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Πεξίιεςε 

Σηελ παξνύζα κειέηε πξνηείλεηαη κηα κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο ηζηνηόπσλ Σρνιηθνύ 

Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (ΣΔΠ), κε ζηόρν ηε βειηίσζε εύξεζεο ηεο 

ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο. Από απηή ηελ άπνςε, θάζε ηζηόηνπνο γίλεηαη αληηιεπηόο σο 

κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ρξήζηε-επηζθέπηε θαη ηνπ νξγαληζκνύ 

πνπ πξνβάιιεη ηε ζρεηηθή πιεξνθόξεζε. Αληίζηνηρα, κε ηε ζέαζε ηνπ ηζηόηνπνπ σο 

κέζνπ επηθνηλσλίαο, ε αλάπηπμε ηνπ ζρεηηθνύ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα 

γίλεη επηθνηλσληαθά απνηειεζκαηηθόηεξε. Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ 

νξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο από ην ελλνηνινγηθό πιαίζην ηεο Θεσξίαο 

Δπηθνηλσλίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ θαζηεξσκέλε κεζνδνινγία 

πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο ηερληθέο Πιεξνθνξηθήο. Ζ πξνηεηλόκελε κέζνδνο πξνο 

ηνύην πξνέξρεηαη από ηε Θεσξία Σπζηεκάησλ θαη ζπλδπάδεη κε νιηζηηθό ηξόπν 

έλλνηεο ηόζν από ηελ επηζηήκε ησλ Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ όζν θαη από ηε 

Θεσξία Δπηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο 

εκθάληζεο ησλ πιεξνθνξηώλ κπνξεί λα εθηηκεζεί ρξεζηκνπνηώληαο ηα ίδηα θξηηήξηα. 

Τέινο, ε πξνηεηλόκελε εδώ πξνζέγγηζε επηδεηθλύεηαη κε ηελ αμηνιόγεζε ηεζζάξσλ 

ηζηνηόπσλ γηα επηινγή ζπνπδώλ, σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο Θεσξίαο 

Σπζηεκάησλ γηα ην ζθνπό απηό. 

Abstract 

The present study proposes a methodology for evaluating websites of School 

Vocational Guidance, in order to improve the retrieval of relevant information. In this 

respect, each website is perceived as a means of communication between the 

concerned visitor/user and the organization promoting the relevant information. 

Similarly, by viewing the website as a means of communication, the development of 

the relevant information system can be made more efficient. Consequently, some 

guidelines should be followed from the conceptual framework of Communication 

Theory for its design, as opposed to the established methodology based mainly on 

Information Technology techniques. The proposed method to this end comes from 

Systems Theory and combines concepts from both Information Science and 

Communication Theory in a holistic way. In addition, the efficiency of designing and 

displaying information can be assessed using the same criteria. Finally, the approach 
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proposed herein is demonstrated by evaluating four websites for the selection of 

studies, as a result of applying Systems Theory for this purpose. 

Λέξεις κλειδιά: Σρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο, αμηνιόγεζε ηζηνηόπωλ, 

Θεωξία Δπηθνηλωλίαο, Γηεξεύλεζε Σπζηεκάηωλ. 

Keywords: School Career Guidance, Website Evaluation, Communication Theory, 

Systems Inquiry. 

 

1. Εηζαγσγή 

Τηο δύν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην δηαδίθηπν έρεη εμειηρζεί ζε θύξηα πεγή 

δξαζηεξηνηήησλ γηα κεγάιν κέξνο ηεο αλζξώπηλεο θαζεκεξηλόηεηαο (πιεξνθόξεζε, 

δηαζθέδαζε, θνηλσληθνπνίεζε, εξγαζία εμ απνζηάζεσο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο, Γεκόζηεο ππεξεζίεο, θιπ. αιιά θαη ειεθηξνληθό έγθιεκα). Ηδηαίηεξα δε, 

απνηειεί ηνλ πιένλ πξνζβάζηκν ηξόπν πξνβνιήο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ 

(Chatzistratidi et al. 2016). Δπνκέλσο νη ζρεδηαζηέο ηζηνηόπσλ/ηζηνζειίδσλ 

αλαδεηνύλ ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο γηα λα απμήζνπλ ην επίπεδν ρξεζηηθόηεηαο ησλ 

ηζηνζειίδσλ θαη ηνλ αξηζκό ησλ ηθαλνπνηεκέλσλ ρξεζηώλ (Casteleyn 2005). 

Δπηπιένλ, ε εμέιημε ησλ ηζηνηόπσλ από κηα νκάδα ζπλδεδεκέλσλ ζειίδσλ 

ππεξθεηκέλνπ ζε πνιύπινθεο θαη κεγάιεο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ 

δεκηνύξγεζε ηελ αλάγθε ύπαξμεο θαηάιιεισλ κεζόδσλ ζρεδηαζκνύ ηνπο. Απηά ηα 

ππνδείγκαηα (models) κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε θαιά νξγαλσκέλσλ θαη 

ζπλεθηηθώλ ηζηνζειίδσλ, όπνπ ν κελ ρξήζηεο κπνξεί εύθνια λα πινεγεζεί, νη δε 

ζρεδηαζηέο ηνπο λα αλαπηύμνπλ νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο, εμαζθαιίδνληαο ηε 

ζπληεξεζηκόηεηα θαη επεθηαζηκόηεηα ελόο ηζηόηνπνπ. Οη κέζνδνη ζρεδηαζκνύ 

βαζίδνληαη ζε νξηζκέλεο ηερληθέο κνληεινπνίεζεο δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθσζεί ην πεξηερόκελν κηαο ηζηνζειίδαο/ηζηόηνπνπ πνπ λα παξέρεη πςειή 

ιεηηνπξγηθόηεηα, εύθνιε πινήγεζε θαη θαηαλνεηή παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ (De 

Troyer et al. 2005). Τα ηειεπηαία ρξόληα, ε πξνζαξκνγή θαη ε εμαηνκίθεπζε ησλ 

ηζηνηόπσλ/ηζηνζειίδσλ ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα βξίζθνπλ 

εύθνια ηηο αλαδεηνύκελεο πιεξνθνξίεο, ήηαλ επίζεο έλα λέν ζρεδηαζηηθό γλώξηζκά 

ηνπο (Παπαθίηζνο θ.ά. 2016). 

Αθνινύζσο, θαη ζην ρώξν ησλ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ αλαγλσξίδεηαη πιένλ όηη νη 

δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο απνηεινύλ κέξνο ησλ ηερληθώλ θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο, 

καδί κε ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ) θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο (Κνλδύιε 

2008). Απηή ε αλαγλώξηζε επηηξέπεη ηε ρξήζε ελλνηώλ από ηα αληίζηνηρα 

ππνδείγκαηα ηεο Θεσξίαο Δπηθνηλσλίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθά 

απνηειεζκαηηθώλ ηζηνηόπσλ/ηζηνζειίδσλ. Αλ θαη ην ελδηαθέξνλ γηα απηέο ηηο 

κεζόδνπο ζρεδηαζκνύ θαίλεηαη λα επηθεληξώλεηαη ζηνλ ρξήζηε, νη ζρεηηθέο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο αθνξνύλ θπξίσο ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηώλ 

θαη όρη ηα ππόινηπα ζρεηηθά γλσξίζκαηά ηνπο. Απηά είλαη ε πιεξόηεηα, ε 

εγθπξόηεηα, ε επηθαηξόηεηα, ε ζαθήλεηα θαη ε ζθνπηκόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ 

(Παπαθίηζνο 2008). Όζνλ αθνξά ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηώλ, επηζεκαίλεηαη 

όηη νη παξερόκελεο πιεξνθνξίεο ελδέρεηαη λα πάζρνπλ από πιενλαζκό θαη δύζθνιε 

πινήγεζε, δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα επηβάιινπλ έλαλ ζρεδηαζκό πνπ ζα 

θαζνδεγείηαη πεξηζζόηεξν από ηα γλσξίζκαηα ηνπ ρξήζηε (audience-driven) παξά 

από ηα δεδνκέλα (data-driven) ηεο εθαξκνγήο (De Troyer 2001), ζύκθσλα κε ηελ 

νπηηθή ησλ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ. Απηά ηα επξήκαηα ππνδειώλνπλ όηη ν 

ζρεδηαζκόο ελόο ηζηόηνπνπ/ηζηνζειίδαο πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί πξσηίζησο σο 
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πξόβιεκα επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ νξγαληζκνύ πνπ πξνβάιιεηαη 

κέζσ απηώλ θαη όρη σο πξόβιεκα αλάπηπμεο κηαο εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ. 

Τπνδείγκαηα ζρεδηαζκνύ 

Ζ αλάπηπμε ησλ κεζόδσλ ζρεδηαζκνύ ηζηνηόπσλ/ηζηνζειίδσλ έρεη αξρίζεη εδώ θαη 

πεξίπνπ ηξεηο δεθαεηίεο (Garzotto et al. 1991). Έρνπλ αλαπηπρζεί θάπνηα δηεζλή 

πξόηππα (standards) γηα ην ζθνπό απηό (ISO 9241-11/1998, ISO 9241-12/1998, ISO 

13407/1999, ISO/IEC FDIS 9126-1/2000), ελώ εηθνληθά πεξηβάιινληα έρνπλ επίζεο 

εηζαρζεί ζε ηζηόηνπνπο/ηζηνζειίδεο, ιόγσ ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ηεο 

απμαλόκελεο ηαρύηεηαο ησλ ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν (De Troyer et al. 2007). Ζ 

ζρεδίαζε ηέηνησλ εθαξκνγώλ είλαη ζπλήζσο ηδηαίηεξα ζύλζεηε θαη ρξνλνβόξα θαη νη 

ζρεδηαζηέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα βάζε γηα λα απνθύγνπλ ηα ζθάικαηα θαη 

λα δηεπθνιύλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ εθαξκνγώλ (Coninx et al. 2006). Αθνινύζσο, 

ηα δηαζέζηκα ππνδείγκαηα ζρεδηαζκνύ κπνξνύλ ζπκβαηηθά λα ηαμηλνκεζνύλ ζε 

θαζνδεγνύκελα από ηα δεδνκέλα (data-driven) θαη από ηα γλωξίζκαηα ηνπ ρξήζηε 

(audience-driven), αιιά ππάξρεη θαη κηα ηξίηε θαηεγνξία πνπ αθνξά ζπιινγή 

πιεζώξαο δηαθνξεηηθώλ γλσξηζκάησλ. 

Καζνδήγεζε από ηα δεδνκέλα 

Σε απηή ηελ θαηεγνξία ππνδεηγκάησλ, ε παξνρή πιεξνθόξεζεο βαζίδεηαη θπξίσο 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο. Απνηειείηαη από έμη ζρεηηθά 

ππνδείγκαηα (Chatzistratidi et al. 2016): 

 Hypermedia Design Model (HDM): Τα βαζηθά ηνπ ζηνηρεία είλαη νη 

Οληόηεηεο (Entities), ηα Σπζηαηηθά (Components), νη Μνλάδεο (Units) θαη νη 

Πξννπηηθέο (Perspectives). Οη Οληόηεηεο είλαη αληηθείκελα ηνπ πξαγκαηηθνύ 

θόζκνπ, είηε κε ζπγθεθξηκέλε είηε κε ελλνηνινγηθή κνξθή, πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ εθαξκνγή θαη αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο. Απνηεινύληαη από 

Σπζηαηηθά πνπ αθνινπζνύλ ηεξαξρίεο θαη πεξηγξάθνπλ έλα κέξνο ηεο 

αληίζηνηρεο Οληόηεηαο. Υπάξρνπλ επίζεο ζύλδεζκνη πνπ ζπλδένπλ ηηο 

Οληόηεηεο κεηαμύ ηνπο. Οη Πξννπηηθέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξνρή ηεο 

απαξαίηεηεο αθαηξεηηθήο δηαδηθαζίαο, έηζη ώζηε ηα Σπζηαηηθά λα 

εθπξνζσπνύληαη κε δηάθνξεο πηπρέο. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν έλα Σπζηαηηθό 

κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζύκθσλα κε κηα ζπγθεθξηκέλε Πξννπηηθή νλνκάδεηαη 

Μνλάδα. Μηα νκάδα Οληνηήησλ θαη νη κεηαμύ ηνπο ζύλδεζκνη δεκηνπξγνύλ 

έλα Σρήκα HDM, ην νπνίν ηειηθά ππνζηεξίδεη κηα κε γξακκηθή νξγάλσζε 

ησλ πιεξνθνξηώλ. 

 Object-Oriented Hypermedia Design Method (OOHDM): Απηό ην ππόδεηγκα 

αθνινπζεί ηηο γεληθόηεξεο αξρέο ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνύο πξνζαλαηνιηζκνύ, 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή κνληεινπνίεζεο δεδνκέλσλ UML, απνηειεί έλα από 

ηα πξώηα ππνδείγκαηα ζρεδίαζεο ηζηνηόπσλ/ηζηνζειίδσλ θαη βάζε γηα 

κειινληηθά ππνδείγκαηα (βι. επόκελν). Δδώ επηηξέπεηαη ε παξνπζίαζε 

ζύλζεησλ ζηνηρείσλ πιεξνθνξηώλ, ελώ παξάιιεια κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ 

πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο πινήγεζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνί ηεο δηεπαθήο 

ρξήζηε. Δίλαη κηα εθαξκνγή ππεξκέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηέζζεξα βήκαηα 

(Domain Analysis, Navigation Design, Abstract Interface Design θαη 

Implementation), ηα νπνία αθνινπζνύληαη από ηνπο ζρεδηαζηέο (Schwabe & 

Rossi 1995). 

 Semantic Hypermedia Design Method (SHDM): Θεσξείηαη δηάδνρνο ηνπ 

ππνδείγκαηνο OOHDM (βι. πξνεγνύκελν), όληαο ελλνηνινγηθά παξόκνην, 
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πνπ όκσο ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο ηερληθέο κνληεινπνίεζεο δεδνκέλσλ 

όπσο ε RDF(S) θαη ε OWL (Schwabe et al. 2004). Απνηειείηαη από πέληε 

βήκαηα (Requirements Gathering, Conceptual Design, Navigational Design, 

Abstract Interface Design θαη Implementation). Θεσξεί κηα εθαξκνγή σο 

«άπνςε θάπνηαο ελλνηνινγηθήο νληνινγίαο πνπ πεξηγξάθεη έλα δεδνκέλν 

πεδίν πξνβιεκάησλ» (Schwabe & De Moura 2003). Όπσο θαη ην OOHDM, ην 

SHDM δηαηεξεί ηνλ δηαρσξηζκό κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ ζρεδηαζκνύ 

(Conceptual, Navigational), αληηκεησπίδνληαο έηζη ηηο ηόζν δηαθνξεηηθέο 

αλεζπρίεο ησλ ζρεδηαζηώλ ζε εθαξκνγέο Ηζηνύ (Web), ώζηε λα νξίδεη 

αληηθείκελα θαη ζπκπεξηθνξέο κέζα ζηελ εθαξκνγή (Conceptual Design), ελώ 

νξγαλώλεη ην ππεξδηάζηεκα (hyperspace), ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

πξνηηκήζεηο θαη ηα θαζήθνληα ησλ ρξεζηώλ (Navigational Design). 

 Relationship Management Methodology (RMM): Απηό ην ππόδεηγκα 

πεξηιακβάλεη επηά βαζηθά βήκαηα πνπ αθνινπζνύληαη γηα ηνλ ζρεδηαζκό ελόο 

ηζηόηνπνπ (E-R Design, Slice Design, Navigational Design, Conversion 

Protocol, User-interface Design, Run-time Behavior Design θαη Construction 

& Testing). Θεσξείηαη σο επί ην πιείζηνλ θαηάιιειν γηα ηζηόηνπνπο κε 

ηαθηηθή δνκή πνπ επηπιένλ ρξεηάδνληαη ζπρλά ελεκέξσζε ησλ πιεξνθνξηώλ 

(Isakowitz et al. 1995). 

 Scenario-Based Object-Oriented Hypermedia Design Methodology 

(SOHDM): Δδώ νη απαηηήζεηο γηα ηηο ππεξκεζηθέο εθαξκνγέο εληνπίδνληαη 

από ηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο θαη απνηειείηαη από έμη θάζεηο (domain 

analysis, object modeling, view design, navigation design, implementation 

design θαη construction). Αξρηθά ν ζρεδηαζηήο ζρεδηάδεη έλα δηάγξακκα 

πεξηβάιινληνο, πνπ αληηπξνζσπεύεη ηα ζύλνξα ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη 

αλαγλσξίδνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε κέζσ ζελαξίσλ. Καηόπηλ 

ζρεδηάδεηαη ε πξνβνιή ηεο πιεξνθνξίαο, ε πινήγεζε, θαζνξίδνληαη ηα 

παξάζπξα ησλ ρξεζηώλ, νη ξνέο πινήγεζεο από ηε κηα ηζηνζειίδα ζηελ άιιε 

θαη νη δηεπαθέο ηνπ ρξήζηε. Τέινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο, όια ηα 

πξντόληα ησλ πξνεγνύκελσλ βεκάησλ κεηαηξέπνληαη ζε θπζηθά ζηνηρεία θαη 

δεκηνπξγνύλ έλα ζρήκα θπζηθήο βάζεο δεδνκέλσλ (Lee et al. 1998). 

 Web Modelling Language (WebML): Eίλαη κηα κέζνδνο ζρεδηαζκνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί κηα νπηηθή γιώζζα γηα ηνλ νξηζκό ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο 

δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο θαη γηα ηε ζύλδεζε ησλ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ απηνύ 

ηνπ πεξηερνκέλνπ, ξπζκίδνληαο έηζη κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή γηα ηελ 

εθαξκνγή. Ζ κέζνδνο πεξηέρεη ηα αθόινπζα βήκαηα: αλάιπζε απαηηήζεσλ 

πνπ πεξηέρεη κηα πεξηγξαθή ησλ πην ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνλ 

ηνκέα ηεο εθαξκνγήο, παξαγσγή ηνπ ζρεδίνπ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο 

πξνδηαγξαθέο απαηηήζεσλ, δεκηνπξγία ηνπ ζρεδίνπ ππεξθεηκέλνπ πνπ 

θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν πινήγεζεο, πινπνίεζε, δνθηκή θαη αμηνιόγεζε πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιαγέο ζε θάζε πξνεγνύκελν βήκα, αλάπηπμε, 

ζπληήξεζε θαη εμέιημε (Ceri et al. 2002). 

Καζνδήγεζε από ηα γλσξίζκαηα ηνπ ρξήζηε 

Σε απηή ηελ θαηεγνξία ππνδεηγκάησλ, ε παξνρή πιεξνθνξηώλ βαζίδεηαη θπξίσο ζηα 

γλσξίζκαηα ηνπ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο. Απνηειείηαη επίζεο από έμη ζρεηηθά 

ππνδείγκαηα (Chatzistratidi et al. 2016): 
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 Web Site Design Method (WSDM): Πξόθεηηαη γηα κηα πξνζέγγηζε πνπ 

εζηηάδεηαη ηδηαίηεξα ζηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ αλακελόκελσλ 

ρξεζηώλ, κε ηαμηλόκεζε ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ ηνπο. Απνηειείηαη από 

ηξεηο θύξηεο θάζεηο. Ζ πξώηε πεξηιακβάλεη ηε κνληεινπνίεζε ρξήζηε,  ε 

δεύηεξε ηνλ ζρεδηαζκό αληηθεηκέλσλ θαη πινήγεζεο, ελώ ζηελ ηξίηε θάζε ν 

ζρεδηαζηήο απεηθνλίδεη ηνλ ηξόπν εκθάληζεο ηνπ ηζηόηνπνπ θαη, ζε 

πεξίπησζε ύπαξμεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηνλ ινγηθό ζρεδηαζκό απηήο ηεο βάζεο 

(De Troyer & Leune 1998). 

 Object Oriented Hypermedia (OO-H): Απηό ην ππόδεηγκα απνηειείηαη από 

ηέζζεξα βήκαηα. Τν πξώην θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε 

δνκή ησλ δεδνκέλσλ. Σην δεύηεξν ζρεδηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα πινήγεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ πξόζβαζε ζηηο απαηηνύκελεο 

πιεξνθνξίεο. Σην ηξίην βήκα γίλεηαη ε ραξηνγξάθεζε πνπ ζα παίμεη ην ξόιν 

ηεο δηεπαθήο. Τέινο, πξαγκαηνπνηείηαη ε «εμαηνκίθεπζε» πνπ επηηξέπεη ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο εθαξκνγήο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο είηε ελόο 

ρξήζηε είηε κηαο νκάδαο ρξεζηώλ (Gómez et al. 2001). 

 UML-based Web Engineering (UWE): Ζ κέζνδνο UWE είλαη κηα 

αληηθεηκελνζηξεθήο πξνζέγγηζε πνπ παξέρεη εμαηνκίθεπζε θαη πξνζαξκνγή 

ησλ εθαξκνγώλ ζηνπο ρξήζηεο. Φξεζηκνπνηεί ηε γιώζζα UML (Unified 

Modeling Language) θαη κηα κέζνδν πνπ απνηειείηαη από κνληέια αλάιπζεο 

θαη ζρεδηαζκνύ. Σπγθεθξηκέλα, ε UML ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή 

ησλ ιεηηνπξγηθώλ απαηηήζεσλ. Σηε ζπλέρεηα δεκηνπξγείηαη έλα ελλνηνινγηθό 

πξόηππν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο πινήγεζεο, δειαδή ζηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα θηάζεη ζηα απαηηνύκελα αληηθείκελα 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο. Τν UWE δηαρεηξίδεηαη απηή ηελ πξνζαξκνγή 

ρξεζηκνπνηώληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηώλ θαη 

κηα νκάδα θαλόλσλ πνπ απνξξένπλ από απηήλ ηε ζπκπεξηθνξά (Koch et al. 

2001). 

 Hera: Τν Hera είλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ έρεη δύν θύξηα ζηξώκαηα (layers): ην 

ζηξώκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ην ζηξώκα δεκηνπξγίαο ηεο παξνπζίαζεο. 

Τν ζηξώκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ νκνγελνπνηεί ηα δεδνκέλα εθαξκνγήο πνπ 

πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Τν 

ζηξώκα δεκηνπξγίαο ηεο παξνπζίαζεο δεκηνπξγεί ηηο παξνπζηάζεηο, νη νπνίεο 

ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ ρξήζηε θαη ηα επηιεγκέλα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο. 

Τν Hera παξέρεη επίζεο πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία θαζώο ππάξρεη έλα 

επηπιένλ ζηξώκα πξνζαξκνγήο, ην νπνίν επηιέγεη ηα θαηάιιεια δεηήκαηα γηα 

απηή ηε δηαδηθαζία, θαζώο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα πξόηππα γηα ηε ζπιινγή 

ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζα δηακνξθσζνύλ (Vdovjak et al. 2003). 

 Web-Based Portal Computer-Human Interface Guidelines: Πξόθεηηαη γηα κηα 

ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε Τερληθή Αλαθνξά πνπ παξέρεη θαζνδήγεζε γηα 

αλάπηπμε δηεπαθώλ δηαδηθηπαθήο πύιεο (Ahlstrom & Allendoerfer, 2004). Οη 

ζπληάθηεο ζπγθέληξσζαλ πιεξνθνξίεο από δηάθνξα πξόηππα θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηα ζπλδπάδνπλ κε παξαδείγκαηα θαη δηδάγκαηα 

από ηελ εκπεηξία, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεδηαζκνύ. Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή δειώζεσλ «πξέπεη» θαη «ζα». Τα ζέκαηα πνπ 

θαιύπηνληαη πεξηιακβάλνπλ: δηάηαμε ζειίδαο, ζρεδηαζκό θεηκέλνπ, γξαθηθό 

ζρέδην θαη πξόηππα πξνζβαζηκόηεηαο. Παξόιν πνπ απηό ην έγγξαθν 
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γξάθηεθε αξρηθά γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πύιε, νη πεξηζζόηεξεο νδεγίεο 

κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζε ηζηόηνπνπο θαη άιιεο εθαξκνγέο δηαδηθηύνπ. 

Έρεη ζθνπό λα απνηειέζεη έλα εξγαιείν αλαθνξάο, ην νπνίν όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη από έλαλ έκπεηξν επαγγεικαηία ζα κπνξεί λα βειηηώζεη ηε 

δηαζύλδεζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη αλζξώπσλ ζε δηαδηθηπαθέο 

εθαξκνγέο. 

 Confrontational Pattern Design Method (CPD): Ζ κέζνδνο CPD είλαη 

ελδηαθέξνπζα θαη δηαθνξεηηθή, βαζηζκέλε ζηελ ελζσκάησζε ζύγρξνλσλ 

κεζόδσλ δηαρείξηζεο (management) θαη κεξηθέο από ηηο θαιύηεξα 

απνδεδεηγκέλεο παξαδνζηαθέο ιύζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ. 

Πξνέξρεηαη από κηα επηδίσμε γηα πην απνηειεζκαηηθά εξγαιεία ειεθηξνληθνύ 

εκπνξίνπ, ηα νπνία πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ζύκθσλα κε ηηο έλλνηεο ηνπ 

Σρεδηαζκνύ Υπεξεζηώλ (Service Design) θαη ηνπ Δύζηξνθνπ Σρεδηαζκνύ 

(Agile Design). Σηνρεύεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο ζε ππεξεζίεο 

πιεξνθόξεζεο, δεκηνπξγώληαο λέα έξγα παξνρήο ππεξεζηώλ πιεξνθνξηθήο, 

βαζηζκέλσλ ζηελ πξνζηηζέκελε αμία κηαο παγθόζκηαο πνιππνιηηηζκηθήο 

πειαηείαο, ειαρηζηνπνηώληαο έηζη ηνλ δηαδηθηπαθό απνθιεηζκό. Ψο εθ ηνύηνπ, 

ππνζηεξίδεηαη όηη ε CPD αζρνιείηαη κε ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ζεκεξηλώλ 

κεζόδσλ, πνπ δελ έρνπλ ξίδεο ζε έλα νηθνλνκηθό ή επξύηεξν πξαθηηθό 

πιαίζην, ρσξίο λα δεκηνπξγεί ζεσξεηηθέο γλώζεηο ππό κνξθή ππνδεηγκάησλ, 

δηαδηθαζηώλ θαη πξαθηηθώλ (Chmielarz 2014). 

Λνηπά ππνδείγκαηα 

Σε απηή ηελ θαηεγνξία ηαμηλνκνύληαη ζπκβαηηθά ηα ππνδείγκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηηο 

έλλνηεο ηεο «εμαηνκίθεπζεο» (personalization), ηνπ «εληνπηζκνύ» (localization) θαη 

ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο (virtual reality): 

 Δμαηνκίθεπζε & Δληνπηζκόο: Οη δηάθνξεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκό 

ηζηνηόπσλ δείρλνπλ όηη είλαη πνιιή ζεκαληηθή γηα ηελ πξνζέιθπζε 

πεξηζζόηεξσλ ρξεζηώλ ε πξνζαξκνγή ηνπο ζε κηα ηνπηθή θνηλόηεηα ή κηα 

νκάδα ρξεζηώλ. Ο εληνπηζκόο θαη ε εμαηνκίθεπζε είλαη θαη ηα δύν ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο ηζηνηόπνπο θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

νπηηθώλ θαη γξαθηθώλ ζηνηρείσλ θαη ηε κεηάθξαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

θεηκέλνπ, ώζηε λα παξέρεηαη ην θαηάιιειν πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ ζηνπο 

ρξήζηεο. Γηα απηέο ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνζαξκνγέο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηε 

κνληεινπνίεζε ησλ ρξεζηώλ, ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο όπσο νη πξνηηκήζεηο, 

ε ζπκπεξηθνξά θαη νη γλώζεηο ηνπο, ώζηε λα ζρεκαηίζνπλ έλα ππόδεηγκα πνπ 

λα πξνζθέξεη ηελ επεξγεηηθή θαη ειθπζηηθή ρξήζε ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ. Γηα 

ην ζθνπό απηό αλαπηύρζεθαλ πνιιά εξγαιεία (UserML, GUMO, MUMS, 

GUC, Hera-S, CARE, ISATINE θαη Cameleon) κε πνηθίιεο δπλαηόηεηεο 

(Chatzistratidi et al. 2016). 

 Υπνδείγκαηα εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο: Πξόζθαηα έρνπλ επίζεο αλαπηπρζεί 

δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο (VR). Οη εθαξκνγέο VR 

είλαη 3D-θόζκνη πνπ πεξηέρνπλ 2D θαη 3D αληηθείκελα, ζπρλά ηδηαίηεξα 

πνιύπινθα, ηα νπνία αιιειεπηδξνύλ δεκηνπξγώληαο δηαθνξεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο (Chatzistratidi et al. 2016). Γηα απηή ηε δπλακηθή θαη 

ξεαιηζηηθή απεηθόληζε ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ, νη θιαζηθέο γιώζζεο 

ελλνηνινγηθήο κνληεινπνίεζεο (όπσο νη ER, ORM θαη UML) δελ είλαη 

επαξθείο θαη έηζη λέεο, πην θαηάιιειεο κέζνδνη έρνπλ αλαπηπρζεί (VRID, 
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VEDS, CLEVR, Ossa, I4D, Rube, Virtools, Icon, Marigold, Petrinets, InTml, 

UsiXML θαη VR-DeMo). 

Αμηνιόγεζε δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ 

Τα πξνηεηλόκελα ππνδείγκαηα αμηνιόγεζεο δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ δηαθέξνπλ από ηα 

αληίζηνηρα ηνπ ζρεδηαζκνύ, θαζώο ε αμηνιόγεζε εκθαλίδεηαη πξσηίζησο σο κηα 

δηεξγαζία πνπ αθνξά ηνλ ρξήζηε θαη όρη ηόζν ηνλ ζρεδηαζηή. Δπηπιένλ, δελ 

εκθαλίδνπλ (ή ηνπιάρηζηνλ δελ δηαθαίλεηαη απηό) ηελ ηππνπνίεζε πνπ έρνπλ ηα 

πξνεγνύκελα ππνδείγκαηα ζρεδηαζκνύ. 

Γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ππάξρεη ηα ηειεπηαία ρξόληα έλα πιήζνο πξνηάζεσλ 

αμηνιόγεζεο ηζηνηόπσλ, πνπ ζπλήζσο βαζίδνληαη ζε παξαδείγκαηα από 

ζπγθεθξηκέλα ζεκαηηθά πεδία. Γειαδή, έρνπλ αλαπηπρζεί ππνδείγκαηα αμηνιόγεζεο 

πνπ ελδεηθηηθά αθνξνύλ: 

 ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο (Καδάθνπ & 

Κνπηξνκάλνο 2016) γηα ηνπο ηζηόηνπνπο ησλ Γηεπζύλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρώξαο, κε αλάινγε πξόηαζε δηακόξθσζεο 

θαη ππνδείγκαηνο ζρεδηαζκνύ, 

 άιινπο ειιελόθσλνπο εθπαηδεπηηθνύο ηζηόηνπνπο, κε ηε δηαπίζησζε όηη 

απνπζηάδνπλ νη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο (Παπαδάθεο θ.ά. 2015), 

 ηα Τκήκαηα ησλ ειιεληθώλ ΑΔΗ (Σνύξιαο 2010), όπνπ κειεηήζεθαλ 

ζπλνιηθά 20 ηζηόηνπνη Τκεκάησλ (10 Παλεπηζηεκίσλ θαη 10 ΤΔΗ), 

 ηνπο ηζηόηνπνπο άιισλ Γεκνζίσλ Υπεξεζηώλ (50), θαη όρη κόλν ζηελ Διιάδα 

(Ηξιαλδία, Μάιηα, Μεγάιε Βξεηαλία θαη Φηιιαλδία), κε 3 θξηηήξηα, 15 

ππνθξηηήξηα θαη 50 δείθηεο κέηξεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 12 ππεξεζηώλ πξνο 

ηνλ πνιίηε, έηζη όπσο απηέο νξίδνληαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

(Καηζάλεο 2010), 

 μελνδνρεία (Καλάξε, 2014) θαη άιινπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο (Αεξάθε & 

Εαγαιάθε 2011) πνπ πξνβάιινληαη ζην δηαδίθηπν, 

 ηζηόηνπνπο γηα πιήζνο άιισλ ζεκάησλ, όπσο δηαζθέδαζε (Γεκίξε 2010), 

θπζηθά θαιιπληηθά (Γεσξγαθνπνύινπ 2011), θιηληθή αθηηλνπξνζηαζία ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο θαη Γεληθή Ηαηξηθή (Αξβαλίηεο 2011), 

εηδεζενγξαθία (Σηεθαλίδε & Φαζαλδξά 2016) θαη κνπζεία, όπνπ ελώ 

αλαγλσξίδεηαη ν επηθνηλσληαθόο ηνπο ξόινο δελ δηαθαίλεηαη θάπνην 

ππόδεηγκα Δπηθνηλσλίαο (Πεηξνπνύινπ 2018). 

Παξάιιεια, παξνπζηάδνληαη θαη θάπνηα ππνδείγκαηα αμηνιόγεζεο ηζηνηόπσλ 

γεληθόηεξνπ πξννξηζκνύ, όπσο ελδεηθηηθά είλαη: 

 ην «Σύζηεκα Αμηνιόγεζεο Ηζηνηόπσλ 360
ν
», πνπ ζπλδπάδεη 5 δηαθνξεηηθά 

θξηηήξηα (πεξηερόκελν, επρξεζηία, πξνζβαζηκόηεηα, αζθάιεηα/ηερληθά 

ζέκαηα θαη παξνπζία/παξνπζίαζε) κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία ελόο εληαίνπ θαη 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο (Κόληεο 2010), 

 νη πξαθηηθέο θαη ηα θξηηήξηα πνπ εθαξκόδνληαη ζηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ 2008, ΠΔ 19-20 Δπηκόξθσζε Β΄ Δπηπέδνπ 2014-

2015). 



e-Περιοδικό Επιζηήμης & Τεχνολογίας                                                                                      
e-Journal of Science & Technology (e-JST) 

 

                               15 (1), 2020                                                                                                                                 28 

 

Τέινο, έρεη αλαπηπρζεί θαη έλα εληαίν ππόδεηγκα ηόζν ζρεδίαζεο όζν θαη 

αμηνιόγεζεο ηζηνηόπσλ/ηζηνζειίδσλ, βαζηζκέλν ζηελ πξνζέγγηζε ησλ Σπζηεκάησλ, 

κε παξαδείγκαηα εθαξκνγήο από ηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Παπαθίηζνο θ.ά. 2016, Chatzistratidi et al. 2016). 

ΕΠ θαη Δηαδίθηπν 

Ο Σρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο (ΣΔΠ) θαη ε αλαδήηεζε ηεο ζρεηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο πιεξνθνξίαο δελ ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη εμαίξεζε ζην θνηλσληθό 

θαηλόκελν ηεο επξύηαηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ. Αληίζηνηρνη ηζηόηνπνη είηε 

ππάξρνπλ ήδε είηε δεκηνπξγνύληαη ζρεηηθά εύθνια, κε ηα δηαδεδνκέλα εξγαιεία 

δεκηνπξγίαο ηνπο. Ο ηζηόηνπνο ΣΔΠ είλαη έλα κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπ 

νξγαληζκνύ πνπ παξέρεη ηε ζρεηηθή πιεξνθόξεζε θαη θάζε ελδηαθεξόκελνπ ρξήζηε 

(καζεηή, γνλέα, εθπαηδεπηηθνύ). Έηζη, από κέξνπο ηνπ νξγαληζκνύ πιεξνθόξεζεο 

γίλεηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ε ύπαξμε επηθνηλσληαθώλ θξηηεξίσλ απνηειεζκαηηθήο 

αλάπηπμεο ηζηνηόπσλ/ηζηνζειίδσλ, ελώ από κέξνπο ηνπ ρξήζηε γίλεηαη ζεκαληηθή ε 

αμηνιόγεζε ηεο παξαπάλσ απνηειεζκαηηθόηεηαο, ε νπνία κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηα 

ίδηα θξηηήξηα (Drakos et al. 2011). 

Τα πεξηζζόηεξα από ηα πξνεγνύκελα ππνδείγκαηα ζρεδηαζκνύ ηζηνηόπσλ 

αληηκεησπίδνπλ απηό ην δήηεκα σο κηα ηππηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ, από 

ηερληθήο άπνςεο. Δλδεηθηηθή είλαη ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηγξαθέο 

ηνπο, όπσο «αληηθεηκελνζηξεθείο αξρέο», «ηερληθέο κνληεινπνίεζεο δεδνκέλσλ», 

«ελλνηνινγηθή ζρεδίαζε», «ζρεδηαζκόο ππεξκέζσλ», «ζρεδηαζκόο πινήγεζεο» θιπ. 

Ψζηόζν, έρεη αλαγλσξηζηεί ε απαίηεζε ηεο επηθνηλσληαθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ελόο ηζηόηνπνπ (Casteleyn et al. 2009) θαη έκκεζα ην ζρεδηαζηηθό έιιεηκκα πνπ 

ππάξρεη ζε απηόλ ηνλ ηνκέα. Δπηπιένλ, απεπζύλνληαη ζε επαγγεικαηίεο πνπ 

εηδηθεύνληαη ζηνλ ζρεδηαζκό δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ, ελώ ζήκεξα ε δπλαηόηεηα 

ηεο δεκηνπξγίαο ηζηνηόπσλ/ηζηνζειίδσλ δίλεηαη πξαθηηθά ζε νπνηνλδήπνηε γλσξίδεη 

ηε ρξήζε θάπνηνπ ζρεηηθνύ εξγαιείνπ. 

Αληίζηνηρα θαη ζηνλ ΣΔΠ, ε επθνιία ζρεδίαζεο ηζηνηόπσλ ζήκεξα, από αλζξώπνπο 

πνπ δελ είλαη επαγγεικαηίεο ζρεδηαζηέο δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ, επηβάιιεη ηελ 

αλεύξεζε ππνδεηγκάησλ πνπ δελ απεπζύλνληαη ζε επαγγεικαηίεο πξνγξακκαηηζηέο. 

Όκσο, ε δεκηνπξγία ηζηνηόπσλ από επαγγεικαηίεο ζπκβνύινπο ζηαδηνδξνκίαο (ΣΔΠ) 

δελ αλαηξεί ηελ απαίηεζε γηα πνηνηηθή πιεξνθόξεζε ηνπ ρξήζηε. Δπνκέλσο, απηά ηα 

λέα ππνδείγκαηα δελ γίλεηαη λα βαζίδνληαη ζηελ νπηηθή θαη ηελ νξνινγία ηεο 

Πιεξνθνξηθήο, αιιά ζε πεξηζζόηεξν πξνζηηνύο-θαηαλνεηνύο όξνπο από ηηο 

Αλζξσπηζηηθέο-Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο. Ζ αλάγθε απηή έρεη αλαγλσξηζηεί ζηνλ ρώξν 

ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο (career counselling) θαη αλαιόγσο έρεη πξνηαζεί 

έλα ζρεηηθό ππόδεηγκα ζρεδηαζκνύ (Palomba 2009). Τν Υπόδεηγκα Palomba 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξα βαζηθά θξηηήξηα, πνπ εμεηδηθεύνληαη ζε 4-13 απαηηήζεηο αλά 

θξηηήξην. Απηά είλαη: 

 Τν Πεξηερόκελν (Content), πνπ θαιύπηεη απαηηήζεηο βνήζεηαο, επηθνηλσλίαο, 

ρξόλσλ αληαπόθξηζεο, εκεξνιόγην, κεγέζνπο θαη απεηθόληζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο (ράξηεο, εηθόλεο, θσηνγξαθίεο, γξαθηθά). 

 Ζ Πινήγεζε (Navigation), πνπ θαιύπηεη απαηηήζεηο ζπλδέζκσλ (links), 

επξεηεξίνπ (index), αλαδήηεζεο, αλάδξαζεο (feedback), θιπ. 

 Ζ Σρεδίαζε (Design), πνπ θαιύπηεη απαηηήζεηο ζπλέπεηαο (consistency), 

νκαδνπνίεζεο ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ, εκθάληζεο (ρξώκαηα, γξακκαηνζεηξέο, 

θιπ.), αλαγλσζηκόηεηαο θαη θαηαλνεζηκόηεηαο, απηάξθεηαο (ηζηνζειίδα 
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πιήξεο σο πξνο ην λνεκαηηθό/πιεξνθνξηαθό ηεο πεξηερόκελν), κνξθήο 

(θεθαιίδεο, ππνζέιηδα, ζρήκα), δηάηαμεο ησλ επηινγώλ κελνύ, ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο πιεξνθόξεζεο-ρξήζεο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, κηθξέο 

απαηηήζεηο απνκλεκόλεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο, θιπ. 

 Ζ Αμηνιόγεζε (Evaluation), πνπ θαιύπηεη απαηηήζεηο δνθηκώλ (testing), 

ηεθκεξίσζεο (documentation), απνηύπσζεο ρξεζηώλ θαη κεηξήζεσλ ησλ 

πνζνηηθώλ παξακέηξσλ (ζηαηηζηηθέο ρξήζεο). 

Τν Υπόδεηγκα Palomba είλαη κέρξη ζήκεξα ην κνλαδηθό γλσζηό πνπ αλαθέξεηαη 

εηδηθά ζε ηζηόηνπνπο επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο. Δληνύηνηο, δελ θαίλεηαη λα πξνηείλεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία εθαξκνγήο ησλ βαζηθώλ θξηηεξίσλ ζηε ζρεδίαζε, ώζηε λα πξνθύςεη ην 

ηειηθό απνηέιεζκα (δειαδή ν ηζηόηνπνο). 

Έηζη ζηελ παξνύζα εξγαζία, έλαο ηζηόηνπνο ΣΔΠ αληηκεησπίδεηαη σο εξγαιείν 

επηθνηλσλίαο, κε ηελ αμηνιόγεζή ηνπ λα αθνινπζεί θξηηήξηα πνπ πξνέξρνληαη από ην 

ελλνηνινγηθό πιαίζην ηεο Θεσξίαο Δπηθνηλσλίαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε Γηεξεύλεζε 

Σπζηεκάησλ (Systems Inquiry) θαη ηερληθέο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ. Απηόο ν 

ζπλδπαζκόο επηηξέπεη ηε ρξήζε ελόο εληαίνπ θαη ζπλεθηηθνύ ηξόπνπ αλάπηπμεο θαη 

αμηνιόγεζεο ελόο ηζηόηνπνπ, ελώ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ηππνπνηεκέλσλ 

ηερληθώλ από ηε κεζνδνινγία ηεο Γηεξεύλεζεο Σπζηεκάησλ, πνπ απνζθνπεί ζηε 

βειηίσζε ηεο παξνρήο πιεξνθνξηώλ ΣΔΠ δηαδηθηπαθά, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

επηθνηλσληαθώλ ειιείςεσλ ησλ πξνεγνύκελσλ ππνδεηγκάησλ. 

Δηεξεύλεζε πζηεκάησλ 

Σύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν πιαίζην, ε δεκηνπξγία λέσλ ππνδεηγκάησλ ζρεδηαζκνύ 

ρξεηάδεηαη λα ζπλδπάδεη ηόζν ηηο ηερληθέο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ όζν θαη ηα πξόηππα 

επηθνηλσλίαο από θνηλσληθή άπνςε. Παξάιιεια, ηα λέα ππνδείγκαηα νθείινπλ λα 

δηαζέηνπλ έλλνηεο θαη νξνινγία πεξηζζόηεξν θαηαλνεηέο ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα – έζησ απιή – δηαδηθηπαθή εθαξκνγή (κηα ζπλεζηζκέλε ηέηνηα 

εθαξκνγή είλαη νη πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο, όπσο απηέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην 

Παλειιήλην Σρνιηθό Γίθηπν). Τέηνηνπ είδνπο ππνδείγκαηα ζα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ηόζν σο εξγαιεία ζρεδηαζκνύ όζν θαη σο πνηνηηθά θξηηήξηα γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ, αλ ζπκπεξηιεθζνύλ ζε έλα εληαίν πιαίζην 

αλάπηπμεο πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη ηηο έλλνηεο ηεο Θεσξίαο Δπηθνηλσλίαο (σο 

θνηλσληθνύ θαηλνκέλνπ πιένλ θαη όρη κε ηε ζπλήζε ηερλνινγηθή ηεο δηάζηαζε). Κάηη 

ηέηνην ζήκεξα δελ ζπκβαίλεη, αθνύ νη ηερληθέο δηαδηθαζίεο ηόζν ηνπ ζρεδηαζκνύ όζν 

θαη ηεο αμηνιόγεζεο δείρλνπλ λα δηαρσξίδνληαη (βι. πξνεγνύκελεο ελόηεηεο).   

Θεσξία Επηθνηλσλίαο 

Από θνηλσληθή πάληα άπνςε, ε επηθνηλσλία νξίδεηαη σο ε θνηλή ρξήζε γισζζηθώλ 

θαη κε γισζζηθώλ κελπκάησλ κεηαμύ ελεξγνύλησλ ππνθεηκέλσλ (Μαληόγινπ 2007). 

Οη άλζξσπνη επηθνηλσλνύλ επεηδή πξνζπαζνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο, ηηο 

απόςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ άιισλ, λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, λα 

αληαπνθξηζνύλ ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη επηζπκίεο, λα αμηνινγήζνπλ ηελ επίδξαζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηνπο άιινπο θαη λα βειηηώζνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο 

ζρέζεηο. Σύκθσλα κε ηνλ Lasswell (1991), ε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία σο θνηλσληθό 

γεγνλόο πξέπεη λα απαληά ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 

1. Πνηνο;: Μηα πεγή πιεξνθόξεζεο (εθπνκπόο). 

2. Τη;: Τν πεξηερόκελν ηνπ κελύκαηνο (αλαθνξέο, ηύπνη πιεξνθνξίαο). 
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3. Σε πνηνλ;: Ο παξαιήπηεο ηνπ κελύκαηνο (απνδέθηεο). 

4. Πνύ;: Τν πιαίζην ή ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ. 

5. Πώο;: ην θαλάιη επηθνηλσλίαο ή ηα κέζα κεηάδνζεο (κνξθή) θαη νη γιώζζεο 

(θώδηθεο). 

6. Γηαηί;: Ο ζθνπόο ή ε αλαγθαηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο (ιεηηνπξγίεο θαη ζηόρνη). 

7. Δπηπηώζεηο: Τα απνηειέζκαηα ηεο επηθνηλσλίαο (ζθόπηκεο ή κε ζθόπηκεο 

ζπλέπεηεο). 

Δπνκέλσο από επηθνηλσληαθήο άπνςεο, απηά είλαη ηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ ζα πξέπεη 

λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ ζρεδηαζκό ελόο δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ώζηε λα είλαη 

επηθνηλσληαθά απνηειεζκαηηθή ε κεηάδνζε ηνπ επηζπκεηνύ κελύκαηνο, 

αληηκεησπίδνληαο ηα εκπόδηα ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, δειαδή ηελ 

ειιεηκκαηηθόηεηα θαη ηελ παξακόξθσζε ηεο κεηαδηδόκελεο πιεξνθνξίαο. Όζνλ 

αθνξά ην πεξηερόκελν ηνπ κελύκαηνο ζηελ εξώηεζε [2], απηό ζα πξέπεη επηπιένλ λα 

θαιύπηεη ηα παξαθάησ θξηηήξηα (Παπαθίηζνο 2008): 

i) Πιεξόηεηα: δελ πξέπεη λα ιείπεη θακκία ζρεηηθή πιεξνθνξία. 

ii) Δγθπξόηεηα: αθξηβείο πιεξνθνξίεο από αμηόπηζηεο πεγέο. 

iii) Σαθήλεηα: θαηαλνεηό κήλπκα γξακκέλν ζε απιή γιώζζα. 

iv) Δπηθαηξόηεηα: επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο εγθαίξσο («ζηελ ώξα ηνπο»). 

Τειηθά δηακνξθώλνληαη δέθα δηαθξηηά θξηηήξηα [1, 2i-iv, 3-7], ηα νπνία πξέπεη λα 

πιεξεί έλαο ηζηόηνπνο σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε 

δηαδηθαζία αλάπηπμήο ηνπ. 

Γηα ηνλ ζθνπό ηνπ ζρεδηαζκνύ επηθνηλσληαθά απνδνηηθώλ ηζηνηόπσλ θαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκό αληίζηνηρσλ θξηηεξίσλ πνηόηεηαο έρεη πξνηαζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί κηα 

ηερληθή πξνεξρόκελε από ηε Γηεξεύλεζε Σπζηεκάησλ, ε νπνία oλνκάδεηαη 

Οξγαλσηηθή Μέζνδνο Αλάιπζεο Σπζηεκάησλ (ΟΜΑΣ). Πξόθεηηαη γηα κηα γεληθή 

ηερληθή Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ πνπ ζπλδπάδεη αξρέο θαη έλλνηεο ηεο Θεσξίαο 

Δπηθνηλσλίαο (Papakitsos 2013). Ζ ζπζηεκηθή απηή πξνζέγγηζε αθνινπζήζεθε ώζηε 

ε ελζσκάησζε δηαθνξεηηθώλ κεζόδσλ (αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ θαη ζεσξίαο 

επηθνηλσλίαο) ζε έλα εληαίν ιεηηνπξγηθό πιαίζην λα αληηκεησπίζεη κε νιηζηηθό ηξόπν 

ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ελόο δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ. 

Η ζπζηεκηθή ηερληθή 

Ζ ΟΜΑΣ (ζήκεξα ήδε ζηελ ηξίηε βειηησκέλε ηεο έθδνζε: ΟΜΑΣ-ΗΗΗ) έρεη εμειηρζεί 

από πξνεγνύκελεο θαζηεξσκέλεο ηερληθέο αλάιπζεο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ 

(Ross 1977, Grover & Kettinger 2000) θαη επνκέλσο είλαη ζπκβαηή ηόζν κε ην 

Καζνιηθό Υπόδεηγκα Σπζηεκάησλ (Sanders 1991) όζν θαη κε ηε Γηεξεύλεζε 

Σπζηεκάησλ, ε νπνία απνηειεί ην πην νινθιεξσκέλν ελλνηνινγηθό πιαίζην ηεο 

ζπζηεκηθήο ζθέςεο (Banathy 1995). Ζ κέζνδνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πιεζώξα 

εθαξκνγώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη εθπαηδεπηηθή ρξήζε (Foulidi & Papakitsos 2018). 

Απαληώληαο ηόζν ζηνπο γεληθόηεξνπο πξνβιεκαηηζκνύο ζρεδηαζκνύ 

ηζηνηόπσλ/ηζηνζειίδσλ όζν θαη εηδηθόηεξα ζηνλ ζρεδηαζκό δηαδηθηπαθώλ 

εθαξκνγώλ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ (Mushtaha & De Troyer 2005), 

αληηκεησπίδεη έλαλ δηαδηθηπαθό ηόπν πξσηίζησο σο έλα επηθνηλσληαθό ζύζηεκα 

(Chatzistratidi et al. 2016, Παπαθίηζνο θ.ά. 2016). Αθνινύζσο, ε απεηθόληζε ηεο 

παξερόκελεο πιεξνθνξίαο (ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε) νξγαλώλεηαη ζύκθσλα κε 
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ηηο επηά δεκνζηνγξαθηθέο εξωηήζεηο (Σρήκα 1), σο απάληεζή ηνπο θαη ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνύκελα θξηηήξηα ηεο Θεσξίαο Δπηθνηλσλίαο [1-7]: 

 Γηαηί;: Ο ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο (θξηηήξηα [4, 6]). 

 Τη;: Οη εθξνέο (έμνδνο) ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αλάδξαζεο (θξηηήξην [7]). 

 Πόζν;: Σπκβαηηθά νη εηζξνέο (είζνδνο) ηνπ ζπζηήκαηνο (θξηηήξηα [2i-iv]). 

 Πώο;: Οη θαλόλεο ηνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο θαη θαζνδήγεζεο ηνπ ρξήζηε 

(θξηηήξηα [4, 5]). 

 Πνηόο;: Ο πηζαλόο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηα επηθνηλσληαθά ηνπ 

γλσξίζκαηα (θξηηήξηα [3, 4]). 

 Πνύ;: Οη ρσξηθέο πηπρέο ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ αληηκεησπίδνπλ ηόζν 

ζέκαηα πιεξνθόξεζεο όζν θαη πινήγεζεο (θξηηήξην [1]). 

 Πόηε;: Οη ρξνληθέο πηπρέο ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηόζν ζέκαηα πιεξνθόξεζεο όζν θαη δηάδξαζεο (θξηηήξην [1]). 

 

 

Σρεδηάγξακκα 1: Δλλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ηεο ΟΜΑΣ-ΙΙΙ 

 

Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζόδνπ ραξαθηεξίδεηαη από επειημία θαη πνιπκνξθηζκό ζηνλ 

νξηζκό ησλ ζηνηρείσλ ηεο, αλάινγα κε ην πξόβιεκα, θαη κε αλαδξνκηθή εθαξκνγή ζε 

θάζε δηαδνρηθό επίπεδν αλάιπζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην εξώηεκα Πνύ; κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη ηόζν ζην θπζηθό πεξηβάιινλ (ζηε δηεύζπλζε ηνπ πξνβαιιόκελνπ 

νξγαληζκνύ) όζν θαη ζηε ζέζε ηεο θάζε πιεξνθνξίαο ζηνλ ηζηόηνπν (ράξηεο 

ηζηνηόπνπ θαη ζρεδηαζκόο πινήγεζεο). Αληίζεηα κε ην Υπόδεηγκα Palomba, εδώ ε 

ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία αθνινπζεί ηε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά πξνζδηνξηζκνύ θαη 

επεμεξγαζίαο ηνπ Σθνπνύ, ησλ Καλόλσλ, ηεο Δπνπηείαο, ησλ Δηζξνώλ, ηεο 

δεκηνπξγίαο Γνκήο θαη ηέινο ησλ Δθξνώλ. 

Αμηνιόγεζε ηζηνηόπσλ ΕΠ 

Σηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, ν ΣΔΠ δηεμάγεηαη θπξίσο κε ηε κνξθή εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (project) θαη 
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ζπκβνπιεπηηθήο ζπλεδξίαο (Makrygiannis et al. 2011, Papakitsos et al. 2015), όπνπ θπξίαξρν ξόιν έρεη 

ε απηνπιεξνθόξεζε. Ζ θπξηόηεξε θαη επθνιόηεξα πξνζβάζηκε πεγή απηνπιεξνθόξεζεο ζήκεξα είλαη 

ην δηαδίθηπν. Όκσο απηή ε επθνιία, ε θαζνιηθή θαη αλεμέιεγθηε δπλαηόηεηα πξνβνιήο πιεξνθνξηώλ 

ζην δηαδίθηπν ζέηεη ζνβαξά δεηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη αλάινγεο 

ζρεδηαζηηθήο δηαρείξηζεο (Luinenburg et al. 2008). Έηζη θαη ζηνλ ΣΔΠ ππάξρεη ε αλάγθε αμηνιόγεζεο 

ηεο δηαδηθηπαθήο πιεξνθνξίαο από ηνλ επηζθέπηε ηνπ ηζηόηνπνπ (καζεηή, γνλέα θαη εθπαηδεπηηθό). 

Απηή ε αλάγθε έρεη αλαγλσξηζηεί,  όπσο θάλεθε πξνεγνπκέλσο κε ην Υπόδεηγκα Palomba (Palomba 

2009). Όκσο κε ηε ινγηθή ηεο δηαρείξηζεο νιηθήο πνηόηεηαο (total quality management), νη αληίζηνηρεο 

ηερληθέο ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ηόζν σο εξγαιεία ζρεδίαζεο όζν θαη σο θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ ηζηόηνπνπ (Drakos et al. 2011). Πξνο ηνύην, ε ζπζηεκαηηθή 

πξνζέγγηζε παξέρεη ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσληαθά νινθιεξσκέλσλ ιύζεσλ. 

Πεηξακαηηθή εθαξκνγή 

Τελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη αλαπηπρζεί κηα πιεζώξα ηζηόηνπσλ πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ απηνπιεξνθόξεζε ζε ζέκαηα ΣΔΠ (Makrygiannis et al. 2012). Ηδηαίηεξε αμία 

γηα ηνλ καζεηηθό πιεζπζκό, εηδηθόηεξα ησλ ηεινηνθνίησλ ιπθείνπ, έρνπλ απηνί νη 

νπνίνη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο δηεμόδνπο ζπνπδώλ κεηά ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ κεγάιε ζεκαζία ηεο αμηνιόγεζεο γηα ηνλ ΣΔΠ 

βξίζθεηαη ζην όηη νη ζπνπδέο κεηά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζεσξνύληαη δηεζλώο 

απνθιεηζηηθά επαγγεικαηηθέο ζε νπνηαδήπνηε βαζκίδα (κεηαδεπηεξνβάζκηα ή 

ηξηηνβάζκηα) θη αλ αλήθνπλ (Παηηληώηεο 2007). Σηελ παξνύζα πεηξακαηηθή 

εθαξκνγή αμηνινγήζεθαλ ηέζζεξεηο ηέηνηνη ηζηόηνπνη/πύιεο, ζύκθσλα κε ηα 

ζπζηεκηθά θξηηήξηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. Απηνί είλαη αιθαβεηηθά νη 

επόκελνη: 

 http://eduadvisor.gr 

 http://sep4u.gr 

 www.look4studies.com 

 www.mysep.gr (Πύιε Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ). 

Ζ αμηνιόγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε από νκάδα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδαζηώλ, ζηα 

πιαίζηα εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο (Φεβ. 2016) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δηδίθεπζεο ζηε 

Σπκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Πξνζαλαηνιηζκό (ΠΔΣΥΠ, Αζήλαο) ηεο Αλώηαηεο Σρνιήο 

Παηδαγσγηθήο & Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΣΠΑΗΤΔ). Τα θξηηήξηα ηεο 

αμηνιόγεζεο ήηαλ ηόζν απηά ηεο πξνηεηλόκελεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο 

(Σρεδηάγξακκα 1, Πίλαθαο 1) όζν θαη απηά ηνπ Υπνδείγκαηνο Palomba (Πίλαθαο 2). 

Σρεηηθά κε ηελ πξώηε πεξίπησζε (Πίλαθαο 1) αθνξνύζαλ ηελ επηθνηλσληαθή 

επάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ παξαπάλσ ηζηόηνπσλ θαη όρη «ηερληθήο θύζεσο» δεηήκαηα 

(όπσο π.ρ. είλαη ην βάζνο site map, ε ζπκβαηόηεηα κε άιια ζρεδηαζηηθά πξόηππα ζαλ 

ην W3C, θιπ.). Υπελζπκίδεηαη ζηνλ αλαγλώζηε όηη ηέηνηα «ηερληθήο θύζεσο» 

δεηήκαηα είλαη παληειώο άγλσζηα ζηνπο ζπκβνύινπο ζηαδηνδξνκίαο, θαζώο θαη ζην 

ζύλνιν ησλ ρξεζηώλ πνπ δελ είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζε απηό επαγγεικαηίεο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο. Βέβαηα, ην «πλεύκα» ηεο ζρεδίαζεο/αμηνιόγεζεο δηαθαίλεηαη 

παξόκνην θαη ζηε δεύηεξε πεξίπησζε (Palomba 2009). 

Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο 

Ζ εκθάληζε ησλ ηζηνηόπσλ ηνπ Πίλαθα 1 & 2 δελ γίλεηαη κε ηελ παξαπάλσ 

αιθαβεηηθή ζεηξά, αιιά είλαη αλώλπκε γηα δενληνινγηθνύο ιόγνπο (π.ρ., απνθπγή 

ελδερόκελεο δπζθήκηζεο). Τα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο θαηά ΟΜΑΣ-ΗΗΗ έρνπλ 

εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ (Πίλαθαο 1), θαζώο όινη νη ηζηόηνπνη/πύιεο θαιύπηνπλ 

πιήξσο ηα πεξηζζόηεξα επηθνηλσληαθά θξηηήξηα, κε ιίγεο πεξηπηώζεηο κεξηθήο 
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θάιπςεο, αλ θαη θάζε έλαο δίλεη ηδηαίηεξν επηθνηλσληαθό βάξνο ζε δηαθνξεηηθά 

θξηηήξηα από ηνπο άιινπο. Ψο πξνο ην Υπόδεηγκα Palomba (Πίλαθαο 2), 

παξαηεξνύληαη θάπνηεο δηαθνξέο ζηελ θάιπςε ησλ αληίζηνηρσλ θξηηεξίσλ, κέζσ 

έιιεηςεο απηώλ. 

 

Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο θαηά ΟΜΑΣ-ΙΙΙ. 

Κξηηήξηα 
Ιζηόηνπνη / Πύιεο 

1νο 2νο 3νο 4νο 

Σθνπόο (Γηαηί;) √ √ √ √ 

Απνηέιεζκα/Αλάδξαζε (Τη;) ~ ~ ~ √ 

Πεξηερόκελν 

(«Πόζν;») 

Πιεξόηεηα √ ~ √ √ 

Δγθπξόηεηα √ √ √ √ 

Σαθήλεηα √ √ √ √ 

Δπηθαηξόηεηα √ √ √ √ 

Τερληθέο Υινπνίεζεο (Πώο;) √ √ √ √ 

Φξήζηεο (Πνηόο;) √ √ √ √ 

Θέζε/Πινήγεζε (Πνύ;) √ √ ~ √ 

Γηάδξαζε/Αληαπόθξηζε 

(Πόηε;) 
~ ~ √ √ 

Τπόκλεκα

: 

{√} = πιήξεο θάιπςε θξηηεξίνπ 

{~} = κεξηθή θάιπςε θξηηεξίνπ 

 

Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο θαηά «Palomba». 

Κξηηήξηα Απαηηήζεηο 
Ιζηόηνπνη / Πύιεο 

1νο 2νο 3νο 4νο 

Πεξηερόκελν 

(Content) 

Σηόρνη √ √ √ √ 

Κνηλό √ - √ √ 

Φσξηθή νξγάλσζε √ √ √ √ 

Φξνληθή νξγάλσζε √ √ √ √ 

Πνηόηεηα √ √ √ √ 

Δπηθαηξόηεηα √ √ √ √ 

Παξνρή βνήζεηαο - - √ √ 

Γεκηνπξγνί √ √ √ √ 

Πινήγεζε 

(Navigation) 

Οξγάλσζε ζειίδσλ √ √ √ √ 

Μεραλή αλαδήηεζεο √ √ √ √ 

Υπεξζύλδεζκνη √ √ √ √ 

Γηαδξνκή √ √ √ √ 

Αιιειεπηδξαζηηθόηεηα - √ - - 

Φάξηεο πινήγεζεο √ √ - √ 

Σρεδίαζε 

(Design) 

Σπλέπεηα √ √ √ √ 

Οκαδνπνίεζε √ √ √ √ 

Δκθάληζε √ √ √ √ 

Ταρύηεηα √ √ √ √ 

Δλαιιαθηηθή 

παξνπζίαζε 
- - √ - 

Γισζζηθό επίπεδν √ √ √ √ 

Πνιπγισζζία - - - - 
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Απηάξθεηα - √ √ √ 

Αμηνιόγεζε 

(Evaluation) 

Δπηζθεςηκόηεηα - √ - √ 

Δξσηεκαηνιόγην √ - - √ 

Σρόιηα επηζθεπηώλ - - - √ 

Τεθκεξίσζε √ √ √ √ 

Τπόκλεκα: {√} = πιήξεο θάιπςε θξηηεξίνπ 

{-} = έιιεηςε θάιπςεο θξηηεξίνπ 

 

Τνλίδεηαη εδώ όηη ε εηθόλα αμηνιόγεζεο ησλ παξάλσ ηζηνηόπσλ (Πίλαθαο 1 & 2) 

είλαη απηή ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2016 (νπόηε θαη νινθιεξώζεθε ε παξνύζα εξγαζία). 

Έθηνηε έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κεηαβνιέο ζε απηνύο, πνπ ελδερνκέλσο αιιάδνπλ ηα 

πξνεγνύκελα απνηειέζκαηα. Ο ζηόρνο ηεο εδώ παξνπζίαζεο εμάιινπ δελ ήηαλ ε ίδηα 

ε αμηνιόγεζε ησλ ηζηνηόπσλ, αιιά ε αμηνπνίεζή ηνπο σο παξαδεηγκάησλ πξνο 

ρξήζε ησλ αλαθεξόκελσλ ππνδεηγκάησλ αμηνιόγεζεο (ΟΜΑΣ-ΗΗΗ θαη Palomba).   

Ζ ζύγθξηζε ησλ παξαπάλσ ππνδεηγκάησλ κεηαμύ ηνπο (ΟΜΑΣ-ΗΗΗ θαη Palomba), γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο σο εξγαιείσλ αμηνιόγεζεο, μεθεύγεη θαηά πνιύ ησλ 

ζθνπώλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. Σε γεληθέο γξακκέο, ε ρξήζε 

ηνπ πξώηνπ ππνδείγκαηνο (ΟΜΑΣ-ΗΗΗ: Πίλαθαο 1) πξνηείλεηαη εδώ σο πεξηζζόηεξν 

θαηαλνεηή ζηνλ ρξήζηε, κε βάζε ηελ αμηνπνίεζε επηθνηλσληαθώλ όξσλ. Παξ’ όια 

απηά, ηνλ ηειηθό ιόγν έρνπλ νη ίδηνη νη ζύκβνπινη ζηαδηνδξνκίαο, θάηη πνπ απαηηεί 

ηδηαίηεξε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζην κέιινλ. 

πκπεξάζκαηα 

Ζ αλάγθε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηζηνηόπσλ ΣΔΠ πνπ λα είλαη ηαπηόρξνλα ηερληθά άξηηνη, 

επηθνηλσληαθά ειθπζηηθνί θαη επαξθώο ελεκεξσηηθνί κπνξεί λα θαιπθζεί αλ 

ελζσκαησζνύλ ζηηο ζρεδηαζηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο θξηηήξηα επηθνηλσληαθήο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο. Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάζηεθαλ δέθα ηέηνηα θξηηήξηα 

[1, 2i-iv, 3-7]. Τα ππάξρνληα ππνδείγκαηα ζρεδηαζκνύ δίλνπλ βάξνο είηε ζηα 

δεδνκέλα (data-driven) πνπ παξνπζηάδνληαη (θξηηήξηα [2i-iv, 5, 6]) είηε ζηα 

γλσξίζκαηα ηνπ ρξήζηε (audience-driven) πνπ επηζθέπηεηαη ηνλ ηζηόηνπν (θξηηήξηα 

[3, 4, 7]). Ζ ρξήζε ζπζηεκηθώλ ηερληθώλ, όπσο ε ΟΜΑΣ-ΗΗΗ πνπ πξνηείλεηαη ζην 

παξόλ άξζξν, επηηξέπεη όρη κόλν ηελ ελζσκάησζε όισλ ησλ θξηηεξίσλ επηθνηλσλίαο 

ζηηο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνύ θαη αμηνιόγεζεο αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε ελόο 

εληαίνπ πιαηζίνπ αλάπηπμεο ζρεηηθώλ δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ, αθνύ ηαπηόρξνλα 

απνηειεί θαη ηέηνηα κέζνδν ησλ Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ. Τέινο, πξνηείλεηαη 

εδώ όηη ε ζπλερήο ρξήζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο κπνξεί λα επηιύζεη ηπρόλ αξρηθέο 

αδπλακίεο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αμηνιόγεζε ηζηνηόπσλ ΣΔΠ, 

γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο ιήςεο θξίζηκσλ απνθάζεσλ ζηνπο ηνκείο ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικάησλ. 
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