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   ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Σε αυτήν την εργασία έχουµε στόχο να µελετήσουµε και να συγκρίνουµε έξι site από 
την πλευρά του ηλεκτρονικού εµπορίου. Τις διευθύνσεις τις ενδιαφέρει η εµφάνιση και για 
αυτό χρησιµοποιούν κινούµενα γραφικά, µεγάλες φωτογραφίες και έντονα χρώµατα. Πολλές 
από αυτές για εύκολη πλοήγηση χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης και προσφέρουν πολλά 
µενού για γρηγορότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Τον τρόπο παρουσίασης µια ταινίας 
προσπαθούν να το δηµιουργήσουν όσο πιο ελκυστικό γίνεται για να έχουν µεγαλύτερες 
πωλήσεις. Για αυτό το λόγο µας προσφέρουν πολλές πληροφορίες και στοιχεία για την ταινία 
όπως: τους ηθοποιούς, τον σκηνοθέτη, την διάρκεια ακόµα και περιγραφή της. 
 
 
   

   SUMMARY 
 

In this homework we have aim to study and compare six sites from electronic 
commerce point of view. Sites they care about their appearance and for this reason they use 
graphics that they moved, big pictures and strongs colours. They used machines search for 
easily navigate and a lot of menus for better service. They try to create an attractive way to 
present the movies to have a lot of sales. For this reason they offers a lot of information like: 
the cast of the movie, the director, the time and  the description.        
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 1 Παρουσίαση θέµατος 
 

Αυτή η εργασία θέλει να παρουσιάσει και να αναλύσει έξι διαφορετικά sites, µε 
σκοπό να τα συγκρίνει και να περιγράψει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα τους. Από 
αυτά τα sites τα τρία είναι ελληνικά και τα τρία ξένα. Πιο συγκεκριµένα τα δύο είναι αγγλικά 
και το ένα ιταλικό. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι το κριτήριο µε το οποίο συγκρίνονται τα 
sites είναι ο βαθµός λειτουργικότητας τους και το κατά πόσο προσελκύουν το ενδιαφέρον του 
χρήστη.  

Θα πρέπει να πούµε ότι τα sites επιλέχθηκαν µε την βοήθεια διάφορων µηχανών 
αναζήτησης. Όπως είναι και η µηχανή αναζήτησης της www.google.com (όλες οι µηχανές 
που χρησιµοποιήθηκαν αναφέρονται στο τέλος της εργασίας στην βιβλιογραφία).  

 
Σύνθετη Αναζήτηση    Προτιµήσεις    Γλωσσικά 
Eργαλεία    Συµβουλές Αναζήτησης  

videoclub  
  

Αναζήτηση: nmlkji ο ιστόςnmlkj  σελίδες γραµµένες στα 

Αγγλικάnmlkj σελίδες από Ελλάδα  
 

Αναζήτηση στο Google

 
Έπειτα από τις αναζητήσεις είχαµε µπροστά µας πολλές επιλογές από διαφορετικά 

sites. Από αυτά τα sites επιλέχθηκάν αυτά τα οποία µας παρείχαν πιο πολλές πληροφορίες, 
ήταν δηµιουργηµένα άρτια, µε κοµψότητα και χωρίς λάθη στο τρόπο λειτουργίας τους. Έτσι 
ώστε να καθιστά την εργασία πιο ολοκληρωµένη και κατατοπιστική.   

 
 

  2 ANAΛΥΣΗ SITE 
 
 Σε αυτό τι κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε τις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις και όπως έχουµε ήδη πει θα το κάνουµε αυτό µε γνώµονα την λειτουργικότητά 
τους και κατά πόσο προσελκύουν το ενδιαφέρον του χρήστη. 
 

  2.1 ανάλυση www.videoseven.gr 
 

Όλοι γνωρίζουµε τα video club seven τα οποία είναι τα µεγαλύτερα στην Ελλάδα. 
Έτσι δε θα ήταν δυνατόν η επιχείρηση αυτή να µην είχε ηλεκτρονική διεύθυνση. Καθώς 
πληκτρολογούµε τη διεύθυνση και ανοίγει η σελίδα έχουµε µπροστά µας µια σελίδα µε 
κινούµενα γραφικά και πολλές εικόνες από εξώφυλλα ταινιών και παιχνιδιών για διάφορες 
κονσόλες και PC. Ακόµη βλέπουµε πέντε διαφορετικά µενού από τα οποία έχουµε πληθώρα 
άλλες επιλογές. Τα χρώµατα όπως αναµένονταν είναι ποικίλα και έντονα. Με αποτέλεσµα 
από τα παραπάνω η πρώτη εικόνα που λαµβάνουµε να είναι ενός προσεγµένου site µε 
αλαίσθητη εµφάνιση που σίγουρα για να δηµιουργηθεί χρειάστηκε χρόνος και υποµονή.      κ Η συνέχει είναι αναµενόµενη της πρώτης εικόνας την οποία έχουµε λάβει. Αν και δεν 
υπάρχει κάποιος χάρτης του site η πλοήγηση είναι εξαιρετικά εύκολη χωρίς να µπερδεύεται ο 
χρήστης αφού όλα είναι σωστά τακτοποιηµένα. Ακόµη µας  δίνεται η δυνατότητα να 
αναζητήσουµε εύκολα την ταινία που µας ενδιαφέρει εξαιτίας της µηχανής αναζήτησης που 

http://www.google.com/
http://www.google.com.gr/advanced_search?q=videoclub&hl=el&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://www.google.com.gr/preferences?q=videoclub&hl=el&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://www.google.com.gr/language_tools?q=videoclub&hl=el&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://www.google.com.gr/language_tools?q=videoclub&hl=el&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://www.google.com.gr/intl/el/help.html
http://www.videoseven.gr/


µας προσφέρεται. Ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο που ευτυχώς το συναντάµαι στα 
περισσότερα site και µας βοηθάει να γλιτώσουµε χρόνο.    

Όπως είπαµε τα µενού είναι πέντε και χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 
 
Seven: 
 Αρχική σελίδα    
 Προφίλ classic 
 Όροι franchising 
 Ζήτηση συνεργατών 
 Καταστήµατα  
 Νέα  
 Επικοινωνία 
Ταινίες: 
 Κατηγορίες 
 Νέες κυκλοφορίες 
 Προσεχώς 
 Τop 7 µελών 
 Top 7 ενοικίασης DVD 
 Top 7 ενοικίασης VHS 
 Oldies but goldies 
Παιχνίδια 
 Κατηγορίες 
 Νέες κυκλοφορίες 
 Top 7 µελών 
Special 
 Αφιερώµατα 
 ∆ιαγωνισµοί 
 Downloads 
 Ψηφοφορία 
 Περιοδικό seven 
Commercial 
 Αγοράστε από  
 τα καταστήµατα 
 Εισαγωγές- 
 Αντιπροσωπείες 

  

 



 Βλέπουµε ότι εκτός από τα καθαρά κινηµατογραφικά νέα η σελίδα µας ενηµερώνει 
και για τους διαγωνισµούς που διοργανώνει καθώς και για τις ψηφοφορίες. Είναι σηµαντικό 
να πούµε δυο λόγια για τον τρόπο παρουσίασης των DVD και VHS. Όταν επιλέγουµε µια 
ταινία για να µάθουµε κάποιες πληροφορίες σχετικά µε αυτήν, το site σε καινούργιο πια 
παράθυρο µας παρουσιάζει το εξώφυλλο της συγκεκριµένης ταινίας και από δίπλα µας 
ενηµερώνει για τη κατηγορία της ταινίας, για τους συντελεστές της όπως τον σκηνοθέτη, 
τους ηθοποιούς και τον σεναριογράφο. Μας λέει την χώρα στην οποία έγιναν τα γυρίσµατα 
της εν λόγω ταινίας καθώς και για τη διάρκεια της. Επίσης υπάρχει και µια µορφή 
αξιολόγησης µε βαθµολογία. Όµως δεν µας ενηµερώνει η σελίδα για τον τρόπο και το 
κριτήριο βαθµολόγησης. Στο τέλος της σελίδας υπάρχει και περίληψη της ταινίας. ∆υστυχώς 
όµως η περίληψη δεν είναι διαθέσιµη για όλε τις ταινίες. Ακόµη µας δίνεται η δυνατότητα να 
ανατρέξουµε σε σχόλια αναγνωστών, όσο αφορά βέβαια την ταινία, και να προσθέσεις και το 
δικό σου. 
 
  
Bringing Down the House 

 
 

 

Κωµωδίες |  

Σκηνοθέτης 
Adam Shankman 
Σενάριο 
Jason Filardi 
Ηθοποιοί 
Steve Martin 
Queen Latifah 
Eugene Levy 
Joan Plowright 
Jean Smart 
Kimberley J. Brown 
Angus T. Jones 
Missi Pyle 
Betty White 
United States 

100'  
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 2.2 www.videoland.gr 
 
  
 Άλλο ένα µεγάλο video club µε πολλές αλυσίδες υποκαταστηµάτων είναι το 
videoland. Όταν πατήσουµε το κουµπί enter για να µπορέσουµε να µπούµε στη διεύθυνση 
ένα µικρό παραθυράκι µας ενηµερώνει ότι πρόκειται να µπούµε σε ασφαλές περιοχή που οι 
άλλοι δεν θα µπορούν  να δουν τις πληροφορίες τις οποίες θα ανταλλάσουµε. Στην πρώτη 
επαφή µας µε το site η κατάσταση που επικρατεί µας φαίνεται αρκετά πολύπλοκη και 
δύσχρηστη. Αυτό µάλλον οφείλεται στη στρατηγική που ακολουθεί η διεύθυνση που προτιµά 
να διαφηµίζει πολλές ταινίες µαζί στην πρώτη σελίδα καθώς και πολλά TV games και έτσι 
χρησιµοποιεί µικρές φωτογραφίες. Παρόλο αυτά δε θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε την 
πρώτη εικόνα την οποία λαµβάνουµε ως αρνητική.  
 Η συνέχεια διαψεύδει τους πρώτους µας ισχυρισµούς αφού η πλοήγηση δεν αποτελεί 
πρόβληµα αλλά αντίθετα είναι εύκολη. Βέβαια βοηθάει και η µηχανή αναζήτησης που 

http://www.videoseven.gr/MovieCategory.asp?MovieCategoryID=8
http://www.videoseven.gr/Actors.asp?StuffID=15334
http://www.videoseven.gr/Actors.asp?StuffID=26440
http://www.videoseven.gr/Actors.asp?StuffID=13669
http://www.videoseven.gr/Actors.asp?StuffID=13184
http://www.videoseven.gr/Actors.asp?StuffID=13319
http://www.videoseven.gr/Actors.asp?StuffID=14634
http://www.videoseven.gr/Actors.asp?StuffID=20332
http://www.videoseven.gr/Actors.asp?StuffID=10389
http://www.videoseven.gr/Actors.asp?StuffID=12811
http://www.videoseven.gr/Actors.asp?StuffID=26441
http://www.videoseven.gr/Actors.asp?StuffID=16309
http://www.videoland.gr/


υπάρχει επάνω δεξιά στο παράθυρο µας. Εδώ βλέπουµε ότι στη µηχανή αναζήτησης, µας 
δίνεται η δυνατότητα να αναζητήσουµε ανάµεσα σε ταινίες DVD και VHS αλλά και σε 
παιχνίδια όµως αποκλειστικά για το playstation 2. Το site µας ενηµερώνει και για τις 
προσφορές του video land που σε αυτήν τη περίπτωση είναι ένα DVD αλλά και µε διάφορα 
νέα όσο αφορά την επιχείρηση. Και εδώ παρατηρούµε έλλειψη κάποιου χάρτη. Επάνω στη 
σελίδα µας θα παρατηρήσουµε ένα οριζόντιο µενού µε τις ακόλουθες επιλογές: κατάλογος 
DVD, κατάλογος VHS, νέες κυκλοφορίες, προσφορές, προσεχώς. Playstation 2 και studio. 
 

     
 
 Ο τρόπος παρουσίασης των ταινιών είναι πολύ λεπτοµερειακός και µας προσφέρει 
πάρα πολλές πληροφορίες ώστε και ο πιο απαιτητικός πελάτης να µείνει ευχαριστηµένος. 
Επάνω αριστερά στο παράθυρο µας δίνει µια µεγάλη εικόνα της ταινίας που έχουµε επιλέξει 
και δεξιά τον τίτλο της στα ελληνικά και στα αγγλικά. Πιο κάτω µας πληροφορεί για την 
κατηγορία της ταινίας και για τη τιµή της. Μας δίνει µια περιγραφή για τη ταινία και τα εξής 
χαρακτηριστικά. Τον σκηνοθέτη, τους πρωταγωνιστές, την χρονολογία, τους δίσκους τους 
οποίους περιέχει η συσκευασία, τη διάρκεια, την οθόνη, τον ήχο, αν διαθέτει THX, τις 
πλευρές, τις στρώσεις, την γλώσσα και αν υπάρχουν ελληνικοί υπότιτλοι. 
 
  
 Κωδικός :  Pr 174140   
  Σκηνοθεσία :  Τζόναθαν Μόστοου   
  Πρωταγωνιστές :  Αρνολντ Σβαρτζενέγκερ, Κριστάνα Λόκεν   
  Χρονολογία :  2002   
  ∆ίσκοι :  2   
  ∆ιάρκεια :  104 λεπτά   
  Οθόνη :  Widescreen 2,40:1   
  Ήχος :  Dolby Digital (5.1)   
  THX :  Όχι   
  Πλευρές :  1   
  Στρώσεις :  2   
  Γλώσσα :  Αγγλικά, Πολωνικά, Τσέχικα   

  Ελληνικοί Υπότιτλοι :  Ναί  
    
   
 



2.3 www.videoasis.gr 
 
 Αυτό το site ίσως είναι το φτωχότερο σχετικά µε τις πληροφορίες που µας παρέχει 
και στο τρόπο µε τις οποίες µας τις προσφέρει. Ανοίγοντας τη σελίδα ένα κείµενο µας 
ενηµερώνει ότι το site είναι δηµιουργηµένο στο πρόγραµµα flash και ότι δουλεύει καλύτερα 
σε ανάλυση 1024*728. Στη µέση περίπου της εικόνας υπάρχει ένα τετράγωνο. Σύµφωνα µε 
τη ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει σε αυτό να βλέπουµε τη λέξη enter αλλιώς δεν 
µπορούµε να µπούµε να ανοίξουµε τη σελίδα. Σε περίπτωση που δε το βλέπουµε µας 
ενηµερώνει ότι χρειαζόµαστε το shockware plug-in και ότι η εγκατάσταση του µπορεί να 
γίνει αν πατήσουµε στο εικονίδιο στο κάτω µέρος της σελίδας. Όταν ανοίξουµε τελικά τη 
σελίδα παρατηρούµε κινούµενα γραφικά και ένα πλαίσιο στη µέση της οθόνης κενό. Καµία 
εικόνα που να διαφηµίζει κάποια ταινία ή παιχνίδι. Στην αριστερή πλευρά υπάρχει το µενού 
το οποίο φαίνεται µε δυσκολία αφού τα γράµµατα αχνοφαίνονται. Βέβαια αυτό αλλάζει όταν 
πάµε µε το ποντίκι πάνω σε αυτά. Έτσι όλα αυτά συντελούν στο να µη σχηµατίσει ο χρήστης 
καλή άποψη για το site. Η εµφάνιση του κυµαίνεται σε µέτρια επίπεδα χωρίς να κάνει 
εντύπωση. Λείπουν τα ζωηρά χρώµατα και µάλιστα το ότι το φόντο από πίσω είναι µαύρο 
ίσως να µην επιδράει θετικά. 

 

 
 Στα πιο λειτουργικά θέµατα τα πράγµατα είναι πιο απλά αφού εξάλλου δε σου 
δίνονται και πολλές επιλογές. Η πλοήγηση είναι εξαιρετικά δύσκολη αφού απουσιάζουν 
χάρτης αλλά και µηχανή αναζήτησης. Το γεγονός αυτό βέβαια καθιστά πολύ δύσκολο να 
εντοπίσεις µια ταινία και να ενηµερωθείς για κάποιες ειδήσεις σχετικά µε αυτήν και όταν 
γίνει αυτό θα δεις ότι δε προσφέρονται καθόλου πληροφορίες ούτε υπάρχουν εικόνες. Το 
κατακόρυφο µενού έχει τις εξής επιλογές: νέες ταινίες, αναλώσιµα, παιχνίδια, συσκευές, 
κατάλογοι, προσεχώς, ποιοι είµαστε, email, δείτε και αυτό και χρήσιµα. 
 Ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζει τις καινούριες ταινίες δεν είναι και πολύ εύκολος 
στη χρήση του γιατί δυσκολεύεσαι λίγο στην αρχή να κατανοήσεις το πώς αυτός δουλεύει. 
Έχοντας επιλέξει την ένδειξη νέες ταινίες θα πρέπει να επιλέξεις ανάµεσα και σε έξι 
εικονίδια που απεικονίζουν τους µήνες. Από αυτά δουλεύουν όµως µόνο τα δύο. Όταν κάνεις 
την επιλογή σου, µε τα βελάκια, αναλόγως που θέλεις να µετακινηθείς, θα µπορέσεις να δεις 

http://www.videoasis.gr/


τις επιλογές σου. Οι ταινίες παρουσιάζονται µε µόνο µια φωτογραφία δεν έχουµε στη 
διάθεσή µας κανένα άλλο στοιχείο. Ούτε καν τίτλο και ηθοποιούς. 
 Αν αναζητείς κάποια ταινία θα πρέπει να πας στη επιλογή κατάλογοι. Εκεί οι ταινίες 
χωρίζονται σε κατηγορίες π.χ. αστυνοµικές θρίλερ κ.τ.λ.. Όταν επιλέξεις τη κατηγορία σου οι 
επιλογές σου εµφανίζονται σε φύλλο excel. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω δεν υπάρχουν 
φωτογραφίες αλλά τουλάχιστον εδώ σε ενηµερώνουν για το σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς.. 
Ανάλογες είναι οι επιλογές όταν αναζητείς κάποιο παιχνίδι για κάποια κονσόλα. Εδώ έχεις να 
επιλέξεις παιχνίδια για τις εξής κονσόλες: playstation 1 και 2, nintendo, sega, x- box και για 
pc. Και εδώ οι επιλογές σου εµφανίζονται σε φύλλα excel. 

  

 
 

  
  

 

2.4 www.warnervideoclub.com 
 
 Το www.warnervideoclub.com µε ευκολία θα το χαρακτήριζα µακράν το καλύτερο 
site σε σχέση µε τα υπόλοιπα  σε ότι αφορά τις ταινίες γιατί απλά δε του λείπει τίποτα. 
Καθώς ανοίγεις τη σελίδα θα παρατηρήσεις και εδώ κινούµενα γραφικά και µεγάλες εικόνες. 
Πολλά χρώµατα όχι όµως πολύ έντονα. Η αλήθεια είναι πως η πρώτη του σελίδα δε σε κάνει 
ιδιαίτερη εντύπωση γιατί απλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τα πράγµατα όµως αλλάζουν 
καθώς µετακινείσαι από σελίδα σε σελίδα. Τα κινούµενα γραφικά και οι εικόνες αυξάνονται 
κάνοντας τη διεύθυνση πολύ ευχάριστη. Οι πληροφορίες και οι επιλογές είναι τόσες πολλές 
που το site σου φαίνεται ατελείωτο. Το αποτέλεσµα είναι εκπληκτικό δεν µπορείς να 
φανταστείς ότι όλα αυτά προέρχονται από ένα site. Έτσι µε την πρώτη κιόλας επαφή µένεις 
κατά ενθουσιασµένος. 
 Στη συνέχεια όσο αφορά το θέµα λειτουργικότητας η πρώτη εντύπωση δε σε 
διαψεύδει. Ο χειρισµός και η πλοήγηση είναι εξαιρετικά εύκολα. Συναντάµαι και µηχανή 
αναζήτησης αλλά και χάρτη της ιστιοσελίδας. Ο οποίος πρέπει να πούµε οτι είναι 
απαραίτητος αν αναλογιστούµε το µέγεθος ου site. Σίγουρα πολλές φορές ο επισκέπτης θα 

http://www.warnervideoclub.com/
http://www.warnervideoclub.com/


αισθανθεί χαµένος λόγω του µεγάλου όγκου των πληροφοριών αλλά στο τέλος καταλαβαίνει 
ότι αυτό το γεγονός αποτελεί σύµµαχο του αφού µπορεί να βρει σχεδόν ότι θέλει. 
 

             
  

Στην πρώτη σελίδα υπάρχουν δύο µενού ένα οριζόντιο µε τις εξής επιλογές: home, 
originals, movies, DVD/video ,television, looney tunes, kids, music community και shop. Και 
ένα κατακόρυφο µε τις επιλογές: 
Video club home 
Member benefits 
Now showing 
Coming soon 
Previous releases 
Free movie mail 
 Επιλέγοντας την επιλογή movies από το οριζόντιο µενού η διεύθυνση σου διαφηµίζει 
νέες ταινίες µε τη µορφή κινούµενων γραφικών και το µόνο που έχεις να κάνεις για να 
ενηµερωθείς σχετικά µε αυτές είναι να τις επιλέξεις. Σε αυτήν τη σελίδα σου προσφέρονται 
και καινούργιες επιλογές όπως: movie search, classic site, coming soon, digital download, 
now playing, pay per view and VOD, now on video and DVD, trailers και short films. 
 Επιλέγοντας τώρα coming soon µπορείς να δεις ποιες ταινίες θα κυκλοφορήσουν σε 
λίγο και σε κασέτες ή DVD. ∆ιαλέγοντας µια ταινία σε ένα νέο πια παράθυρο εµφανίζεται η 
ένδειξη loading. Μετά από λίγη ώρα προβάλεται η διαφήµιση της ταινίας (trailer) που 
καταλήγει σε δύο νέα µενού. Το ένα µε ονοµασία what’s news και το άλλο µε επιλογές όπως: 
Movie 
Video 
Gallery 
Making of 
Discover 
Book  
Home 

 



 
 
Πρέπει να πούµε ότι η διαφήµιση γίνεται και µε τη συνοδεία µουσικής και µουσικής της ίδιας 
της ταινίας. Ακόµη έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις και trailer της ταινίας της 
επιλογής σου. Απλά έχεις να επιλέξεις την ένδειξη trailer και µετά την ταινία της οποίας 
επιθυµείς να δεις το trailer. Όταν κάνεις την επιλογή σου πρέπει να επιλέξεις και το 
πρόγραµµα µε το οποίο επιθυµείς να το παρακολουθήσεις π.χ. windows media player καθώς 
και το είδος της σύνδεσής σου. 
 Θα πρέπει να πούµε ότι site δεν ασχολείται µε τα παιχνίδια που παίζουν σε διάφορες 
κονσόλες. Μια σοβαρή βέβαια έλλειψη που αν δεν υπήρχε σίγουρα θα το έκανε το καλύτερο 
site στην κατηγορία του, αν δεν είναι. 
 Προσφέρει πολύ µεγάλο υλικό για τους µικρούς επισκέπτες δηλαδή τα παιδιά. Όταν 
επιλέξεις looney tunes ανοίγει η παιδική σελίδα. Η οποία είναι και φτιαγµένη µε κινούµενα 
γραφικά σχετικά πάντα µε τους χαρακτήρες των looney tunes. Σου προσφέρεται ένα µενού µε 
τις επιλογές: 
Visit the movie site 
Toons  
Games 
Looney loot 
Stars of the show 
Shop 
Οι επιλογές αυτές σε ενηµερώνουν για τις καινούργιες ταινίες για τα παιδιά δίνοντας βέβαια 
και τα κατάλληλα σχόλια για αυτήν. ∆ηλαδή συντελεστές οι που συµµετείχαν για να 
παραχθεί η ταινία αλλά και trailers, φωτογραφίες και posters. Αυτή η παιδική σελίδα δε ν 
ενηµερώνει µόνο για τις ταινίες που προβάλλονται ή θα προβληθούν αλλά δίνει και στα 
παιδιά τη δυνατότητα να παίξουν διάφορα παιχνίδια για να περάσει ευχάριστα η ώρα τους. 
 



  

  
 
 Υπάρχει και ακόµα µια σηµαντική επιλογή η οποία δεν είναι άλλη από την music. 
Εδώ ο επισκέπτης µπορεί να µάθει νέα για καινούργιες δισκογραφικές δουλειές αλλά και νέα 
των αγαπηµένων του τραγουδιστών. Ακόµη µπορεί να παρακολουθήσει τα αγαπηµένα του 
video clip που µπορεί να τα επιλέξει είτε από το µενού video jukebox είτε από ένα άλλο 
µενού µε τις επιλογές most popular, rock, r&b/hip-hop και alternative. Επίσης µπορεί να 
ακούσει ορισµένα τραγούδια τα οποία µας προσφέρει το site. ∆ίπλα στην επιλογή video 
jukebox που είπαµε ότι επιλέγεις το video clip που θέλεις να παρακολουθήσεις υπάρχουν και 
δύο άλλες επιλογές οι: artist spotlight και music freebies που µπορείς να µάθεις νέα για τους 
καλλιτέχνες που σε ενδιαφέρουν. 
 

     



 

 2.5 www. Blockbuster.com 
 
  Μόλις ανοίξουµε την σελίδα της blockbuster βλέπουµε διάφορες διαφηµίσεις 
ταινιών µε µεσαίο µέγεθος φωτογραφίας. Είναι το πρώτο site που συναντάµαι χωρίς 
κινούµενα γραφικά. Αυτό καθιστά την εµφάνιση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης µέτρια χωρίς 
να σε εντυπωσιάζει ή να σου τραβάει την προσοχή. Το άσπρο φόντο από πίσω είναι 
ξεκούραστο στα µάτια αλλά δεν δίνει ιδιαίτερη εντύπωση. 
 Μπορεί η εµφάνιση να κυµαίνεται σε µέτρια επίπεδα αλλά το περιεχόµενο που είναι 
και το πιο σηµαντικό είναι αρκετά καλό. Γιατί σου δίνει αρκετές πληροφορίες είναι αρκετά 
εύκολο στη χρήση και στη πλοήγηση. Υπάρχει µηχανή αναζήτησης και µάλιστα είναι 
χωρισµένη σε τρεις κατηγορίες movies, people και games. Πρέπει να σηµειώσουµε την 
έλλειψη χάρτη. ∆ιαθέτει πολλά µενού για να εξυπηρετείσαι εύκολα και γρήγορα όπως είναι: 
My blockbuster 
 Sign in 
 Purchase cart 
 Blockbuster rewards 
 E-news letter 
 Recommendations 
 Freebie 
 Contact us 
 Store locator 
 About blockbuster 
 Careers 
Movies 
 New releases 
 Coming soon 
 Top 10 DVD 
 Top 10  VHS 
 Award winners 
 Family viewing guide 
 Ratings defined 
Games 
 New releases 
 Coming soon 
 Top 10 games 
 Game freedom pass 
 Ratings defined 
Specials 
 Directv 
 Carl and Ray 
 Game rush 
 Gift cards 
 Pre-viewed movies 
 Pre-viewed games 
 



 
 
 Αναζητώντας µια ταινία µέσω από τη µηχανή αναζήτησης και επιλέγοντας την ώστε 
να µας εµφανιστούν και να διαβάσουµε τα στοιχεία τα οποία µας δίνονται θα µείνουµε 
ευχαριστηµένοι από τις πληροφορίες που τελικά θα πάρουµε. Το site µας ενηµερώνει για 
τους πρωταγωνιστές της ταινίας για την κατηγορία την οποία ανήκει για την διάρκεια καθώς 
και για την τιµή της. Επίσης µας δίνει την δυνατότητα να έχουµε µεγαλύτερη ενηµέρωση για 
τους ηθοποιούς της ταινίας, τις αµοιβές, και για µεγαλύτερη έρευνα σε οµώνυµους τίτλους 
αρκεί να επιλέξεις το κατάλληλο εικονίδιο. Ακόµη µας παρέχει και περίληψη της ταινίας για 
να ενηµερωθούµε για την υπόθεσή της. 
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http://www.blockbuster.com/bb/search/vid_store_search/0,7913,VID-V+++262610,00.html?
http://www.blockbuster.com/bb/movie/details/buy/0,7957,VID-V+++262610,00.html?
http://www.blockbuster.com/bb/movie/details/buy/0,7957,VID-V+++262610,00.html?
http://www.blockbuster.com/bb/preferencing/sourcelight/enter/0,6549,VID-V+++262610,00.html?
https://www.blockbuster.com/bb/secure/wishlist/add/0,7991,,00.html?TitleId=V+++262610&itemType=MOVIE&Format=DVD&itemDescription=Minority+Report&ItemAction=Rent&ItemComment=


   

    2.6 www.videoclubcentrale.it 
 
 Καθώς ανοίγουµε τη σελίδα του τελευταίου site παρατηρούµε ότι µαζί µε τη σελίδα 
ανοίγει και ένα άλλο µικρό παραθυράκι. Με το άνοιγµα του µας ρωτάει αν προτιµούµε να 
έχουµε µουσική ενώ θα πλοηγούµαστε µέσα στις σελίδες της διεύθυνσης. Η µουσική δεν 
είναι παρά ένα µικρό κοµµάτι που επαναλαµβάνεται συνέχεια. Όµως καταφέρνει να µας δίνει 
τη ψευδαίσθηση ότι είναι ένα συνεχές. Η κίνηση αυτή είναι πολύ πρωτότυπη και θα το 
χαρακτήριζα ως καινοτοµία αφού δε το σηναντάµαι συχνά σε οποιοδήποτε site. Στη κανονική 
τώρα σελίδα παρατηρούµε κάποια κινούµενα γραφικά που µας διαφηµίζουν κάποιες ταινίες 
χωρίς να µας εντυπωσιάζουν. Άλλες διαφηµίσεις ταινιών δεν υπάρχουν. Αν παρατηρήσουµε 
προσεκτικότερα θα δούµε ότι η αριστερή στήλη είναι ακριβώς ίδια µε τη δεξιά. Μάλλον το 
κάνανε αυτό για να γεµίσει η σελίδα! Τα χρώµατα που υπερτερούν είναι το κόκκινο και το 
µαύρο που προσφέρουν µια ωραία αντίθεση στη σελίδα. Γενικώς η πρώτη µας εντύπωση 
είναι αρκετά καλή. 

 

 Αυτό που κατευθείαν παρατηρούµε είναι η έλλειψη χάρτη της ιστοσελίδας και 
µηχανής αναζήτησης στη πρώτη σελίδα την οποία την εντοπίζουµε αν επιλέξουµε movies και 
µετά µία από τις δύο επιλογές. Πληκτρολογώντας µια ταινία και αυτή εντοπιστεί θα δούµε ότι 
οι πληροφορίες που µας δίνονται είναι ελάχιστες. Μόνο το όνοµα του κυρίως πρωταγωνιστή 
και το όνοµα του σκηνοθέτη. ∆εν µας δίνεται ούτε φωτογραφία. Όπως αναζητάµε από τη 
µηχανή αναζήτησης µια ταινία για πιο γρήγορη έρευνα µπορούµε να χωρίσουµε τις ταινίες σε 
κατηγορίες όπως σε : µιούζικαλ, ιστορικά, θρίλερ, γουέστερν, τρόµου, Walt Disney, σε 
καινούργιες κυκλοφορίες και σε παιχνίδια αλλά µόνο playstation 1 και 2. 
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Υπάρχει ένα κατακόρυφο µενού όπως είπαµε και στις δύο πλευρές που µας δίνει τις 
εξής δυνατότητες: 
Profile 
Movies 
Info 
News 
Contact 
Top 10 DVD 
Top 10 VHS 
Links 
Newsletter 
Promotion 
Flash intro 
Download 
Οι πρώτες πέντε επιλογές υπάρχουν και σε ένα οριζόντιο µενού στο πάνω µέρος της πρώτης 
σελίδας.  
 Στις επιλογές top 10 DVD/VHS µπορούµε να δούµε τις δέκα καλύτερες προτάσεις 
του video club. Οι ταινίες µας παρουσιάζονται µε µια µικρή εικόνα στα αριστερά και µας 
δίνονται πληροφορίες σχετικά µε τη θέση της κάθε ταινίας που κατέχει σε αυτήν τη δεκάδα, 
τον σκηνοθέτη, τους ηθοποιούς, την κατηγορία, την διάρκεια και τέλος την περιγραφή της 
ταινίας για να πάρουµε µια ιδέα για την υπόθεση του εργου. 
 
 

 
 
 
 Σαν συµπέρασµα για αυτό το site µπορούµε να πούµε ότι δεν µας παρέχονται αρκετές 
πληροφορίες και ότι η πλοήγηση είναι αρκετά δύσκολη. Οι επιλογές µας είναι εξαιρετικά 
λίγες όπως και οι δυνατότητες αυτής της διεύθυνσης. Τελικά πολλές φορές η καλή εµφάνιση 
δεν σηµαίνει ότι είναι και καλό το περιεχόµενο όπως και το αντίστροφο. 
 



 
 

 3 Σύγκριση site 
  

Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να κάνουµε µια σύγκριση τα site αναµεταξύ 
τους. Ποιες είναι οι διαφορές σε αυτά που µας προσφέρουν και τι κάνει µια ηλεκτρονική 
διεύθυνση καλύτερα από µία άλλη. Και τέλος θα επιχειρήσουµε µια αρκετά ενδιαφέρουσα 
σύγκριση ανάµεσα στα ελληνικά και στα ξένα site. 

 
 

3.1 σύγκριση ελληνικών site 
 
 Πρώτα θα κάνουµε µια σύγκριση ανάµεσα στα ελληνικά site. Για το σκοπό αυτό θα 
χρησιµοποιήσουµε έναν πίνακα. Οριζόντια υπάρχουν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις ενώ 
κατακόρυφα τα κριτήρια µε τα οποία θα συγκρίνουµε τα site. Θα βάζουµε + όταν το κριτήριο 
θα υπάρχει στη σελίδα την οποία αναλύουµε και – όταν δεν υπάρχει. Εδώ θα πρέπει να 
διευκρινήσουµε µερικά σηµεία όπως τι εννοούµε λέγοντας email, shop και µουσική. Με το 
email θέλουµε να πούµε αν µπορούµε να έρθουµε σε επαφή µε το site. Με το shop αν 
µπορούµε να κάνουµε ψώνια µέσα από το διαδίκτυο. Και τέλος µε τη λέξη µουσική αν 
υπάρχει µουσική ως back ground  
   
 

 seven videoland oasis 

µηχανές αναζήτησης  +  +  - 

κινούµενα γραφικά  +  +  + 

χάρτης ιστοσελίδας  -  -  - 

email  +  +  + 

shop  -  +  - 

ειδήσεις για παιχνίδια  +  +  + 

ειδήσεις για µουσική  -  -  - 

µουσική  -  -  - 
 
 
  

Αν αφήσουµε τους αριθµούς να µιλήσουν τότε θα δούµε ότι η διεύθυνση της video 
land πήρε τους πιο πολλούς σταυρούς και έρχεται στη πρώτη θέση, τοseven έρχεται αµέσως 
µετά στη δεύτερη και το oasis καταλαµβάνει την τελευταία θέση. 
 
 



σύγκριση ελληνικών site
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 3.2 σύγκριση ξένων site 
 
 Όπως και στο 3.1 έτσι και εδώ θα χρησιµοποιήσουµε τη βοήθεια του πίνακα για να 
συγκρίνουµε αυτή τη φορά τα ξένα site. 
 
 
  

 warner blockbuster centrale 

µηχανές αναζήτησης  +  +  + 

κινούµενα γραφικά  +  -  + 

χάρτης ιστοσελίδας  +  -  - 

email  +  +  + 

shop  +  +  - 

ειδήσεις για παιχνίδια  -  +  + 

ειδήσεις για µουσική  +  -  - 

µουσική  -  -  + 
 
 
 Παρατηρούµε ότι τους πιο πολλούς σταυρούς, καταλαµβάνοντας και τη πρώτη θέση 
πάντα σύµφωνα µε αυτά τα κριτήρια, την καταλαµβάνει η ιστοσελίδα της warner µε έξι 
σταυρούς. ∆εύτερη µε πέντε σταυρούς έρχεται η ιστοσελίδα της centrale. Και τελευταία µε 
τέσσερις βαθµούς η ιστοσελίδα της blockbuster. 
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 3.3 σύγκριση ελληνικών µε ξένων site 
 
 Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα συγκρίνουµε τα ελληνικά µε τα ξένα site, µε τον 
ίδιο τρόπο αξιολόγησης που χρησιµοποιήσαµε µέχρι τώρα. 
 
 

 warner blockbuster centrale seven videoland oasis 

µηχανές αναζήτησης  +  +  +  +  +  - 

κινούµενα γραφικά  +  -  +  +  +   + 

χάρτης ιστοσελίδας  +  -  -  -  -  - 

email  +  +  +  +  +  + 

shop  +  +  -  -  +  - 

ειδήσεις για παιχνίδια  -  +  +  +  +  + 

ειδήσεις για µουσική  +  -  -  -  -   - 

µουσική  -  -  +  -  -  - 
 
 
 Έτσι έχουµε στη πρώτη θέση την warner µε έξι σταυρούς. ∆εύτεροι έρχονται οι 
ιστοσελίδες centrale και videoland µε πέντε βαθµούς η καθεµία. Στην τρίτη θέση βρίσκουµε 
τις blockbuster και videoseven. Ενώ στη τελευταία θέση είναι η videoasis. 
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 4 πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα 
 
 Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα των site. Για να το πετύχουµε αυτό θα χρησιµοποιήσουµε πάλι, όπως και στο 
προηγούµενο κεφάλαιο, την βοήθεια των πινάκων και των γραφηµάτων. 
 
 

 4.1 πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα 
 ελληνικών site 
 
 seven videoland oasis 

µηχανές αναζήτησης 6 7 0

κινούµενα γραφικά 8 3 5

εµφάνιση 7 6 5

παρεχόµενες πληροφ 7 8 6

χειρισµός 7 7 4

τρόπος παρουσ τανίας 8 9 4

µενού 7 6 5

ειδήσεις για games 7 7 5

ειδήσεις για µουσική 0 0 0

µέσος όρος 6,33 5,88 3,77



   
Ο παραπάνω πίνακας µας ενηµερώνει για τις βαθµολογίες τις οποίες σηµείωσαν τα 

ελληνικά site. Κατακόρυφα δίνονται τα κριτήρια στα οποία βαθµολογούνται τα site και 
οριζόντια οι διυθύνσεις.Θα πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι ο τρόπος βαθµολόγησης είναι 
υποκειµενικός. ∆ηλαδή κάποιος άλλος θα µπορούσε να διαµόρφωνε αλλιώς τη βαθµολογία. 
 
 

πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα

0
2
4
6
8

10

µη
χα
νέ
ς

αν
αζ
ήτ
ησ

εµ
φά

νι
ση

χε
ιρ
ισ

µό
ς

µε
νο
ύ

ειδ
ήσ

εις
γι
α

κριιτήρια

βα
θµ
ολ
ογ
ία

seven
videoland
oasis

 
 
 
 Έχουµε να σηµειώσουµε το µεγαλύτερο µέσο όρο µε 6.33 το πήρε η ιστοσελίδα 
videoseven. ∆εύτερη είναι η videoland µε βαθµό 5.88 και τελευταία η oasis µε βαθµό 3.77. 
 
 

4.2 πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα 
ξένων site 
 

 warner blockbuster centrale 

µηχανές αναζήτησης 8 8 5

κινούµενα γραφικά 8 0 5

εµφάνιση 9 6 7

παρεχόµενες πληροφ 9 7 5

χειρισµός 6 8 6

τρόπος παρουσ τανίας 8 7 4

µενού 9 7 5

ειδήσεις για games 0 7 6

ειδήσεις για µουσική 9 0 0



µέσος όρος 7,33 5,55 4,77
 
 

πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα ξένων site
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 Για τα ξένα site πρώτο και µε διαφορά είναι το site της warner µε βαθµολογία 7,33 
δεύτερο το site του blockbuster µε βαθµό 5,55 και τέλος το site centrale µε βαθµό 4,77. 
 
 

 4.3 πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα 
 ελληνικών και ξένων site 
 
  

 warner blockbuster centrale seven videoland oasis 

µηχανές αναζήτησης 8 8 5 6 7 0 

κινούµενα γραφικά 8 0 5 8 3 5 

εµφάνιση 9 6 7 7 6 5 

παρεχόµενες πληροφ 9 7 5 7 8 6 

χειρισµός 6 8 6 7 7 4 

τρόπος παρουσ τανίας 8 7 4 8 9 4 

µενού 9 7 5 7 6 5 

ειδήσεις για games 0 7 6 7 7 5 

ειδήσεις για µουσική 9 0 0 0 0 0 

µέσος όρος 7,33 5,55 4,77 6,33 5,88 3,77 
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 Tέλος στην κατάταξη από τα πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα έχουµε: 
1.warnervideoclub, 2. seven, 3. videoland, 4. blockbuster, 5. videoclubcentrale  και 6. 
videoasis 
 
 

 5 Συµπεράσµατα 
 
 Όπως καταλήξαµε και στο πέµπτο κεφάλαιο αυτή θα είναι η τελική κατάταξη των 
ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Με το πρώτο να είναι το καλύτερο σε γενική ανάλυση το 
δεύτερο το αµέσως πιο καλύτερο και ούτε καθεξής. Πιο κάτω δίνεται το τελικό γράφηµα που 
περιέχει και την τελική κατάταξη. 
 

 

τελική κατάταξη
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 Τέλος πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα site αναλύθηκαν από την πλευρά του 
ηλεκτρονικού εµπορίου. Και δεν έγινε ανάλυση από καθαρά οικονοµική σκοπιά. ∆ηλαδή δε 
µπήκαµε στη διαδικασία να αναλύσουµε ποια είναι τα έσοδα και έξοδα της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης εντοπίζοντας τα κέρδη τους και να τα συγκρίνουµε αναµεταξύ τους. Φυσικά κάτι 
τέτοιο θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και χρήζει ανάλυσης αλλά δεν αποτελεί θέµα της παρούσας 
εργασίας. 
 



 6 βιβλιογραφία 
 
µηχανές αναζήτησης 
 
www.phantis.gr 
www.google.com 
www.in.gr 
www.yahoo.com 
 
site που χρησιµοποιήθηκαν 
 
www.videoseven.gr 
www.videoland.gr 
www.videoasis.gr 
www.warnervideoclub.com 
www.blockbuster.com 
www.videoclubcentrale.it 
 
site που µελετήθηκαν αλλά δεν χρησιµοποιήθηκαν 
 
www.montevideo.de 
www.cricketvideo.com 
www.mediaminds.com 
www.classicvideo.com 
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