6 ,2 5 %

0

0%

1

2 7 ,5 0 %

16

100%

13

100%

29

100%

Α ρκ ετά

Σ ύνολο

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.6: Σχεδιασμός ιστοσελίδων

Τα ποσοστά των ιδρυμάτων βρίσκονται σε αρκετά καλά επίπεδα αφού όσον αφορά την
σχεδίασή τους είναι αρκετά καλή έχοντας εμπλουτισμένες ιστοσελίδες. Ένα πολύ
μικρό ποσοστό των ΑΕΙ διαφέρει στην καλή σχεδίαση της ιστοσελίδας.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10: Πόσο καινοτομική είναι η σχεδίαση του ιστοχώρου
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.7 : Καινοτομία Σχεδιασ μού ιστοχώρου .
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

Π ολύ
κ α ι ν ο τ ο μ ικ ή

2

1 2 ,5 0 %

3

2 3 ,1 0 %

5

1 7 ,2 4 %

13

8 1 ,2 5 %

9

6 9 ,2 0 %

22

7 5 ,8 6 %

Λ ίγ ο

1

6 ,2 5

1

7 ,7 0 %

2

6 ,9 0 %

Κ αθόλου

0

0%

0

0%

0

0%

16

100%

13

100%

29

100%

Α ρκ ετά

Σ ύνολο

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.7 : Καινοτομία Σχεδιασμού ιστοχώρου.

Η καινοτομία του σχεδιασμού του ιστοχώρου φαίνεται ότι είναι λίγο καινοτομική,
κυρίως σε ΑΕΙ. Τα ΤΕΙ μοιράζονται την καινοτομία του σχεδιασμού από πολύ
καινοτομική σε ένα μικρό ποσοστό ,σε αρκετά καινοτομική και σε μικρό ποσοστό λίγο
καινοτομική.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 11: Πόσο ελκυστικές είναι οι ιστοσελίδες ώστε να τραβήξουν το
ενδιαφέρον των χρηστών?
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.8: Ελκυστικότητα ιστοχώρου.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

Π άρα π ολύ

1

6 ,2 5 %

1

7 ,7 0 %

2

6 ,9 0 %

Π ολύ

6

3 7 ,5 0 %

10

7 6 ,9 0 %

16

5 5 ,1 0 %

Α ρκ ετά

8

50%

1

7 ,7 0 %

9

3 1 ,1 0 %

Λ ίγ ο

1

6 ,2 5 %

1

7 ,7 0 %

2

6 ,9 0 %

0%

0%

0

0%

0

0%

16

100%

13

100%

29

100%

Κ αθόλου
Σ ύνολο

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.8: Ελκυστικότητα ιστοχώρου.

Η ελκυστικότητα των ιστοσελίδων είναι πολύ καλή για τα ΤΕΙ και σε πιο μικρό
ποσοστό για τα ΑΕΙ. Τα ΑΕΙ φαίνεται να έχουν αρκετά καλή ελκυστικότητα σε σχέση
με τα ΤΕΙ διότι έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Ωστόσο υπάρχουν και μικρότερα
ποσοστά που μοιράζονται τόσο τα ΑΕΙ όσο και τα ΤΕΙ, όσο αφορά την ελκυστικότητα
των ιστοσελίδων από πάρα πολύ σε λιγότερο.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 12: Υπάρχει ομοιομορφία στη σχεδίαση της κάθε ιστοσελίδας στον ίδιο
ιστοχώρο;

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9 :Ομοιομορφία Ιστοσελίδων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟ ΣΟΣΤΟ

Π άρα π ολύ

0

0%

1

7 ,7 0 %

1

3 ,4 5 %

Π ολύ

8

50%

5

3 8 ,4 0 %

13

4 4 ,8 0 %

Α ρκ ετά

8

50%

6

4 5 ,9 0 %

14

4 8 ,3 0 %

Λ ίγ ο

0

0%

1

7 ,7 0 %

1

3 ,4 5 %

Κ αθόλου

0

0%

0

0%

0

0%

16

100%

13

100%

29

100%

Σ ύνολο

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.9 : Ομοιομορφία Ιστοσελίδων.

Τα ιδρύματα των ΑΕΙ φαίνεται ότι μοιράζονται τα ποσοστά τους σχετικά με την
ομοιομορφία που υπάρχει στις ιστοσελίδες. Μοιράζονται ανάμεσα στο ότι υπάρχει
πολύ και αρκετή ομοιομορφία. Τα ΤΕΙ μοιράζονται τα ποσοστά στις δύο αυτές στήλες,
αλλά και κάποια μικρότερα ποσοστά δείχνουν
ομοιομορφίας.
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την ύπαρξη πάρα πολύ και λίγο

ΕΡΩΤΗΣΗ 13: Η σχεδίαση των σελίδων βοηθάει στην πρόσβαση ατόμων που δεν
γνωρίζουν την τεχνολογία και συγκεκριμένα τους υπολογιστές?

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.10 : Υποστήριξη σχεδίασης.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Πάρα πολύ
Πολύ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

1

6 ,2 5 %

0

0%

1

3 ,4 5 %

10

6 2 ,5 0 %

11

8 4 ,6 0 %

21

7 2 ,4 1 %

Α ρκετά

5

3 1 ,2 5 %

2

1 5 ,4 0 %

7

2 4 ,1 4 %

Λ ίγο

0

0%

0

0%

0

0%

Καθόλου

0

0%

0

0%

0

0%

Σ υνόλου

16

100%

13

100%

29

100%

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.10 : Υποστήριξη σχεδίασης.

Η σχεδίαση των ιστοσελίδων όπως παρατηρείται είναι πολύ καλή για τα ΤΕΙ και το
μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο ενώ ένα μικρότερο ποσοστό των
ιστοχώρων των ΤΕΙ χαρακτηρίζεται από αρκετά καλή σχεδίαση. Τα ΑΕΙ πάλι
μοιράζουν τα ποσοστά τους με το μεγαλύτερο στην πολύ καλή σχεδίαση , το επόμενο
στην αρκετά καλή σχεδίαση και στο μικρότερο στην πάρα πολύ καλή σχεδίαση των
ιστοσελίδων.
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Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η 14: Π ό σ ο εύ κ ο λ η ε ίν α ι η α ν α ζή τη σ η μ έ σ α σ τις ισ το σ ε λ ίδ ε ς γ ια ν α
ε ν η μ ε ρ ω θ ε ί κ ά π ο ιο ς γ ια τ ις σ χο λ ές?

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.11: Ευκολία αναζήτησης.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Εύκολη

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

12

75%

12

9 2 ,3 0 %

24

8 2 ,7 5 %

εύκολη

2

1 2 ,5 0 %

0

0%

2

6 ,8 9 %

Π ερίπ λοκ η

2

1 2 ,5 0 %

1

7 ,7 0 %

3

1 0 ,3 6 %

Δύσκολη

0

0%

0

0%

0

0%

16

100%

13

100%

29

100%

Πολύ

Σ ύνολο

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.11 : Ευκολία αναζήτησης.

Η αναζήτηση των ιστοσελίδων για την ενημέρωση των σχολών είναι εύκολη τόσο για
τα ΑΕΙ οσο και για τα ΤΕΙ. Μικρότερα ποσοστά εμφανίζονται στα ΑΕΙ που υπάρχουν
σελίδες με πολύ εύκολη αναζήτηση. Μικρά είναι επίσης και τα ποσοστά που μας
δείχνουν ότι η ευκολία αναζήτησης είναι περίπλοκη.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 15: Υπάρχουν κατάλληλες πληροφορίες για βοήθεια στο χρήστη?

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.12:Βοήθεια χρήστη.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ

1

6 ,2 5 %

0

0%

3 ,4 5 %

ΌΧΙ

15

9 3 ,7 5 %

13

100%

5 6 ,5 5 %

ΣΥΝΟΛΟ

16

100%

13

100%

100%

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.12: Βοήθεια χρήστη.

Τα περισσότερα ιδρύματα σε εξαίρεση με ένα πολύ μικρό ποσοστό των ΑΕΙ, δείχνουν
ότι δεν υπάρχει κάποια βοήθεια που να δίνουν στο χρήστη ώστε να εξυπηρετήσουν στα
προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει κατά την πλοήγηση του τις ιστοσελίδες των
ιδρυμάτων.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 16: Κάποιος που δεν γνωρίζει από Σ ^Γ η^ και υπολογιστές πόσο εύκολα
μπορεί να βρει τις πληροφορίες που χρειάζεται μέσω κάποιας βοήθειας που
προσφέρεται?
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.13: Πληροφορίες αναζήτησης.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Εύκολη

9

5 6 ,2 5 %

9

6 9 ,2 0 %

18

62%

εύκολη

0

0%

0

0%

0

0%

Π ερίπ λοκ η

7

4 3 ,7 5 %

4

3 0 ,8 0 %

11

38%

Δύσκολη

0

0%

0

0%

0

0%

16

100%

13

100%

29

100%

Πολύ

Σ ύνολο

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.13: Πληροφορίες αναζήτησης.

Στα περισσότερα ιρδύματα υπάρχει εύκολη αναζήτηση για τις διάφορες πληροφορίες.
Τα ΤΕΙ υπερτερούν έναντι των ΑΕΙ στην εύκολη αναζήτηση. Ένα μικρότερο ποσοστό
μοιράζεται στην περίπλοκη αναζήτηση των πληροφοριών με τα ΑΕΙ να υπερτερούν
έναντι των ΤΕΙ.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 17: Πόσο εύκολο είναι να γίνει πλοήγηση από την μία σελίδα μιας
σχολής στην άλλη στον ιστοχώρο?

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.14: Πλοήγηση Ιστοσελίδων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Εύκολη

9

56 ,2 5 %

12

9 2 ,3 0 %

21

7 2 ,4 0 %

Πολύ εύκολη

0

0%

0

0%

0

0%

Π ερίπ λοκ η

7

4 3 ,7 5 %

1

7 ,7 0 %

8

2 7 ,6 0 %

Δύσκολη

0

0%

0

0%

0

0%

16

100%

13

100%

29

100%

Σ ύνολο

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.14 : Πλοήγηση Ιστοσελίδων.

Η πλοήγηση των σελίδων είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό πιο εύκολη κυρίως για τα ΤΕΙ
και μετά στα ΑΕΙ. Το υπόλοιπο ποσοστό μοιράζεται στην περίπλοκη αναζήτηση των
πληροφοριών με μεγαλύτερη απόκλιση των ΤΕΙ έναντι των ΑΕΙ όπου το ποσοστό τους
είναι μεγαλύτερο.
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Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η 18 : Υ π ά ρ χ ο υ ν ε π ε ξ η γ ή σ ε ις γ ια τ η ν κ ά θ ε ισ τ ο σ ε λ ίδ α κ ά θ ε σ χο λ ή ς?

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.15:Επεξεργασία Ιστοσελίδων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ

16

100%

13

100%

100%

ΌΧΙ

0

0%

0

0%

0%

16

100%

13

100%

100%

Σ ΥΝ Ο Λ Ο

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.15 : Επεξεργασία Ιστοσελίδων.

Όλα τα ιδρύματα που ερευνήσαμε παρατηρούμε ότι διαθέτουν κατάλληλες επεξηγήσεις
για την κάθε ιστοσελίδα κάθε σχολής.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 19: Υπάρχουν σύνδεσμοι που να συνδέουν τον ιστοχώρο μιας σχολής των
ΑΕΙ η των ΤΕΙ με τον ιστοχώρο κάποιας άλλη σχολής ΑΕΙ η ΤΕΙ αντίστοιχα?

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.16:Σύνδεσμοι ιστοχώρου.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ

12

75%

13

100%

8 6 ,2 0 %

ΌΧΙ

4

25%

0

0%

1 3 ,8 0 %

16

100%

13

100%

100%

Σ ΥΝ Ο Λ Ο

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.16: Σύνδεσμοι ιστοχώρου.

Στα περισσότερα ιδρύματα φαίνεται

ότι υπάρχουν σύνδεσμοι που συνδέουν τις

διάφορες ιστοσελίδες. Ένα μικρό ποσοστό των ΑΕΙ φαίνεται ότι δεν συναντά
συνδέσμους για το λόγο αυτό.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 20: Πόσο χρήσιμα είναι τα δεδομένα που δίνονται στον ιστοχώρο;

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.17: Χρησιμότητα δεδομένων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Πολύ χρ ή σ ιμ α

8

50%

10

77%

18

62%

Χ ρή σιμ α

8

50%

3

23%

11

38%

Μ έσος όρ οσ

0

0%

0

0%

0

0%

Λ ίγα

0

0%

0

0%

0

0%

Πολύ

0

0%

0

0%

0

0%

16

100%

13

100%

29

100%

Σ ύνολο

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.17 : Χρησιμότητα δεδομένων.

Τα δεδομένα που υπάρχουν στις σελίδες είναι πολύ χρήσιμα. Τα ποσοστά μοιράζονται.
Στις ιστοσελίδες των ΤΕΙ φαίνεται ότι οι περισσότερες ιστοσελίδες τους έχουν πολύ
χρήσιμα δεδομένα και ένα μικρό ποσοστό δείχνει ότι είναι απλά χρήσιμα. Τα ΑΕΙ από
την άλλη πλευρά φαίνεται να μοιράζονται περίπου στο μισό το γεγονός ότι οι μισές
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ιστοσελίδες έχουν πολύ χρήσιμα δεδομένα και οι υπόλοιπες μισές έχουν χρήσιμα
δεδομένα.
| ΕΡΩΤΗΣΗ 21: Πόσο καλή είναι η ποσότητα των πληροφοριών για τα ΑΕΙ ή ΤΕΙ?

| ΠΙΝΑΚΑΣ 6.18 : Αξιοπιστία πληροφοριών.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Π ο λ ύ λίγη

0

0%

0

0%

0

0%

Λ ίγ η

0

0%

0

0%

0

0%

Κ α λή

6

3 7 ,5 0 %

13

100%

19

6 5 ,5 0 %

Ε ξαιρετική

10

6 2 ,5 0 %

0

0%

10

3 4 ,5 0 %

Σ ύνολο

16

100%

13

100%

29

100%

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.18: Αξιοπιστία πληροφοριών.

Τα ποσοστά σχετικά με την ποσότητα των πληροφοριών που υπάρχουν στις
ιστοσελίδες είναι καλή μέχρι και εξαιρετική. Το μεγαλύτερο ποσοστό κυρίως στα ΤΕΙ
είναι καλή η ποσότητα των πληροφοριών. Τα ΑΕΙ μοιράζονται σε δύο ποσοστά στο ότι
είναι καλή η ποσότητα των πληροφοριών έως με μεγαλύτερο ποσοστό σε εξαιρετική.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 22: Πόσο πρόσφατες είναι οι πληροφορίες των ιστοσελίδων?

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.19: Εγκυρότητα πληροφοριών.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Πολύ π α λ ιές

0

0%

0

0%

0

0%

Π α λιά

0

0%

0

0%

0

0%

14

8 7 ,5 0 %

13

100%

27

93 ,1 0 %

2

1 2 ,5 0 %

0

0%

2

6 ,9 0 %

16

100%

13

100%

29

100%

Α ρκετά
πρόσφατες
Πολύ
πρόσφατες
Σ ύνολο

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.19 : Εγκυρότητα πληροφοριών.

Οι πληροφορίες ανανεώνονται πολύ συχνά και είναι αρκετά πρόσφατες στα
περισσότερα ιδρύματα. Ένα μικρό ποσοστό των ΑΕΙ ξεχωρίζει και δείχνει ότι οι
πληροφορίες είναι πολύ πρόσφατες.
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Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η 2 3 : Π ό τ ε έ γ ιν ε η τ ε λ ε υ τ α ία α ν α ν έω σ η τ ω ν ισ το σ ε λ ίδ ω ν ?

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.20:Χρόνος Ανανέωσης των ιστοσελίδων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

0 -3 ΜΗΝΕΣ

16

100%

13

100%

29

100%

3 - 6 ΜΗΝΕΣ

0

0%

0

0%

0

0%

6-12Μ Η Ν Ε Σ

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

16

100%

13

100%

29

100%

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΠΌ ΈΝΑ
ΧΡΟΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.20: Χρόνος Ανανέωσης των ιστοσελίδων.

Τα ποσοστά δείχνουν ότι όλες οι ιστοσελίδες τόσο των ΤΕΙ όσο και των ΑΕΙ
ανανεώνονται 0-3 μήνες.
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Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η 2 4 : Π ό σ ο κ α τ α ν ο η τ έ ς ε ίν α ι ο ι π ε ρ ιγ ρ α φ έ ς τ ω ν θ εμ ά τω ν ?

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.21: Κατανόηση θεμάτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Καθόλου

0

0%

0

0%

0

0%

Όχι αρ κ ετά

0

0%

0

0%

0

0%

16

16%

13

100%

29

100%

0

0%

0

0%

0

0%

16

100%

13

100%

29

100%

Πολύ
Πάρα πολύ
Σ ύνολο

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.21 :Κατανόηση θεμάτων.

Τα ποσοστά δείχνουν ότι είναι πολύ κατανοητές οι περιγραφές που δίνονται στις
ιστοσελίδες.
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Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η 2 5 : Π ώ ς ε κ τ ι μ ά τ α ι η π ο ιό τ η τ α τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ία ς

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.22: Ποιότητα πληροφορίας στα ΑΕΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ ΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ο

Μ Ο Ν Α Δ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α

Ε ξαιρετική

1 2 ,5 0 %

6 ,2 5 %

1 2 ,5 0 %

5 0 ,0 0 %

1 8 ,7 5 %

3 1 ,5 0 %

Κ α λή

8 7 ,5 0 %

9 3 ,7 5 %

5 0 ,0 0 %

3 7 ,5 0 %

5 0 ,0 0 %

6 2 ,5 0 %

Κ α νονικ ή

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

3 7 ,5 0 %

1 2 ,5 0 %

3 1 ,2 5 %

6 ,2 5 %

Κακή

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

Π ο λ ύ κακή

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

10 0 ,0 0 %

1 0 0 ,0 0 %

1 0 0 ,0 0 %

1 0 0 ,0 0 %

1 0 0 ,0 0 %

100%

Σύνολο

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.22: Ποιότητα πληροφορίας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΕΙ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ■ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

14%
38%
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■ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Χ ΡΗ ΣΙΜ Ο Τ Η Τ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.23: Ποιότητα πληροφορίας στα ΤΕΙ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ ΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ο

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

1 5 ,4 0 %

5 4 ,0 0 %

0 ,0 0 %

7 ,7 0 %

1 0 0 ,0 0 %

8 4 ,6 0 %

4 6 ,1 0 %

23 ,0 0 %

4 6 ,1 0 %

69 ,2 0 %

Κ α νονικ ή

0 ,0 0 %

1 5 ,4 0 %

38 ,5 0 %

23 ,0 0 %

5 3 ,9 0 %

2 3 ,1 0 %

Κακή

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

Π ο λ ύ κακή

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

1 0 0 ,0 0 %

1 0 0 ,0 0 %

1 0 0 ,0 0 %

1 0 0 ,0 0 %

1 0 0 ,0 0 %

100%

Ε ξαιρετική
Κ α λή

Σύνολο

Μ Ο Ν Α Δ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.23: Ποιότητα πληροφορίας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΙ
■ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

* ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ * ΑΚΡΙΒΕΙΑ

* ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Γ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ
0%

___ 0%

0% ^^Μ
10%
20%
Μ|

«111Β»
70%
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* ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Χ ΡΗ ΣΙΜ Ο Τ Η Τ Α

ΕΡΩΤΗΣΗ 26: Πόσο ενδιαφέρουσα είναι η χρήση του ιστοχώρου?

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.24: Χρησιμότητα Ιστοχώρου.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Καθόλου

0

0%

0

0%

0

0%

Λ ίγο

0

0%

0

0%

0

0%

Μ έτρ ια

1

6 ,2 5 %

0

0%

1

3 ,5 0 %

15

9 3 ,7 5 %

13

100%

28

9 6 ,5 0 %

0

0%

0

0%

0

0%

16

100%

13

100%

29

100%

Ε νδ ια φ έρ ου σ α
Πολύ
ενδ ια φ έρ ο υ σ α
Σ ύνολο

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.24 : Χρησιμότητα Ιστοχώρου.
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Τα ποσοστά δείχνουν ότι είναι ενδιαφέρουσες οι ιστοσελίδες, με μια μικρή απόκλιση
των ΑΕΙ σε μικρό ποσοστό που παραπέμπει στη μετριότητα του ενδιαφέροντος των
ιστοσελίδων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27: Πόσο χρήσιμος πιστεύετε ότι είναι συνολικά ο ιστοχώρος?
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.25: Αντικειμενικότητα ιστοχώρου.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Καθόλου

0

0%

0

0%

0

0%

Λ ίγο

0

0%

0

0%

0

0%

Μ έτρ ια

0

0%

0

0%

0

0%

10

6 2 ,5 0 %

6

4 6 ,1 0 %

16

5 5 ,1 0 %

6

3 7 ,5 0 %

7

5 3 ,9 0 %

13

4 4 ,9 0 %

16

100%

13

100%

29

100%

Πολύ
Πάρα πολύ
Σ ύνολο

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.25 : Αντικειμενικότητα ιστοχώρου

Ο ιστοχώρος είναι πολύ έως πάρα πολύ χρήσιμος. Τα ποσοστά μοιράζονται και εδώ.
Πολύ χρήσιμο θεωρείται με μεγαλύτερο ποσοστό από τα ΑΕΙ έναντι των ΤΕΙ. Αλλά
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από την άλλη πλευρά από κάποια ΤΕΙ ο ιστοχώρος είναι πάρα πολύ χρήσιμος σε σχέση
με κάποια ΑΕΙ σε μικρότερο ποσοστό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28: Πόσο εύκολος στη χρήση πιστεύετε ότι είναι ο ιστοχώρος?

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.26: Ευκολία χρήσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΕΙ

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Καθόλου

0

0%

0

0%

0

0%

Λ ίγο

0

0%

0

0%

0

0%

Μ έτρ ια

2

1 2 ,5 0 %

0

0%

2

6 ,9 0 %

14

8 7 ,5 0 %

13

100%

27

9 3 ,1 0 %

0

0%

0

0

0

0%

16

100%

13

100%

29

100%

Πολύ
Πάρα πολύ
Σ ύνολο

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.26 : Ευκολία χρήσης.

ΕΥΚΟΑΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΙ
■ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΙ

Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

113

Πάρα
πολύ

Ένα μεγάλο ποσοστό όλων των ιδρυμάτων δείχνουν ότι ο ιστοχώρος είναι πολύ
εύκολος. Μικρό είναι το ποσοστό που δείχνει τι διαφορά από τα ΑΕΙ όπου αναφέρεται
η μετριότητα ευκολίας των ιστοσελίδων.

6.4

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τα γενικότερα αποτελέσματα τα οποία διαπιστώνουμε από την έρευνά που κάναμε
αξιολογώντας τις ιστοσελίδες των ιδρυμάτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι αρχικά ότι οι
περισσότερες από τις ιστοσελίδες βρίσκονται σε καλά επίπεδα όσον αφορά στοιχεία
όπως την ταχύτητα κατά την οποία ανοίγουν τα διάφορα γραφικά, εικόνες, ήχοι,
πολυμέσα, στην οποία δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους.
Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι η σχεδίαση των σελίδων ήταν αρκετά καλή έως πολύ
καλή. Η σχεδίαση των σελίδων χαρακτηρίζεται στα ΑΕΙ με μεγαλύτερο ποσοστό σε
αντίθεση με τα ΤΕΙ στην καινοτομία του ιστοχώρου. Το ίδιο μπορούμε να πούμε ότι
συμβαίνει και όσον αφορά την ομοιομορφία αυτών, η οποία κυμαίνεται στα ίδια
επίπεδα με την σχεδίαση των ιστοσελίδων.
Όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν στο σύνολό τους να είναι πολύ ελκυστικές οι
ιστοσελίδες των ιδρυμάτων. Έτσι όλα αυτά μαζί κάνουν πιο εύκολη την χρήση, την
πλοήγηση και γενικότερα την αναζήτηση κατάλληλων πληροφοριών για τις σχολές που
μας ενδιαφέρουν.
Η πλοήγηση στις ιστοσελίδες των ιδρυμάτων είναι εύκολη αλλά σε ένα μεγάλο
ποσοστό των ΑΕΙ θεωρείται περίπλοκη. Παρ’ όλα αυτά όμως υπάρχουν στις
περισσότερες ιστοσελίδες μερικές επεξηγήσεις για να βοηθήσουν το χρήστη σε αυτό
που θέλει να κάνει.
Παρατηρούμε ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο είναι η χρησιμότητα των
πληροφοριών. Τα δεδομένα τα οποία προβάλλουν οι ιστοσελίδες φαίνεται ότι είναι
πολύ χρήσιμα. Όχι μόνο η ποιότητα αλλά και η ποσότητα τους χαρακτηρίζεται
εξαιρετική και σε καλό επίπεδο.
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Τα δεδομένα είναι πολύ πρόσφατα και αξιόπιστα. Οι πληροφορίες τόσο στα ΑΕΙ όσο
και στα ΤΕΙ χαρακτηρίζονται καλές, εξαιρετικές και κανονικές. Έτσι μοιράζονται τα
ποσοστά όσον αφορά την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα, την ακρίβεια, το
περιεχόμενο, την μοναδικότητα και τέλος την χρησιμότητα.
Το πιο σημαντικό από όλα τα στοιχεία της έρευνας είναι ότι ο ιστοχώρος θεωρείται
σε όλα σχεδόν τα ιδρύματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ πολύ χρήσιμος, έχει πολύ ενδιαφέρον για
μελέτη και θεωρείται πολύ εύκολος στη χρήση του.
Από την έρευνα μας όμως διακρίνουμε και κάποια αρνητικά στοιχεία. Το πρώτο είναι
ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των ιστοσελίδων που ερευνήσαμε στο οποίο δεν
υπάρχει μετρητής επισκεπτών. Αφού μελετάμε και αξιολογούμε τις ιστοσελίδες σε τι
υπερτερούν και σε τι υστερούν πρέπει να πούμε ότι δεν είναι στοιχείο που επηρεάζει
και αλλοιώνει τα δεδομένα και το περιεχόμενο αλλά θεωρείται ένα σημαντικό επιπλέον
στοιχείο κάθε ιστοσελίδας για να θεωρείται πλήρης.
Επιπλέον ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχουν στις ιστοσελίδες
κάποια εικονίδια ή κάτι παρόμοιο για να αναφέρεται αποκλειστικά στη βοήθεια του
χρήστη. Έμμεσα δίνονται πληροφορίες και στοιχεία τα οποία βοηθάνε το χρήστη να
ενημερωθεί και να αναζητήσει πληροφορίες αλλά θα ήταν πιο σωστό να υπάρχει μια
άμεση βοήθεια η οποία θα δίνει στοιχεία και θα καθοδηγεί το χρήστη για το πώς να
χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα.

Ειδικότερα όσον αφορά την αξιολόγηση που έγινε με βάση το μοντέλο ΤΑΜ το οποίο
μετράει την αναλαμβανόμενη ευκολία χρήσης και την αναλαμβανόμενη χρησιμότητα
των ιστοχώρων συμπεραίνουμε ότι τα ΑΕΙ βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο
χαρακτηρίζοντας την ευκολία ως πολύ καλή σε ποσοστό 87,5% περίπου. Αντίστοιχα
αποτελέσματα παρατηρούνται και στα ΤΕΙ όπου η χρησιμότητα αγγίζει το 100%. Η
ευκολία αναζήτησης πληροφοριών που είναι το δεύτερο κριτήριο σύμφωνα με το ΤΑΜ
βρίσκεται σε ποσοστά 75% στα ΑΕΙ και στο 92,3% στα ΤΕΙ. Το ίδιο ποσοστό για ΤΕΙ
ισχύει και για την ευκολία πλοήγησης ενώ στα ΑΕΙ το ποσοστό ευκολίας πλοήγησης
βρίσκεται στο 56,25%.
Ά ρα σύμφωνα με το μοντέλο ΤΑΜ θα υπάρχει αυξανόμενη χρήση των ιστοχώρων
στο μέλλον αφού η χρήση τους θεωρείται εύκολη , και η χρησιμότητά της σημαντική.

115

Σχετικά με τα κριτήρια του Nielsen παρατηρούμε ότι σύμφωνα με το κριτήριο της
ορατότητα της κατάστασης του συστήματος βλέπουμε σε ποιο site βρισκόμαστε αφού
από την έρευνά μας έχουμε αναφέρει τις διευθύνσεις των ιδρυμάτων σε αντιστοιχία με
τα ιδρύματα που αξιολογήσαμε.
Επίσης παρατηρήθηκε από την έρευνα ότι οι περισσότερες σελίδες έχουν εκτός από
την ελληνική γλώσσα στην οποία εμφανίζεται το site, και την αγγλική γλώσσα για να
διευκολύνει κάποιους χρήστες που γνωρίζουνε μόνο αγγλικά και όχι ελληνικά.
Ακόμη σύμφωνα με το κριτήριο του Nielsen της ευελιξίας και της αποδοτικότητας
χρήσης, είναι βασισμένες οι ερωτήσεις που αναφερόμαστε στην ταχύτητα φόρτωσης
των γραφικών και των εικόνων, όπου, στα πιο πολλά ιδρύματα κυμαίνεται σε μέτρια
επίπεδα, τόσο για την φόρτωση των εικόνων όσο και για την φόρτωση των γραφικών.
Σε σχέση με το κριτήριο του Nielsen της ευελιξίας και της αποδοτικότητας του
συστήματος τα ποσοστά μοιράζονται σε ένα 81,25% στα ΑΕΙ και σε ένα 69,2% στα
ΤΕΙ. Τα ποσοστά αυτά αναφέρονται πιο συγκεκριμένα στο πόσο κατανοητές είναι οι
ιστοσελίδες και οργανωμένες, ώστε η χρήση τους να είναι εύκολη τόσο για άπειρους
όσο και για έμπειρους χρήστες, χωρίς προβλήματα. Μέσω των ποσοστών της σχεδίασης
και της καινοτομίας φαίνεται πόσο εύκολη μπορεί να είναι η χρήση τους.
Όσον αφορά το Κριτήριο του Nielsen το οποίο αναφέρεται στην ταχύτητα φόρτωσης
των εικόνων και των γραφικών παρατηρείται ότι τόσο τα ΑΕΙ όσο και τα ΤΕΙ έχουν το
μεγαλύτερο ποσοστό τους στην ίδια ταχύτητα. Υπάρχουν αποκλίσεις των ποσοστών
αλλά μοιράζονται σε διαφορετικά ποσοστά. Το ίδιο ισχύει και για την φόρτωση των
γραφικών όπου εκεί φαίνεται ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά και των ΑΕΙ και των ΤΕΙ
δηλώνουν ότι η φόρτωση τους γίνεται κανονικά. Τα ΤΕΙ στη συγκεκριμένη ερώτηση
αγγίζουν το 100% ενώ τα ΑΕΙ φτάνουν στο 87,5%.
Το ίδιο συναντάμε σχετικά με τη σχεδίαση των ιστοσελίδων όπου τα ποσοστά πάλι
είναι τα μεγαλύτερα στην αρκετά καλή σχεδίαση στα ΑΕΙ αλλά και στα ΤΕΙ. Τα ΑΕΙ
πιάνουν το 75% ενώ τα ΤΕΙ το 61,5%. Η καινοτομία σχεδίασης των ιστοσελίδων
φαίνεται ότι κυμαίνεται σε καλά επίπεδα αφού το 81,25% στα ΑΕΙ θεωρείται αρκετά
καινοτομική η σχεδίαση ενώ μικρότερο

ποσοστό 69,2% δείχνει στα ΤΕΙ αρκετά

καινοτομική τη σχεδίαση.
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Άρα σύμφωνα με το κριτήριο του Nielsen η ευχρηστία και η κατανόηση των σελίδων
για τους φοιτητές των ιδρυμάτων στους οποίους απευθύνεται έχει μεγάλα ποσοστά και
φαίνεται ότι θα έχουν ανοδική πορεία, αφού θα μπορούν να μπαίνουν όλοι οι φοιτητές
και να ενημερώνονται για όλα τα θέματα μέσω των ιστοσελίδων με ευκολία.
Σχετικά με την ευκολία πλοήγησης, στα ΤΕΙ είναι πιο εύκολη η πλοήγηση με
ποσοστό 92,3% ενώ στα ΑΕΙ με 56,25%. Ωστόσο ένα ποσοστό του 47,75% θεωρεί τη
πλοήγηση ως περίπλοκη.
Γενικότερα με την καινοτομία σχεδίασης του ιστοχώρου τα μεγαλύτερα ποσοστά
βρίσκονται στην αρκετά καλή καινοτομία όπου τα ΑΕΙ βρίσκονται στο 81,25% και τα
ΤΕΙ στο 69,2%. Πιο ειδικά για την σχεδίαση των ιστοσελίδων ισχύουν περίπου τα ίδια
αφού τα μεγαλύτερα ποσοστά και εδώ βρίσκονται στην πολύ καλή σχεδίαση με 62,5%
στα ΑΕΙ και με 84,6% στα ΤΕΙ.
Τέλος σχετικά με τη χρησιμότητα των δεδομένων στον ιστοχώρο τα ποσοστά
βρίσκονται στο 50% στα ΑΕΙ ότι τα δεδομένα είναι χρήσιμα και ένα 50% ότι είναι πολύ
χρήσιμα. Στα ΤΕΙ ένα 77% θεωρεί τα δεδομένα πολύ χρήσιμα και ένα 23% ότι είναι
απλά χρήσιμα.
Σύμφωνα με τα κριτήρια του ΌΟΜ οι μέθοδοι και οι ενέργειες που γίνονται για να
επιτευχθούν οι αρχικοί μας στόχοι συνδέονται με τις ερωτήσεις αρχικά της σχεδίασης
των ιστοσελίδων όπου τα αποτελέσματα είναι στα ΑΕΙ 75%, όπου η σχεδίαση
θεωρείται αρκετά καλή και στα ΤΕΙ με ποσοστό 61,5% όπου θεωρείτε αρκετά καλή.
Όσο αφορά το περιεχόμενο, τα ποσοστά κυμαίνονται στα ΑΕΙ με 50% εξαιρετικό
περιεχόμενο, και ένα 37,5% σε καλό περιεχόμενο. Τα ΤΕΙ από την άλλη έχουν ποσοστά
54% που αντιστοιχεί σε εξαιρετικό περιεχόμενο και ένα 23% σε καλό περιεχόμενο.
Τέλος σύμφωνα με την ανανέωση των πληροφοριών των σελίδων τα ποσοστά δείχνουν
ότι το 87,5% στα ΑΕΙ και το 100% στα ΤΕΙ θεωρεί τις πληροφορίες αρκετά πρόσφατες.

117

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ
Όπως φαίνεται και από την έρευνα που κάναμε παρατηρούμε πολύ θετικά στοιχεία
σχετικά με την αξιολόγηση των ιστοσελίδων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ.
Σίγουρα τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν δεν είναι πλήρη αφού υπάρχουν αρκετοί
παράμετροι που μπορούμε να αξιολογήσουμε μία ιστοσελίδα. Σύμφωνα με τη δική μας
έρευνα παρατηρήθηκε ότι οι ιστοσελίδες των ιδρυμάτων βρίσκονται σε καλά έως πολύ
καλά επίπεδα. Τόσο η σχεδίαση του ιστοχώρου όσο και η σχεδίαση των ιστοσελίδων
είναι σε πολύ θετικά επίπεδα. Τα δεδομένα που παρέχονται είναι τις περισσότερες
φορές αυτά που απαιτούνται και είναι πολύ χρήσιμα. Οι πληροφορίες είναι σχετικά
πλήρης. Δεν υπάρχουν υπερβολές στις ιστοσελίδες. Οι ιστοσελίδες και η χρήση τους
είναι εύκολη για όλους τους φοιτητές και γενικότερα ο ιστοχώρος.
Ωστόσο οι ιστοσελίδες επιδέχονται περιθώρια βελτίωσης. Ειδικότερα ένα από τα
βασικότερα στοιχεία είναι, η βοήθεια η οποία πρέπει να παρέχεται στους χρήστες. Να
υπάρχει δηλαδή μία άμεση βοήθεια στις ιστοσελίδες όπου να εξηγεί την πρόσβαση, να
καθοδηγεί τον κάθε χρήστη και να δίνει πληροφορίες που μπορεί να θεωρούνται
αυτονόητες. Αυτό μπορεί να γίνει με ένα ειδικό εικονίδιο βοήθειας ή με ένα
συγκεκριμένο σύνδεσμο αποκλειστικά για βοήθεια.
Ακόμη καλό θα ήταν να συμβαδίζουν οι ιστοσελίδες των ιδρυμάτων με τα δεδομένα
του ιστοχώρου και γενικότερα με το σύστημα της τεχνολογίας. Να γίνονται ανανεώσεις
ανάλογα με τις ανανεώσεις της τεχνολογίας ώστε να μπορούν να γίνονται κατανοητές
οι πληροφορίες και τα δεδομένα από όλους τους φοιτητές. Καλό θα ήταν όταν
εμφανίζεται κάτι καινούργιο στην τεχνολογία σχετικά με τις ιστοσελίδες, είτε είναι
εφαρμογές, είτε στοιχεία για τις σελίδες, να γίνονται οι κατάλληλες αλλαγές ώστε να
συμβαδίζουν με τις αλλαγές που προβάλλει η τεχνολογία. Να γίνονται συχνά
ανανεώσεις. Τα δεδομένα να μην μένουν σε παλιές εφαρμογές, είτε αυτό αφορά στη
σχεδίαση, είτε στην καινοτομία της σελίδας, είτε στον τρόπο που παρέχουν τα
δεδομένα οι ιστοσελίδες.
Τέλος η ασφάλεια των ιστοσελίδων να είναι δεδομένη, διότι από αυτήν εξαρτάται η
εγκυρότητα των στοιχείων που διαθέτει η ιστοσελίδα. Δεν πρέπει ο κάθε χρήστης να
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εισέρχεται στις ιστοσελίδες να παραμορφώνει και να αλλοιώνει τα δεδομένα και τα
στοιχεία. Θα πρέπει μόνο οι δημιουργοί και αυτοί που χειρίζονται τις ιστοσελίδες να
έχουν πρόσβαση σε αυτές για τις αλλαγές, τις ανανεώσεις, τις προσθήκες ακόμη και τις
διαγραφές των δεδομένων και των στοιχείων.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Συμπερασματικά, μέσα από την εργασία αυτή προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε τις
ιστοσελίδες σχετικά με την ευχρηστία τους. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια
προσέγγιση και απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης κάθε εκπαιδευτικού
ιδρύματος σε σχέση με το πόσο καλά σχεδιασμένο και οργανωμένο ιστοχώρο διαθέτει.
Κάναμε μια γενική ιστορική αναδρομή για το διαδίκτυο και έπειτα αναφέραμε τις
μεθόδους και τα μοντέλα αξιολόγησης. Χαρακτηριστικά από τα μοντέλα που
αναφέραμε ήταν το TAM , το GOMS και τα κριτήτια του Nielsen. Η έρευνά μας
βασίστηκε στα κριτήρια και τα χαρακτηριστικά του κάθε μοντέλου. Αναφερθήκαμε
επίσης στις μεθόδους της έρευνας ενώ σαν εργαλείο χρησιμοποιήσαμε το
ερωτηματολόγιο.

Έτσι

με

βάση

το

ερωτηματολόγιο

που

οργανώσαμε

πραγματοποιήθηκε η συγκριτική αξιολόγηση της έρευνας μας η οποία οδήγησε στα
παραπάνω συμπεράσματα σχετικά με τις ιστοσελίδες των ΑΕΙ και των ΤΕΙ.
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