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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Αυτή η εργασία ασχολείται µε τη σύγκριση τριών ελληνικών και τριών ξένων 
web sites που παρέχουν υπηρεσίες e-learning. Τα web sites είναι τα ακόλουθα: 
www.compact.gr/store/, www.estudies.gr, www.cin.gr/cin, www.ensys.net, www.e-
learningcenter.com, www.e-learningfoundry.com. Ξεκινώντας δίνονται κάποια 
εισαγωγικά στοιχεία για το τι είναι e-learning.E-learning είναι: Η χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών για την επιτάχυνση της διάχυσης της Γνώσης από τον εκπαιδευτή προς τους 
εκπαιδευόµενους, µέσα σε ένα ευέλικτο περιβάλλον όπου οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι 
επιλέγουν τον τρόπο, τον τόπο, το χρόνο και την ποσότητα της γνώσης που θέλουν να 
πάρουν. Έπειτα προχωράµε στην παρουσίαση των παραπάνω web sites έχοντας υπόψη 
κάποια κριτήρια τα οποία είναι σηµαντικά για την καλύτερη λειτουργία και την καλύτερη 
από πλευράς εκπαιδευόµενου ικανοποίησης από την παραµονή του στο web site. Μετά την 
ανάλυση αυτή καταλήγουµε ότι αν όλα τα κριτήρια µε τα οποία εξετάσαµε κάθε web site 
έχουν ίσο βάρος τότε τα ελληνικά web sites είναι καλύτερα από τα ξένα και µάλιστα το 
καλύτερο είναι το www.cin.gr/cin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT  
 
 This project is about the comparison between three greek and three foreign web sites, 
which provide e-learning services. Web sites are the following: www.compact.gr/store/, 
www.estudies.gr, www.cin.gr/cin, www.ensys.net, www.e-learningcenter.com, www.e-
learningfoundry.com. In the beginning some introductory points about the e-learning are 
given. E-learning is: The use of New Technology for the acceleration of spreading of 
Knowledge from the instructor to learners, within a vulnerable environment where learners 
themselves choose the way, the place, the time and the amount of knowledge the want to 
obtain. Then we continue with the presentation of those web sites, having in mind some 
criteria, which are important for the better use and for the better, from the learners’ point of 
view, satisfaction from the web site. After this analysis we conclude that if all criteria have 
the same importance then greek web sites are better than foreign and specifically 
www.cin.gr/cin is the best. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Εδώ και αρκετό καιρό ακούµε συνεχώς και διαβάζουµε ανακοινώσεις και 

δηµοσιεύµατα στον επιχειρηµατικό χώρο, σχετικά µε τις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις, 
την Παγκοσµιοποίηση, την επίδραση του Internet στο επιχειρείν, τον νέο τρόπο που θα 
συναλλασσόµαστε που είναι το «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» ή e-business. Από όλα αυτά 
µπορούµε να καταλάβουµε ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µια αλλαγή. 
 Καθώς περνάει ο καιρός αυτή την αλλαγή τη βλέπουµε και να την αισθανόµαστε όλο 
και περισσότερο στις καθηµερινές µας συναλλαγές, διαπιστώνοντας επιπλέον ότι αυτή η 
αλλαγή είναι συνεχής. Το µόνο σταθερό στη σηµερινή εποχή είναι ότι τα πάντα αλλάζουν 
και µάλιστα µε ταχύτατους ρυθµούς. Στις µέρες µας για να ξεχωρίσει µια επιχείρηση από 
τις άλλες πρέπει να είναι ικανή να αφοµοιώνει τις ευκαιρίες που τις προσφέρουν οι Νέες 
Τεχνολογίες και τις µετατρέπει σε ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα µε µεγάλη ταχύτητα. 
 Καθηµερινά διαπιστώνουµε στους χώρους εργασίας µας (και όχι µόνο) πως σε 
συγκεκριµένες χρονικές στιγµές δεν γνωρίζουµε αρκετά πράγµατα για ένα θέµα ενώ έχουµε 
ανάγκη να γνωρίζουµε περισσότερα. Η γνώση είναι το πλέον σηµαντικό κεφάλαιο της Νέας 
Οικονοµίας. Η ανάγκη αυτή για γνώση πηγάζει από το γεγονός ότι το σηµερινό εκπαιδευτικό 
σύστηµα δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στην ταχύτητα των αλλαγών που 
συντελούνται και εποµένως των γνώσεων που απαιτούνται για την αντιµετώπιση των 
αλλαγών αυτών.  
 Η µορφή της εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού µας συστήµατος είναι µία αίθουσα µε 
την παρουσία εκπαιδευτή και είναι συνδεδεµένη µε το χρόνο, τον τόπο και το επίπεδο των 
γνώσεων. Όλοι οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να βρίσκονται την ίδια ώρα στο ίδιο σηµείο και να 
έχουν περίπου το ίδιο επίπεδο γνώσεων για να γίνει η εκπαίδευση. Το σύστηµα αυτό 
εξασφαλίζει την αλληλεπίδραση του εκπαιδευτή µε τους εκπαιδευόµενους, ή την 
αλληλεπίδραση των εκπαιδευόµενων µεταξύ τους δηµιουργώντας ταυτόχρονα συνθήκες 
επιτυχούς µάθησης. ∆εν παρέχει ωστόσο ευελιξία όσον αφορά το χρόνο, το κόστος και των 
αριθµό των εκπαιδευόµενων, κριτήρια τα οποία είναι πολύ σηµαντικά για τους ανθρώπους 
της σηµερινής εποχής οι οποίοι έχουν ανάγκη αυτή την ευελιξία. Αυτή την ανάγκη του 
σύγχρονου ανθρώπου να έχει την εξασφαλισµένη δυνατότητα να µαθαίνει µε πολλαπλούς 
τρόπους, να έχει ίσες ευκαιρίες για µάθηση και κατάρτιση απαλλαγµένες από χωροχρονικές 
δεσµεύσεις, να έχει επιλογές στο πως και τη να µαθαίνει και να αποτελεί το κέντρο της 
µαθησιακής διαδικασίας, δηλ. την ανάγκη για µια πιο ευέλικτη µορφή εκπαίδευσης έρχονται 
σήµερα να καλύψουν οι τεχνολογίες της «Ηλεκτρονικής Μάθησης» ή αλλιώς «e- learning» 
όπως έχει επικρατήσει ο όρος. 
 Όπως συµβαίνει σε κάθε νέο όρο που περικλείει ένα σύνολο από τεχνολογίες, έτσι 
και στο e-learning, οι επεξηγήσεις που δίνονται είναι περισσότερες της µίας. Σίγουρα, 
πάντως, το e-learning δεν είναι το «παλιό καλό κρασί σε καινούριο ποτήρι», δεν είναι δηλαδή 
απλά ένας νέος τρόπος παράδοσης του µαθήµατος µέσα από το Internet. Είναι ένα σύνολο 
από τεχνολογίες που µεταµορφώνουν τη διαδικασία της µάθησης µέσα από νέους τρόπους 
που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Ένας γενικός ορισµός που µπορούµε να δώσουµε είναι: Η 
χρήση των Νέων Τεχνολογιών για την επιτάχυνση της διάχυσης της Γνώσης από τον 
εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευόµενους, µέσα σε ένα ευέλικτο περιβάλλον όπου οι ίδιοι οι 
εκπαιδευόµενοι επιλέγουν τον τρόπο, τον τόπο, το χρόνο και την ποσότητα της γνώσης που 
θέλουν να πάρουν. «Πρέπει να φέρουµε τη γνώση στους ανθρώπους και όχι τους 
ανθρώπους στη γνώση». 
 Σε καµία περίπτωση όµως δεν πρέπει να θεωρούµε ότι το e-learning αποτελεί 
πανάκεια. Μπορεί να έχει πολλά πλεονεκτήµατα αλλά έχει επίσης και αρκετά µειονεκτήµατα. 
Η αποτελεσµατικότητα της χρήσης του εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Ο σκοπός 
αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις διαφορές ανάµεσα σε τρία ελληνικά και τρία 
ξένα Web Sites που παρέχουν τις υπηρεσίες του e-learning. Να τα µελετήσει, να τα συγκρίνει 
βάση απλών κριτηρίων, να τα αξιολογήσει και να αναλύσει τις διαφορές τους ελπίζοντας ότι 
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µέσα από όλοι αυτή την ανάλυση θα δοθεί και µια ξεκάθαρη εικόνα του τι είναι e-learning, 
ποια είναι τα προτερήµατα και οι δυσκολίες στην εφαρµογή του και πόσο αποτελεσµατικό 
µπορεί να γίνει όταν τηρούνται ορισµένοι κανόνες. Τα web site που εξετάζονται είναι τα 
ακόλουθα: 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ: www.compact.gr/store/  

             www.estudies.gr  
             www.cin.gr/cin/  

ΞΕΝΑ:           www.ensys.net 
           www.elearningcenter.com 
                       www.e-learningfoundry.com 
 
  Πριν ξεκινήσω την παρουσίαση των έξι παραπάνω web site θα ήθελα να αναφερθώ 
λίγο στο τι θέλει ένας κοινός χρήστης του ίντερνετ για να είναι ικανοποιηµένος από ένα web 
site και πρόθυµος να συνεργαστεί (Moving WebWord > Web Usability Bill of Rights). 
Λέγοντας κοινός χρήστης εννοούµε έναν απλό άνθρωπο ο οποίος ίσως δεν έχει µεγάλη 
εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες. Επίσης πρέπει να έχουµε στο νου ότι µία e-learning 
σελίδα και γενικά κάθε υπηρεσία που παρέχει το internet πρέπει να απευθύνεται σε όλους 
τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας, σωµατικών  ή πνευµατικών ικανοτήτων. Γι’ αυτό θα 
πρέπει να είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να µπορούν να το χρησιµοποιούν άτοµα µε ιδιαίτερες 
ανάγκες ή προβλήµατα στην όραση. Έτσι: 

1. Ο κοινός χρήστης ζητά να έχει πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που τον αφορά. 
2. Απαιτεί να µην πωλούνται τα προσωπικά του δεδοµένα. 
3. Θέλει το web site που χρησιµοποιεί να έχει υποβληθεί σε όσο το δυνατό περισσότερα 

τεστ µε όσους το δυνατό περισσότερους ανθρώπους. 
4. Να γνωρίζει τι ακριβώς αγοράζει και πόσο θα του κοστίσει. 
5. Να µην τον κοροϊδεύουν λέγοντας του ότι µπορούν να του λύσουν όλα του τα 

προβλήµατα. 
6. Να είναι σαφές, ξεκάθαρο και ακριβές. 
7. Να είναι γρήγορο. 
8. Να ακολουθεί κάποιες συγκεκριµένες προδιαγραφές. 
9. Να µην περιέχει µη ισχύοντες συνδέσµους. 
10. Να διευκολύνει τον χρήστη στη συνεργασία τους. 
11. Να του συµπεριφέρεται µε σεβασµό. 
12. Να δίνει πολλούς τρόπους πρόσβασης. 
13. Να µην είναι µόνο στα αγγλικά. 
14. Να δίνει πρωτοβουλία στο χρήστη. 
15. Να µην ανοίγουν άλλες σελίδες αν δεν το ζητήσει. 
 

Λίγο-πολύ ο µέσος χρήστης έχει και δικαιούται να έχει τις παραπάνω απαιτήσεις. Με  
βάση αυτές αλλά και πιο συγκεκριµένα κριτήρια όπως χρηστικότητα, προσιτότητα κ.α θα 
δούµε τώρα ένα-ένα αναλυτικά τα 6 web site και έπειτα θα προσπαθήσουµε να δούµε τις 
οµοιότητες και τις διαφορές τους καθώς και πιο είναι πιο εύχρηστο για το µέσο χρήστη. 
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2. WWW.COMPACT.GR/STORE/ 
 

 
 
 Το βασικότερο πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει ένα web site αρχικά, είναι να 
τραβήξει την προσοχή του χρήστη και να κερδίσει την εµπιστοσύνη του. Κι αυτό γιατί στο 
internet υπάρχουν τόσες πολλές ιστοσελίδες ώστε να είναι πολύ δύσκολο να παραµείνεις σε 
µία, αν τη συναντήσεις τυχαία και δεν τη χρειάζεσαι οπωσδήποτε, αν δε σου κεντρίσει το 
ενδιαφέρον. Μόλις είδα το web site του Compact κατευθείαν µε “κέρδισε”. Εκ πρώτης όψεως 
φαίνεται ότι έχει ελκυστική εµφάνιση και ότι είναι καλά σχεδιασµένο. Τα χρώµατα είναι 
ωραία συνδυασµένα µεταξύ τους αν και ίσως θα έπρεπε να είναι λίγο πιο έντονες οι 
αντιθέσεις. Ο συνδυασµός των χρωµάτων είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο για τα άτοµα που 
πάσχουν από αχρωµατοψία. Αρκετά web sites δεν προβλέπουν αυτό τον παράγοντα κι έτσι 
µπορεί να χάσουν αρκετούς χρήστες αν αναλογιστεί κανείς ότι το 10% του πληθυσµού της 
γης πάσχει από αχρωµατοψία.(Usability and Colorblindness) 
 Αφού σου έχει ήδη τραβήξει την προσοχή ένα web site θα πρέπει ύστερα κοιτάζοντάς 
το, να θέλεις να παραµείνεις και να περιηγηθείς στις σελίδες του. Εδώ µπαίνει ο παράγοντας 
εµπιστοσύνη, που ειδικά σε e-commerce sites είναι από τους σηµαντικότερους. Όπως και στις 
αληθινές συναλλαγές κανείς δεν πρόκειται να δώσει τα χρήµατά του σε κάποιον που δεν 
εµπιστεύεται. Υπάρχουν µερικοί απλοί κανόνες οι οποίοι είναι σηµαντικοί για να κερδίσουν 
την εµπιστοσύνη των χρηστών. Για παράδειγµα ακόµα και το παραµικρό ορθογραφικό ή 
γραµµατικό λάθος θα µπορούσε να κάνει ένα web site να θεωρείται αναξιόπιστο. Το 
εξεταζόµενο web site δεν έχει ούτε γραµµατικά αλλά ούτε και ορθογραφικά λάθη. Επίσης δεν 
κάνει υπερβολική χρήση γραφικών. Είναι σαφές, ξεκάθαρο και απλό. Ακόµα κι ένας 
αρχάριος χρήστης θα µπορούσε να πλοηγηθεί στις σελίδες του. Υπάρχει µία απλή σχέση που 
πρέπει να θυµόµαστε: “Μία µείωση στη χρηστικότητα οδηγεί σε µείωση στην 
εµπιστοσύνη”. (Gaining Users’ Trust) 
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 Ένα µεγάλο µειονέκτηµα του compact έχει να ανανεωθεί από το Σάββατο 28 
Απριλίου 2001. Οπότε χάνει ένα µεγάλο µέρος της εµπιστοσύνης µας γιατί όσο πιο πρόσφατο 
είναι το υλικό του web site τόσο πιο αξιόπιστο. 
 Όσον αφορά τα µαθήµατα που παρέχει τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Είναι πολύ 
απλό και γρήγορο να βρεις το µάθηµα που θέλεις να παρακολουθήσεις. Αυτό γίνεται µε δύο 
τρόπους. Πρώτον, στην αριστερή µεριά της σελίδας έχει συνδέσµους µε όλα τα διαθέσιµα 
µαθήµατα και ανά πάσα στιγµή µπορεί κάποιος κάνοντας ένα “κλικ” να δει τι περιέχει το 
κάθε µάθηµα αλλά και πόσο κοστίζει. Ο δεύτερος τρόπος είναι ψάχνοντας σε µία µηχανή 
αναζήτησης. Επιπλέον δε χρειάζεται εξειδικευµένη τεχνολογία για να µπορεί κάποιος να τα 
παρακολουθήσει. Μία σύνδεση στο internet και ένας browser είναι αρκετά. Κατά την  
επιλογή των µαθηµάτων που θέλει κάποιος να παρακολουθήσεις και τοποθέτησή τους στο 
εκπαιδευτικό του πακέτο σε κάθε βήµα είναι δυνατό να βλέπει πόσα χρήµατα θα του 
κοστίσουν και τα περιεχόµενα των µαθηµάτων. Έχει “κουµπί συνέχειας”, δηλαδή όταν 
κάποιος έχει ήδη επιλέξει ένα µάθηµα µπορεί πατώντας αυτό το κουµπί να συνεχίσει τις 
αγορές του και να τοποθετήσει και άλλα µαθήµατα στο εκπαιδευτικό του πακέτο. Αυτό είναι 
πολύ σηµαντικό γιατί πολλά web site το παραλείπουν και καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την 
εξέλιξη της πορείας των αγορών των χρηστών. Επίσης δίνει τη δυνατότητα αναίρεσης της 
επιλογής, αδειάσµατος του κάδου ή ακόµα και αλλαγής του αριθµού των µηνών 
παρακολούθησης των επιλεγµένων µαθηµάτων. (Tilson, Dong, Martin, and Kieke). Έτσι 
είναι πολύ εύχρηστο και για όσους θέλουν να συνεχίσουν τις αγορές τους αλλά και για όσους 
θέλουν να σταµατήσουν. Ακόµα ένα θετικό στοιχείο για το compact είναι ότι περιέχονται 
demos κάποιων µαθηµάτων ώστε ο κάθε χρήστης να µπορεί να δει τι αγοράζει. 
 Ένα ίσως κάπως ενοχλητικό σηµείο είναι το γεγονός ότι για να µπορέσει κάποιος να 
παραγγείλει κάποιο µάθηµα, πριν καν ακόµα δηλώσει σίγουρα ότι θα το αγοράσει, είναι 
υποχρεωτικό να εγγραφεί στο web site. Τουλάχιστον δεν ζητάει πολύ προσωπικά στοιχεία, 
παρά µόνο τα απαραίτητα. Πατώντας στον κατάλληλο σύνδεσµο ανοίγει ένα παράθυρο το 
οποίο περιέχει πληροφορίες για την τήρηση αρχείου δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που 
δίνει τη δυνατότητα στον κάθε χρήστη να γνωρίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του.  
 Ένα άλλο πλεονέκτηµα είναι ότι αναφέρει τη φυσική τοποθεσία της εταιρίας καθώς 
επίσης και το όνοµα του υπεύθυνου. Το γεγονός αυτό αυξάνει το κύρος και την αξιοπιστία 
του εν λόγω web site. Επιπλέον έχει τον αριθµό τηλεφώνου, το email και του φαξ τα οποία 
διευκολύνουν την επικοινωνία όσων δεν είναι πολύ καλά εξοικειωµένοι µε το internet. 
 Η χρηστικότητα ενός web site επηρεάζεται ακόµα από τη λειτουργία του password 
(Password Usability). Τα password πολλές φορές µπορεί να γίνουν πολύ ενοχλητικά και να 
καθυστερήσουν άσκοπα το χρήστη, ενώ η περιήγηση στις σελίδες ενός web site πρέπει να 
είναι διασκεδαστική και γρήγορη. Από την άλλη µεριά το password είναι απαραίτητο γιατί 
δίνει µια σιγουριά στον υποψήφιο αγοραστή. Πρέπει να τηρούνται όµως κάποιοι “κανόνες”. 
Ένα φτωχό σύστηµα password µπορεί να απωθήσει ένα νέο χρήστη. Στο compact το 
password είναι καλυµµένο µε αστεράκια (*), γεγονός που κάνει τον χρήστη να νοιώθει 
ασφαλής. Γιατί ειδικά αν δεν είναι σε ιδιωτικό του χώρο έχει πάντα το φόβο ότι ίσως κάποιος 
να δει τι γράφει. Αυτό που µε δυσκόλεψε κατά την εισαγωγή του password είναι ότι υπάρχει 
µία κάπως αµφιλεγόµενη ένδειξη η οποία βρίσκεται εκεί υποτίθεται για να σε βοηθήσει. 
Συγκεκριµένα γράφει: “Προσοχή! Ο κωδικός πρόσβασης µπορεί να περιέχει λατινικούς 
χαρακτήρες, αριθµούς και σύµβολα”. Το µπορεί κανείς “µπορεί” να το εκλάβει ως “είναι 
δυνατό”, όµως σηµαίνει “πρέπει”. Γι’ αυτό καλύτερο θα ήταν να γράφει “πρέπει” ή “µπορεί 
µόνο”.  
 Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα είναι ότι ενώ έχει σύνδεσµο που οδηγεί στο “Very 
Sign Secure Site” ούτως ώστε να µπορεί ο κάθε χρήστης να βλέπει αν είναι έγκυρο αλλά και 
άλλες πληροφορίες, το εν λόγω web site είναι invalid από τις 9 Ιουνίου του 2002. Επίσης 
δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης του. 
 Σε γενικές γραµµές είναι ευχάριστο και εύχρηστο αλλά το ότι δεν είναι έγκυρο 
σύµφωνα µε το “Very Sign Secure Site” θα απέτρεπε πολλούς από την αγορά κάποιας 
υπηρεσίας. 
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3. WWW.ESTUDIES.GR  
 

 
 
 Το web site του estudies έχει και αυτό όπως και το compact ελκυστική εµφάνιση και 
τα χρώµατα είναι επίσης καλά συνδυασµένα µεταξύ τους. Παρέχει επιπλέον το όνοµα του 
υπεύθυνου και τον αριθµό τηλεφώνου για επικοινωνία των λιγότερο εξοικειωµένων µε το 
internet. ∆εν παρέχει όµως τη διεύθυνση της φυσικής του τοποθεσίας. Κάτι το οποίο θα 
αύξανε το κύρος του. 
 Ένα αρνητικό στοιχείο σε σχέση µε το compact είναι ότι τα µαθήµατα δεν φαίνονται 
µε το που ανοίγει η αρχική σελίδα του estudies αλλά πρέπει να “κατέβει” κάποιος µε το 
ποντίκι για να τα δει. Παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να µπορεί αν θέλει να δει τα 
περιεχόµενα του κάθε µαθήµατος, τις ώρες, τον τρόπο διδασκαλίας καθώς επίσης και το 
κόστος και το Φ.Π.Α. Επίσης υπάρχει σύνδεσµος που ανοίγει ένα πίνακα τιµών. Κάτι που δεν 
έχει το compact. 
 Ένα ακόµη αρνητικό στοιχείο είναι ότι δεν έχει “κουµπί συνέχειας” οπότε κάποιος 
που έχει ήδη αγοράσει µια υπηρεσία και θέλει να συνεχίσει τις αγορές του δεν µπορεί. Πρέπει 
κάθε φορά να κάνει την ίδια διαδικασία από την αρχή. Πράγµα που είναι χρονοβόρο, βαρετό 
και ενοχλητικό. 
 Μετά την λήξη των µαθηµάτων κάθε χρήστης που έχει παρακολουθήσει µία ενότητα 
µαθηµάτων µπορεί να λάβει πιστοποίηση παρακολούθησης, δείγµα της οποίας διατίθεται στο 
συγκεκριµένο web site. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ίσως να προσελκύσει πελάτες-
σπουδαστές οι οποίοι να χρειάζονται κάποιο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι έχουν 
παρακολουθήσει κάποια συγκεκριµένη ενότητα. 
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 Όσον αφορά τον τρόπο πληρωµής είναι µεν ξεκάθαρος και σαφής, δίνοντας οδηγίες 
στον υποψήφιο αγοραστή, αποτελείται όµως από πάρα πολλά βήµατα που καταντά 
κουραστικό. Ο χρήστης τις περισσότερες φορές είναι κάποιος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει 
ελεύθερο χρόνο για χάσιµο µες στις σελίδες ενός web site. Πόσο µάλιστα όταν πρέπει να 
περιµένει δέκα µε είκοσι λεπτά για να δώσει τα χρήµατα του σε κάποιον! Η αργή 
εξυπηρέτηση είναι πολύ σηµαντικό µειονέκτηµα για κάθε web site. Η καταβολή των 
χρηµάτων µπορεί να γίνει είτε µέσω τραπέζης είτε µε τραπεζική επιταγή. Περίεργο είναι το 
ότι δε µπορεί να γίνει µέσω πιστωτικής κάρτας, γιατί αυτός είναι και ο πιο διαδεδοµένος 
τρόπος πληρωµής των συναλλαγών που λαµβάνουν χώρα στο internet. 
 Για να γίνει η συναλλαγή είναι απαραίτητα τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου 
αγοραστή. Ζητούνται όπως και στο compact µόνο τα απαραίτητα στοιχεία και όχι πολύ 
προσωπικά. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι δεν κάνει χρήση password. Ναι µεν το 
password µπορεί να καταντά κουραστικό πολλές φορές όταν ζητείται συνεχώς αλλά δίνει και 
µία σιγουριά στο χρήστη ότι κανείς άλλος δεν µπορεί να δει πράγµατα που αφορούν τον ίδιο. 
 Ο αγοραστής µέσα σε δύο εργάσιµες µέρες από την παραγγελία του  θα ενηµερωθεί 
για το πώς θα γίνουν τα µαθήµατα. Πολύ θετικό γιατί εφόσον δεν είναι πρόσωπο µε πρόσωπο 
συναλλαγή ο αγοραστής πρέπει να λάβει τουλάχιστον ένα τηλεφώνηµα ή ένα email για να 
γνωρίζει την πορεία της εξέλιξης της αγοράς του. 
 Κλείνοντας µε το estudies αξίζει να αναφέρουµε ότι δεν αναφέρει πουθενά την 
ηµεροµηνία της τελευταίας του ανανέωσης. 
 
 
4. WWW.CIN.GR/CIN/ 
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 Το www.cin.gr/cin είναι το πιο λειτουργικό web site και από τα τρία ελληνικά. 
Καταρχάς έχει και αυτό ελκυστική εµφάνιση µε ωραία χρώµατα και αντιθέσεις. Έχει χάρτη 
πλοήγησης στις σελίδες του και δυνατότητα επιλογής γλώσσας (αγγλικά-ελληνικά), δύο 
χαρακτηριστικά που κατευθείαν το κάνουν να ξεχωρίζει από τα δύο προηγούµενα ελληνικά 
web sites. Επίσης υπάρχει ένα κουµπί στο τέλος κάθε σελίδας που πατώντας το κάποιον τον 
οδηγεί στην αρχή της τρέχουσας σελίδας εύκολα και γρήγορα. 
 Τα µαθήµατα προσφέρονται και σε πραγµατικό (synchronous collaborative και σε µη 
πραγµατικό (asynchronous collaborative) χρόνο.1 Αν επιλέξει κάποιος να δει τα µαθήµατα 
ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο µπορεί να δει αναλυτικά τον τίτλο του κάθε προσφερόµενου 
µαθήµατος, αν υπάρχει διαθέσιµο demo, το συγγραφέα, το πρόγραµµα (δηλαδή αν είναι 
διαθέσιµο ή όχι, το µέσο διδασκαλίας, το απαιτούµενο επίπεδο, την περίοδο διάθεσης και το 
κόστος. Τώρα αν κάποιος θέλει να µάθει περισσότερα για ένα συγκεκριµένο µάθηµα 
κλικάροντας στον τίτλο του µαθήµατος που θέλει µπορεί να δει επιπλέον σε ποιους 
απευθύνεται και τη δοµή του. 
 Εξηγεί αναλυτικά  βήµα-βήµα τι πρέπει να κάνει κάποιος για να “αγοράσει” ένα 
µάθηµα. Έχει προσφορές στις τιµές κάποιων συγκεκριµένων µαθηµάτων, κάτι που σίγουρα 
θα προσελκύσει αρκετούς πιθανούς αγοραστές. Επίσης ανά πάσα στιγµή δίνει τη δυνατότητα 
στο χρήστη να δει τι έχει στο καλάθι των αγορών του.   
 Αν κάποιος επιλέξει να δει κάποιο demo τότε βρίσκεται ανάµεσα από δύο επιλογές. 
Μπορεί να πατήσει το ένα κουµπί και να συνεχίσει κανονικά στην προβολή του demo ή να 
πατήσει το άλλο κουµπί για περαιτέρω διευκρινίσεις. Πατώντας το κουµπί αυτό ανοίγει ένα 
παράθυρο το οποίο περιέχει βοήθεια, γλωσσάριο και ένα κουµπί ονοµαζόµενο ως οµάδα 
εργασίας πατώντας το οποίο µπορεί κανείς να δει ποιος είναι υπεύθυνος για κάθε λειτουργία 
του εν λόγω web site, τη διεύθυνση της φυσικής τοποθεσίας της εταιρίας, τηλέφωνο, e-mail 
και φαξ. Καθώς βλέπεις το demo σου περιγράφει αναλυτικά τι να κάνει κάποιος ώστε να 
προχωρήσει στο επόµενο βήµα. 
 Ενώ έχει ήδη γίνει µια αγορά η εξέλιξη της συνέχισης των αγορών είναι πολύ εύκολη 
και γρήγορη αφού όταν αγοράζει κάποιος ένα µάθηµα αυτό πηγαίνει αυτόµατα στο καλάθι 
των αγορών του και ο ίδιος µπορεί να συνεχίσει τις αγορές του από εκεί που ήταν. Ένα ίσως 
κάπως αρνητικό στοιχείο είναι το ότι επειδή δεν έχει “κουµπί συνέχειας” όταν αγοράσει 
κάποιος για πρώτη φορά από το συγκεκριµένο web site ίσως να µην καταλάβει ότι µπορεί να 
συνεχίσει άµεσα τις αγορές του. 
 Τα στοιχεία του αγοραστή τα ζητάει στο τέλος και όχι από την αρχή όπως στο site 
του compact. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε προσωπική αίτηση και σε αίτηση 
εταιρίας⋅ µε τη συµπλήρωση της δεύτερης αποστέλλεται τιµολόγιο. Επιπλέον δίνει τη 
δυνατότητα τσεκάροντας ένα πεδίο να ζητήσει κάποιος την απόκρυψη των στοιχείων του από 
άλλους χρήστες. Η πληρωµή µπορεί να γίνει µετρητοίς, µε πιστωτική κάρτα, µε 
συναλλαγµατική, επί πιστώσει και δωρεάν (ίσως για κάποιες προσφορές). Γίνεται 
γνωστοποίηση ότι θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς. 
 Κλείνοντας την παρουσίαση του www.cin.gr/cin/ και γενικά την παρουσίαση και των 
τριών ελληνικών web sites κατά την προσωπική µου άποψη είναι το καλύτερο γιατί είναι πιο 
ενδιαφέρον και πιο εύχρηστο κάνοντας έτσι ευχάριστη την παραµονή των επισκεπτών. 
 
 
                                                 
1 Syncronous Collaborative ή σύγχρονη συνεργασία λέγεται η µέθοδος διδασκαλίας κατά την οποία οι 
συµµετέχοντες βρίσκονται ο καθένας στο δικό του χώρο, αλλά µπορεί µέσω τηλεπικοινωνιακής 
σύνδεσης (Internet, AN, LAN) να συµµετέχουν σε µια ‘ζωντανή’ εικονική αίθουσα διδασκαλίας.  
Απαιτεί φυσικά τον χρονικό συντονισµό των συµµετεχόντων. 
Asyncronous collaborative ή ασύγχρονη συνεργασία είναι η µέθοδος διδασκαλίας στην οποία 
επιβάλλεται να παρέχεται στους συµµετέχοντες και εκπαιδευόµενους η δυνατότητα να εργαστούν µε 
το υλικό προς διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχοντας παράλληλα πλήρη δυνατότητα 
επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων µε τους εκπαιδευόµενους ή µε τον εκπαιδευτή. 
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5. WWW.ENSYS.NET 
 

 
 
 Το www.ensys.net δεν είναι ένα web site που θα σου κεντρίσει το ενδιαφέρον µε την 
πρώτη µατιά. Τα χρώµατα που χρησιµοποιεί είναι µαύρο µε κόκκινο. ∆ύο χρώµατα τα οποία 
είναι και τα δύο σκούρα και είναι δύσκολο για ανθρώπους µε προβλήµατα όρασης και κυρίως 
για όσους πάσχουν από αχρωµατοψία να τα διακρίνουν. Επίσης το µενού των επιλογών δε 
φαίνεται αρχικά στην οθόνη αλλά πρέπει να κατέβει κανείς για να το δει. Η κάθε σελίδα του 
εν λόγω web site είναι πολύ µεγάλη και σε µήκος αλλά και σε πλάτος οπότε δεν είναι δυνατό 
να φαίνονται όλα τα δεδοµένα στην οθόνη. Επιπλέον κάθε φορά που πατά κάποιος ένα 
σύνδεσµο στη οθόνη του βλέπει την αρχική σελίδα του ensys. ∆ηλαδή υπάρχει ένα σταθερό 
κείµενο που περιέχει το όνοµα του web site στην αρχή κάθε σελίδας αλλά πιάνει τόσο πολύ 
χώρο που δεν καταλαβαίνει κανείς αν δεν κατέβει προς τα κάτω ότι έχει πάει στη σελίδα που 
θέλει. Ένα ακόµη µειονέκτηµα είναι ότι έχει κάποιους συνδέσµους οι οποίοι δεν 
ανταποκρίνονται αλλά και κάποιες υπογραµµισµένες λέξεις που µοιάζουν µε συνδέσµους 
αλλά δεν είναι.  
 Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι έχει µηχανή αναζήτησης στις σελίδες του και χάρτη µε 
τις κύριες ενότητες. Επίσης είναι ενηµερωµένο πρόσφατα κάτι που του δίνει αξιοπιστία , 
γιατί όσο πιο πρόσφατα ενηµερωµένο είναι ένα e-commerce web site τόσο περισσότερο 
ελκύει πιθανούς αγοραστές. 
 Έχει κατάλογο µε τα µαθήµατα αλλά και µηχανή αναζήτησης για να βρει κανείς το 
µάθηµα που θέλει. Φαίνεται πόσες µέρες διαρκεί το κάθε µάθηµα , ο συνολικός χρόνος σε 
ώρες, πόσα µαθήµατα γίνονται την εβδοµάδα και το περιεχόµενο του κάθε µαθήµατος. 
∆ιευκολύνει τον χρήστη να επιλέξει το µάθηµα που του χρειάζεται µε τρία βήµατα.1. Να 
διαλέξει το είδος του µαθήµατος (δηλαδή τι υλικό χρειάζεται να µάθει) 2. Να διαλέξει την 
εκπαιδευτική του ανάγκη (δηλαδή πόσο καλά θα µάθει το υλικό) 3. Να διαλέξει το 
εκπαιδευτικό του πρόγραµµα (δηλαδή πότε θα το µάθει). Όσον αφορά το εκπαιδευτικό 
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πρόγραµµα υπάρχει η δυνατότητα να δει κανείς πότε προσφέρεται το κάθε µάθηµα και να 
επιλέξει την περίοδο που τον βολεύει. Επίσης µπορεί κανείς να δει ακόµη πιο αναλυτικά το 
σκοπό του µαθήµατος, τι προσφέρει στον εκπαιδευόµενο κ.α. Έχει δοκιµαστικές ενότητες 
που παρέχονται δωρεάν για περίοδο δύο εβδοµάδων ούτως ώστε ο εκπαιδευόµενος να έχει 
διαµορφώσει µία πλήρη άποψη σχετικά µε τον τρόπο διδασκαλίας των µαθηµάτων πριν 
δώσει τα χρήµατα του. Και σίγουρα αν κάποιος δοκιµάσει κάποια ενότητα και του αρέσει 
πολύ αποκλείεται µετά να σκεφτεί την τιµή. Επίσης υπάρχουν και διαθέσιµα demos. 
 Παρέχει κάποιες προσφορές στις τιµές για όσους εγγραφούν µέχρι κάποια ορισµένη 
χρονική περίοδο. ∆ίνει τη δυνατότητα σύγκρισης µε παρόµοια e-learning sites όσον αφορά 
τις τιµές. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό και είναι κάτι που δεν υπάρχει στα web site που 
αναλύσαµε ως τώρα. Ο υποψήφιος αγοραστής µπορεί να ελέγξει τις τιµές, να συγκρίνει και 
να αποφασίσει αν θα αγοράσει ή όχι. Μπορεί κανείς να εγγραφεί στο συγκεκριµένο web site 
είτε µέσω email είτε µέσω τηλεφώνου. 
 Για να πληρώσει κανείς πρέπει να ακολουθήσει δύο βήµατα. Πρώτον να 
επιβεβαιώσει τον λογαριασµό του ή αν δεν έχει λογαριασµό να εγγραφεί. ∆εύτερον να 
διαλέξει τον τρόπο πληρωµής. Έχει µεγάλη ποικιλία από τρόπους πληρωµής κάτι που του 
δίνει µεγάλο πλεονέκτηµα. Ενδεικτικά αναφέρω µερικούς: µετρητά, µε επιταγή, µε πιστωτική 
κάρτα κ.α. ∆ιαβεβαιώνει ότι η συναλλαγή είναι ασφαλής. Μπορεί κανείς να δει ότι τα 
προσωπικά δεδοµένα προστατεύονται κάτι που το επιβεβαιώνει και η BBB online Privacy 
αλλά και κάποιους όρους τους οποίους αποδέχεται. 
 Κλείνοντας µε την παρουσίαση του www.ensys.net καλό θα ήταν να αναφέρω ότι ο 
τρόπος αγοράς δεν είναι αρκετά ξεκάθαρος γιατί δεν έχει καλάθι αγορών και µόνο στο τέλος 
που κάνει κάποιος την αίτηση αγοράς δηλώνει το µάθηµα που τον ενδιαφέρει. 
 
 
6. WWW.E-LEARNINGCENTER.COM 
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 Το www.e-learningcenter.com έχει πολύ ελκυστική εµφάνιση µε ωραία χρώµατα και 
φωτογραφίες όµως το φόντο του είναι πολύ σκούρο και ίσως να δηµιουργεί πρόβληµα σε 
ανθρώπους µα αχρωµατοψία. Έχει µηχανή αναζήτησης και για τα µαθήµατα και για όλο το 
web site. ∆ίνει τη δυνατότητα στο χρήστη για επικοινωνία µέσω email, ταχυδροµικής 
διεύθυνσης, τηλεφώνου και έχει και δωρεάν τηλεφωνική γραµµή επικοινωνίας. Επιπλέον 
κάνει ξεκάθαρο στο χρήστη ότι µπορεί να επικοινωνήσει µαζί τους για οτιδήποτε θέλει ανά 
πάσα στιγµή. Είναι φιλικό προς το χρήστη και προσαρµόζεται στις ανάγκες του. Εκτός από 
τους παραπάνω τρόπους επικοινωνίας, υπάρχει ακόµα και µία “φόρµα ζήτησης 
πληροφορίας”. 
 Υπάρχει µία σελίδα που αναγράφει τα δικαιώµατα περί προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων όπως και σε όλα τα προηγούµενα  web sites. Το διαφορετικό όµως εδώ είναι ότι 
αυτή η σελίδα είναι προσωπικά γραµµένη και ενυπόγραφη από τον πρόεδρο του e-learning 
center. Έχει επίσης και φωτογραφία του. Αυτό κάνει το χρήστη να νοιώθει πιο ασφαλής γιατί 
του δίνει την αίσθηση ότι έχει µπροστά του τον υπεύθυνο. Με έντονα µαύρα γράµµατα 
επιβεβαιώνεται στο χρήστη ότι το email του δεν πρόκειται να πουληθεί ή να κοινοποιηθεί σε 
τρίτους. Καθώς επίσης ότι οι πληροφορίες ή τα προϊόντα που θα αγοράσει δεν θα 
αποκαλυφθούν ή πουληθούν σε άλλους οργανισµούς.  
 ∆ίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να δει κάποια πράγµατα σχετικά µε την εταιρία. 
Εγγυώνται 100% ικανοποίηση από τις υπηρεσίες τους και προβάλλουν και τις απόψεις 
παλιών πελατών τους για να το αποδείξουν. ∆ίνουν την εντύπωση ότι θα είναι πάντα στη 
διάθεση του εκπαιδευόµενου έχοντας γραµµένη µε έντονα γράµµατα τη φράση: “We are here 
for you”. 
 ∆είχνει αναλυτικά τα µαθήµατα και τις τιµές τους. Επίσης υπάρχουν και κάποια 
µαθήµατα που παρέχονται δωρεάν µέσω ίντερνετ. Εξηγεί ακόµη την απαιτουµένη τεχνολογία 
α για το κάθε µάθηµα. ∆εν υποστηρίζει τεχνολογία Macintosh. ∆ίνει τη δυνατότητα 
συνέχισης των αγορών αφού έχει κουµπί συνέχειας. Επίσης µε επιπλέον $50 µπορεί κάποιος 
να επιλέξει την να έχει µόνιµη βοήθεια όποτε τι χρειαστεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο για 365 
ηµέρες το χρόνο. Αυτό είναι πολύ χρήσιµο γιατί ανά πάσα στιγµή ο εκπαιδευόµενος µπορεί 
να λύσει τις απορίες του χωρίς να είναι αναγκασµένος να περιµένει. Το µόνο µειονέκτηµα 
είναι ότι στις κύριες αργίες των Η.Π.Α. δεν διατίθεται αυτή η υπηρεσία, κάτι το οποίο είναι 
γραµµένο σαν υποσηµείωση µε µικρά γράµµατα και ο εκπαιδευόµενος µπορεί να µην το 
προσέξει. Εγγυώνται επίσης ότι δεν πρόκειται να στείλουν ποτέ ανεπιθύµητη αλληλογραφία 
(spamming). Τέλος µπορεί να δει κάποιος ξανά την παραγγελία του για να σιγουρευτεί ότι 
είναι όντως αυτό που θέλει. 
 Ένα ακόµη µεγάλο πλεονέκτηµα που έχει το εν λόγω web site σε σχέση µε υπόλοιπα 
εξεταζόµενα είναι ότι διαθέτει και εκδοχή κειµένου µόνο (text only version). Σίγουρα το 
γεγονός αυτό θα τους δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην προσέλκυση 
εκπαιδευόµενων µε προβλήµατα όρασης. Αν κάποιος ξεχάσει το password του µπορεί να 
τους στείλει µέσω email το user ID του και να του το στείλουν επίσης µέσω email. 
Παροτρύνει τον εκπαιδευόµενο να επικοινωνήσει τηλεφωνικά σε περίπτωση εύρεσης τυχών 
λάθους στα µαθήµατα. Και τελευταίο αλλά εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι ο 
εκπαιδευόµενος µπορεί να µαρκάρει κάθε φορά που σταµάτησε τη διδασκαλία του και να 
συνεχίσει από εκεί την επόµενη φορά. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε το χάσιµο του χρόνου. 
 Πολύ ωραίο και εύχρηστο web site που φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει σχεδιαστεί βάσει 
των αναγκών του χρήστη. 
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7. WWW.E-LEARNINGFOUNDRY.COM 
 

 
 
 Το www.e-learningfoundry.com είναι απλό και ωραίο. Έχει άσπρο φόντο µε µαύρα 
γράµµατα κάτι που αυξάνει την προσιτότητα του. ∆ίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δει µια 
σύγκριση των µαθηµάτων που προσφέρει για να διαπιστώσει ότι είναι τα καλύτερα. Επίσης 
γνωστοποιείται η διεύθυνση της φυσικής τοποθεσίας της εταιρίας, αριθµός τηλεφώνου και 
email. 
 Αν επιλέξει κάποιος να δει τα µαθήµατα µπορεί να δει τις τιµές τους, τα περιεχόµενα 
τους και το σκοπό τους. Υπάρχουν κάποια µαθήµατα που διατίθενται δωρεάν. Για να 
βοηθήσει το χρήστη να καταλάβει καλύτερα το σκοπό και τον τρόπο διδασκαλίας των 
µαθηµάτων έχει κάποιες πιθανές ερωτήσεις µε τις απαντήσεις τους. Αν κάποιος δεν καλυφθεί 
ούτε από αυτές τον παροτρύνουν να επικοινωνήσει µαζί τους. Εξηγεί την τεχνολογία που 
χρειάζεται κάποιος για να µπορέσει να παρακολουθήσει κάποιο µάθηµα. ∆εν χρειάζεται 
εξειδικευµένη τεχνολογία. 
 Για να παραγγείλει κάποιος ένα µάθηµα πρέπει να το επιλέξει και έπειτα να επιλέξει 
το κουµπί “BUY”.Αυτό ίσως να δηµιουργεί κάποιο πρόβληµα σε κάποιους νέους χρήστες 
που αγοράζουν για πρώτη φορά επειδή ο κόσµος ακόµα φοβάται τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές και ίσως να µην καταλάβει κάποιος ότι µε το που επιλέγεις “BUY” ο προϊόν στη 
λίστα και µπορεί αν δε θέλει να µην το αγοράσει αργότερα. Παρόλα’ αυτά αφού κάποιος 
επιλέξει “BUY” του στέλνεται ένα username και ένα password. 
 Όσον αφορά την πληρωµή ζητούνται τα προσωπικά στοιχεία αλλά εγγυώνται 
ασφάλεια και το επιβεβαιώνουν µέσω της Verisign. Επίσης σε εµφανές µέρος αναγράφεται 
ότι δεν πρόκειται να µεταχειριστούν τα στοιχεία κανενός. Ένα θετικό στοιχείο σε σχέση µε τα 
υπόλοιπα web site είναι ότι τουλάχιστο όταν φτάνει κανείς στο στάδιο της πληρωµής έχει 
δυνατότητα επιλογής γλώσσας από µία µεγάλη γκάµα γλωσσών. Υπάρχει η δυνατότητα 
αναίρεσης της επιλογής αν κάποιος δε θέλει τελικά να συνεχίσει τη συνέχιση της διαδικασίας 
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της συναλλαγής. Αν κάποιος παραγγείλει µέχρι τις πέντε η ώρα µιας ηµέρας τότε θα λάβει 
την παραγγελία του µέχρι τις πέντε η ώρα της επόµενης ηµέρας. Γνωστοποιούν ότι θα τον 
ενηµερώσουν µε email και όχι µε φαξ. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να στείλουν και 
απάντηση και µέσω ταχυδροµείου αλλά έτσι επιβαρύνεται ο αγοραστής µε $1,5. Η πληρωµή 
γίνεται µέσω πιστωτικής κάρτας, µετρητά, και µε αντικαταβολή. Επίσης υπάρχει δυνατότητα 
να επιλέξει ο αγοραστής το νόµισµα µε το οποίο επιθυµεί να πληρώσει. 
 Τελειώνοντας την ανάλυση και του τελευταίου web site και έχοντας πλέον µια πλήρη 
εικόνα από όλα θα συνεχίσουµε την ανάλυση µας µε µία σύγκριση και των έξι µε τη βοήθεια 
και του πίνακα που ακολουθεί.  
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8. ΣΥΓΚΡΙΣΗ→ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-        
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ2  
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1 2 3 4  5 6 
1. SITE DESIGN       
Το website περιέχει χάρτη ή οδηγό που δείχνει όλες τις 
κύριες ενότητες  Ο Ο Ν Ν Ν Ο 

Το website περιέχει γλωσσάριο Ν Ο Ν Ο Ο Ο 
Οι άγνωστες λέξεις είναι µαρκαρισµένες και συνδεδεµένες µε 
το γλωσσάριο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

Όλες οι σελίδες είναι εκτυπώσιµες και οι εκτυπωµένες 
σελίδες είναι ακριβείς και πλήρεις Ν Ν Ν Ο Ο Ν 

Ο χρόνος φόρτωσης µιας σελίδας είναι για το πιο απλό 
λογισµικό το πολύ 10 δευτερόλεπτα Ν Ν Ν Ν Ν Ν 

Τα φόντα των σελίδων αποτελούνται από άσπρο ή απαλά 
χρώµατα, µε έντονες χρωµατικές αντιθέσεις Ν Ν Ν Ο Ο Ν 

Φόντα µε κείµενο ή σχέδια χρησιµοποιούνται µόνο όταν δεν 
παρεµβαίνουν στην καθαρή και εύχρηστη έκθεση της 
πληροφορίας 

Ν Ν Ν Ο Ο Ν 

Ορολογία χρησιµοποιείτε µόνιµα µέσα στο website Ο Ο Ο Ν Ο Ο 
2. ΠΛΟΗΓΗΣΗ       
Γρήγορη και εύκολη πλοήγηση Ν Ν Ν Ο Ν Ν 
Η πλοήγηση του website λέει στον εκπαιδευόµενο τι να κάνει 
σε κάθε σελίδα, και που να πάει ή τι να κάνει µετά Ο Ο Ν Ο Ν Ο 

Όλοι οι υπερσύνδεσµοι λειτουργούν κανονικά Ν Ν Ν Ο Ν Ν 
“De facto” συγκεκριµένα χρώµατα χρησιµοποιούνται για 
συνδέσµους που µπορεί να τους επισκεφτεί κάποιος ή όχι  Ν Ο Ο Ο Ν Ν 

Οι σύνδεσµοι και τα URLs είναι ξεκάθαρα, συγκεκριµένα και 
όσο πιο περιεκτικά γίνεται  Ν Ν Ν Ο Ν Ν 

Υπάρχουν σύνδεσµοι που οδηγούν προς τα πίσω έτσι ώστε οι 
εκπαιδευόµενοι να µπορούν εύκολα να γυρίσουν στην αρχική 
σελίδα 

Ο Ο Ν Ο Ν Ο 

 
3. MODULE DESIGN       

Οι στόχοι της διδασκαλίας δίνονται µε εµφανείς, 
ή ό

Ν Ν Ν Ν Ν Ν 

                                                 
2 Για συντοµία το κάθε web site αντιστοιχεί σε έναν αριθµό. 
   1→www.compact.gr/store/ 
   2→www.estudies.gr 
   3→www.cin.gr/cin 
   4→www.ensys.net 
   5→www.e-learningcenter.com 
   6→www.e-learningfoundry.com 
Επίσης θα ήθελα να διευκρινίσω ότι οι τιµές για την αξιολόγηση των web sites είναι από είναι Ν για 
ναι και Ο για όχι.  
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µετρήσιµους όρους 
Κάθε σελίδα είναι άµεσα συνδεδεµένη µε ένα αντικείµενο 
διδασκαλίας Ν Ο Ν Ν Ο Ν 

Κάθε διδακτική ενότητα περιλαµβάνει µε οργανωµένο τρόπο 
τα περιεχόµενά της. Ν Ν Ν Ν Ν Ν 

 
Κάθε διδακτική ενότητα περιλαµβάνει παραδείγµατα του 
τρόπου διδασκαλίας και εξηγεί γιατί χρησιµοποιείται ο 
συγκεκριµένος τρόπος. 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

Κάθε  διδακτική ενότητα έχει µία περιγραφή των 
δραστηριοτήτων και των αποτελεσµάτων προς των 
εκπαιδευόµενο και το χρόνο που χρειάζεται για να 
ολοκληρωθεί 

Ν Ν Ν Ν Ο Ν 

∆ίνεται η δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης για ορισµένες 
ενότητες πριν τις αγοράσει Ο Ο Ο Ν Ν Ν 

Υπάρχει διαθέσιµο demo για ορισµένες διδακτικές ενότητες Ν Ο Ν Ν Ο Ο 
4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ       
Το περιεχόµενο στην εξέλιξη των διαδικασιών περιλαµβάνει 
και “πώς να το κάνεις” και “ πώς να αποφασίσεις” 
κατευθύνσεις 

Ο Ο Ν Ο Ν Ο 

Το περιεχόµενο που χρειάζεται περισσότερο βρίσκεται σε 
εµφανές σηµείο Ν Ο Ν Ο Ν Ν 

Το περιεχόµενο που οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση του 
τίτλου µιας ενότητας βρίσκεται σε εµφανές σηµείο Ν Ν Ν Ο Ν Ν 

Σύνδεσµοι για “αναφορές” και “σχετικά  µε ” περιλαµβάνουν 
λιγότερο σηµαντικό περιεχόµενο Ο Ν Ν Ν Ν Ν 

Κάθε κοµµάτι του περιεχοµένου του website επεξηγεί 
ακριβώς τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευόµενος Ν Ο Ν Ο Ν Ο 

5. SEQUENCING       
Κάθε σελίδα σε ακολουθία επιτρέπει την πλοήγηση σε άλλα 
χρήσιµα µέρη (π.χ. αρχή, τέλος, επόµενο, προηγούµενο) Ο Ο Ν Ο Ν Ο 

Κάθε υπερσύνδεσµος που βγάζει τον εκπαιδευόµενο έξω από 
το πρόγραµµα διδασκαλίας το γράφει ξεκάθαρα ότι το κάνει 
αυτό 

Ν Ν Ν Ν Ν Ν 

Κάθε υπερσύνδεσµος φαίνεται καθαρά και µόνιµα Ν Ο Ο Ο Ν Ν 
Κάθε υπερσύνδεσµος χρησιµοποιεί λεξιλόγιο το οποίο 
ξεκάθαρα δείχνει που οδηγεί Ν Ν Ν Ν Ν Ν 

 
6. ΓΡΑΦΙΚΑ       
Ελκυστικά γραφικά µε ωραία χρώµατα Ν Ν Ν Ο Ν Ο 
Τα γραφικά καταλαµβάνουν µικρό χώρο ενώ παράλληλα δεν 
χάνουν τη σηµασία τους Ν Ο Ν Ο Ο Ν 

Κάθε γραφικό εξυπηρετεί µια εκπαιδευτική ή µια 
πληροφοριακή ανάγκη Ν Ο Ν Ν Ο Ο 

Το µέγεθος των γραφικών ελαχιστοποιείται Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
Κάθε animation εξυπηρετεί ένα εκπαιδευτικό σκοπό ο οποίος 
δεν µπορεί να επιτευχθεί πιο απλά Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
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7. ΚΕΙΜΕΝΟ 
Το κείµενο είναι αρκετά µικρό έτσι ώστε να αποφεύγεται το 
ρολάρισµα, ακόµα και στις πιο µικρές οθόνες Ο Ν Ν Ο Ο Ν 

Το κείµενο είναι γραµµένο σε µινιµαλιστικό στυλ: 
συµπυκνωµένο και χρήσιµο Ν Ν Ν Ν Ν Ν 

Το κείµενο (στυλ, χρώµα, αντιθέσεις) είναι εύκολο να 
διαβαστεί και στην οθόνη αλλά και σε εκτύπωση Ν Ν Ν Ο Ο Ν 

Οι γραµµές του κειµένου είναι αρκετά µικρές ούτως ώστε οι 
αναγνώστες να µην αναγκάζονται να κινούν το κεφάλι τους 
δεξιά και αριστερά για να τις διαβάσουν, ακόµα και στις 
µεγαλύτερες οθόνες 

Ν Ο Ν Ν Ν Ν 

Όλο το κείµενο είναι γραµµατικά και ορθογραφικά σωστό       
8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ       
Επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει ληφθεί Ο Ν Ν Ο Ν Ν 
∆υνατότητα να γυρίζει κανείς πίσω και να αλλάζει την 
παραγγελία του Ν Ο Ν Ο Ν Ν 

Έχει κουµπιά παραγγελιών που είναι εύκολο και ξεκάθαρο να 
βρεθούν (π.χ. κουµπί συνέχειας) Ν Ο Ν Ο Ν Ο 

∆υνατότητα να µπορεί κανείς να δει τι βρίσκεται στο καλάθι 
των αγορών του ανά πάσα στιγµή Ν Ο Ν Ο Ν Ο 

Εξηγεί στο χρήστη ότι καθώς συνεχίζει τις αγορές του οι 
υπηρεσίες που έχει αγοράσει ήδη βρίσκονται στο καλάθι του Ν Ο Ο Ο Ν Ο 

∆εν χρειάζεται να κλικάρει κανείς επιπλέον όταν τελειώνει 
τις αγορές του για να προσπεράσει κάτι που προσπαθούν 
επιπλέον να του πωλήσουν 

Ν Ν Ν Ν Ν Ν 

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ       
Εγγύηση για απάτες µε πιστωτικές κάρτες Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
Επιβεβαίωση ότι τα προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευόµενου 
δε θα πουληθούν ούτε θα δοθούν σε τρίτους Ν Ν Ο Ν Ν Ν 

∆εν ζητάει πολύ προσωπικές πληροφορίες Ν Ν Ο Ν Ν Ν 
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      Μετά την παρουσίαση και των έξι web sites και µε τη βοήθεια της χρήσης του 
πίνακα, έχουµε σχηµατίσει πλέον µία κάπως ολοκληρωµένη εικόνα για κάθε ένα από 
αυτά και µπορούµε να προχωρήσουµε στη σύγκρισή τους. Η σύγκριση αυτή θα γίνει µε 
βάση τα κριτήρια που περιέχει κάθε πίνακας. 
 Ξεκινάµε λοιπόν µε το σχεδιασµό του web site (site design). Καταρχήν, παρατηρούµε 
ότι τα µισά web sites (2 ελληνικά και ένα ξένο) δεν έχουν ένα πολύ σηµαντικό για την 
διευκόλυνση του χρήστη εργαλείο, όπως είναι ο χάρτης. ∆εύτερον, ένα εξίσου σηµαντικό 
βοήθηµα ειδικά για αρχάριους χρήστες, όπως είναι το γλωσσάριο υπάρχει µόνο σε δύο 
ελληνικά web sites και σε κανένα ξένο. Αλλά ακόµη και στα δύο αυτά web site που 
υπάρχει γλωσσάριο βλέπουµε ότι δεν είναι αρκετά οργανωµένο, αφού δεν υπάρχουν 
µαρκαρισµένες άγνωστες λέξεις µες στο web site που να οδηγούν απευθείας στο 
γλωσσάριο. Και µάλιστα και στα δύο αυτά web sites το γλωσσάριο δεν ήταν σε εµφανές 
σηµείο. Τρίτον ενώ και στα έξι web sites όλες οι σελίδες είναι εκτυπώσιµες σε δύο από 
αυτά (και τα δύο ξένα) δεν είναι ακριβείς και πλήρεις γιατί έχουν έντονα χρώµατα και 
είναι πολύ µεγάλες σε πλάτος ούτως ώστε να µην χωράνε σε µία σελίδα. Ένα θετικό 
στοιχείο που το παρατηρούµε και στα έξι web site είναι ότι η ταχύτητα φόρτωσης µίας 
σελίδας είναι σχετικά µεγάλη. Κανένα από τα έξι δεν χρειάζεται πάνω από δέκα 
δευτερόλεπτα για να φορτώσει µία σελίδα. Όσον αφορά το φόντο ενώ και τα τρία 
ελληνικά web sites έχουν απαλά χρώµατα µε έντονες αντιθέσεις, δύο εκ των ξένων έχουν 
πολύ σκούρα φόντα. Και µάλιστα το www.ensys.net έχει µαύρο φόντο και κόκκινα 
γράµµατα στο κείµενο, δύο χρώµατα εξίσου έντονα. Επιπλέον τα φόντα των δύο αυτών 
web sites παρεµβαίνουν στην καθαρή και εύχρηστη έκθεση της πληροφορίας. Τέλος µόνο 
σε ένα εκ των έξι web site στο www.ensys.net χρησιµοποιείται µόνιµα ορολογία. 
 Συµπερασµατικά από την παραπάνω ανάλυση µπορούµε να πούµε ότι το 
www.cin.gr/cin/ που είναι ελληνικό web site υπερτερεί των υπολοίπων όσον αφορά το 
web design. Αντιθέτως το www.e-learningcenter.com έρχεται τελευταίο σ’ αυτό τον 
τοµέα. Αυτό µπορούµε να το παρατηρήσουµε καλύτερα και στο πιο κάτω γράφηµα.3 
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 Όσον αφορά την πλοήγηση µόνο στο www.ensys.net δεν ήταν γρήγορη και εύκολη κι 
αυτό γιατί στο συγκεκριµένο web site είναι αρκετά δύσκολα να καταλάβει κανείς τι 
πρέπει να κάνει για να συνεχίσει την πλοήγηση του. Επίσης µόνο σε δύο web site (ένα 
ελληνικό και ένα ξένο) δίνεται στον εκπαιδευόµενο να καταλάβει τι να κάνει σε κάθε 
σελίδα, και που να πάει ή τι να κάνει µετά. Σε δύο ξένα web sites δεν λειτουργούν σωστά 
όλοι οι υπερσύνδεσµοι. ∆ηλαδή υπάρχουν και ληγµένοι υπερσύνδεσµοι. Αλλά 
τουλάχιστον στο www.e-learningcenter.com µόλις πατήσει κάποιος ένα σύνδεσµο που δε 
λειτουργεί ανοίγει µία σελίδα στην οποία αναγράφεται ότι ζητούν συγνώµη για αυτό και 
υπάρχει η δυνατότητα ή να επιστρέψει στην αρχική σελίδα ή να χρησιµοποιήσει τη 

                                                 
3 Βλέπε υποσηµείωση 2. 
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µηχανή αναζήτησης. Επίσης σου ζητούν να  αναφέρεις  το ληγµένο σύνδεσµο στο τµήµα 
εξυπηρέτησής τους µε email. Σε τρία web sites (δύο ελληνικά και ένα ξένο)δεν 
χρησιµοποιούνται καθορισµένα χρώµατα και µορφές για τους υπερσυνδέσµους. Αυτό 
είναι ένα πολύ µεγάλο µειονέκτηµα γιατί ναι µεν στους χρήστες αρέσει η πρωτοβουλία 
και η αλλαγή αλλά είναι κάποια πράγµατα όσων αφορά το σχεδιασµό ενός web site που 
πρέπει να ακολουθούν ορισµένους κανόνες για την εύκολη και γρήγορη πλοήγηση του 
χρήστη. Επιπλέον σε όλα τα web sites εκτός του www.ensys.net οι σύνδεσµοι και τα 
URLs είναι ξεκάθαρα, συγκεκριµένα και όσο πιο περιεκτικά γίνεται. Τέλος µόνο σε δύο 
web sites (ένα ελληνικό και ένα ξένο) υπάρχουν σύνδεσµοι που οδηγούν προς τα πίσω 
έτσι ώστε οι εκπαιδευόµενοι να µπορούν εύκολα να γυρίσουν στην αρχική σελίδα. 
 Όπως βλέπουµε και στο παρακάτω γράφηµα ένα ελληνικό και ένα ξένο web site, το 
www.cin.gr/cin/ και το www.e-learningcenter.com αντίστοιχα βρίσκονται στην πρώτη 
θέση σε σχέση µε την πλοήγηση. Ενώ το www.ensys.net είναι τελευταίο.  
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 Ας προχωρήσουµε τώρα στη σύγκριση µε βάση το module design. Και στα έξι web 
sites οι στόχοι τις διδασκαλίας φαίνονται ξεκάθαρα. Καθώς επίσης και στα έξι web sites 
κάθε διδακτική ενότητα περιλαµβάνει µε οργανωµένο τρόπο τα περιεχόµενά της. Σε 
τέσσερα web sites κάθε σελίδα είναι άµεσα συνδεδεµένη µε ένα αντικείµενο 
διδασκαλίας, αφού σε όποια σελίδα και αν βρίσκεται ο εκπαιδευόµενος τα διαθέσιµα 
µαθήµατα είναι πάντα ορατά. Ένα καλά οργανωµένο web site που προσφέρει υπηρεσίες 
e-learning θα πρέπει να περιλαµβάνει παραδείγµατα του τρόπου διδασκαλίας για κάθε 
διδακτική ενότητα αλλά και αιτιολόγηση γιατί χρησιµοποιείται ο συγκεκριµένος τρόπος 
διδασκαλίας, ούτως ώστε ο εκπαιδευόµενος να έχει µία πλήρη άποψη του τι πρόκειται να 
επακολουθήσει από τη στιγµή που θα επιλέξει κάποιο µάθηµα αλλά και να νοιώθει 
σιγουριά ότι ο τρόπος της διδασκαλίας του ταιριάζει. Σε όλα τα web sites εκτός του 
www.e-learningcenter.com κάθε διδακτική ενότητα συνοδεύεται από µία περιγραφή των 
δραστηριοτήτων και των επιδράσεών τους προς τον εκπαιδευόµενο καθώς επίσης και το 
χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί µία ενότητα. 
 Όσον αφορά το module design εκεί προηγείται το www.ensys.net ενώ στην τελευταία 
βαθµίδα βρίσκονται ένα ελληνικό και ένα ξένο web site το www.estudies.gr και το 
www.e-learningcenter.com αντίστοιχα. 
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 Στη συνέχεια ας περάσουµε στην οργάνωση του περιεχοµένου. Μόνο το περιεχόµενο 
www.cin.gr/cin/ βοηθάει τον εκπαιδευόµενο στην εξέλιξη της πορείας του, εξηγώντας 
του και πώς να κάνει κάτι αλλά και πώς να το αποφασίσει. Σε τέσσερα εκ των έξι web 
sites (δύο ελληνικά και δύο ξένα) το περιεχόµενο που χρειάζεται περισσότερο βρίσκεται 
σε εµφανές σηµείο. Επιπλέον σε όλα εκτός από το www.ensys.net το περιεχόµενο που 
οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση του τίτλου µιας ενότητας βρίσκεται σε εµφανές σηµείο. 
Σε όλα τα web sites εκτός από το www.compact.gr/store/ σύνδεσµοι για “αναφορές” και 
“σχετικά µε” περιλαµβάνουν λιγότερο σηµαντικό περιεχόµενο. Στο 
www.compact.gr/store/ για να δεις ότι το web site περιέχει γλωσσάριο πρέπει να πας στο 
σύνδεσµο “σχετικά µε”. Σε τρία web sites (δύο ελληνικά και ένα ξένο) κάθε κοµµάτι του 
περιεχοµένου επεξηγεί ακριβώς τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευόµενος. 
 Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι όσον αφορά την οργάνωση του 
περιεχοµένου το www.cin.gr/cin/ έρχεται πρώτο και το www.ensys.net τελευταίο, 
γεγονός που το αποδεικνύει και το ακόλουθο γράφηµα.  
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 Επόµενη ενότητα κριτηρίων είναι η ακολουθία (sequencing). Μόνο σε δύο από τα έξι 
εξεταζόµενα web sites (ένα ελληνικό και ένα ξένο) κάθε σελίδα σε ακολουθία επιτρέπει 
την πλοήγηση σε άλλα χρήσιµα µέρη του web site όπως αρχή, τέλος, επόµενο, 
προηγούµενο. Το θετικό είναι ότι και στα έξι web sites κάθε υπερσύνδεσµος που βγάζει 
τον εκπαιδευόµενο έξω από το πρόγραµµα διδασκαλίας γράφει ξεκάθαρα ότι το κάνει 
αυτό. Καθώς επίσης και στα έξι όλοι οι υπερσύνδεσµοι χρησιµοποιούν λεξιλόγιο που 
κάνει τον εκπαιδευόµενο να καταλαβαίνει που οδηγούν. 
 Το www.e-learningcenter.com έρχεται πρώτο όσον αφορά την ακολουθία των 
σελίδων, ενώ τελευταίο βρίσκεται το www.estudies.gr και το www.ensys.net. 
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Όσον αφορά τα γραφικά δεν µπορώ να πω ότι κάποιο από τα εξεταζόµενα web site 
είχε εξαιρετικά γραφικά. Πάντως τα γραφικά των τριών ελληνικών web sites καθώς και 
του www.e-learningcenter.com ήταν πιο ελκυστικά από των άλλων δύο web sites. Σε τρία 
από τα έξι web sites (δύο ελληνικά και ένα ξένο) τα γραφικά δεν καταλαµβάνουν πολύ 
χώρο ενώ παράλληλα δεν χάνουν τη σηµασία τους. Παροµοίως σε δύο ελληνικά και ένα 
ξένο web site κάθε γραφικό εξυπηρετεί µια εκπαιδευτική ή µια πληροφοριακή ανάγκη. 
Τέλος σε κανένα από τα εξεταζόµενα web sites δεν ελαχιστοποιούνται τα γραφικά, ενώ 
δεν υπάρχουν ούτε animations. 

Έτσι λοιπόν µετά από αυτή τη µικρή ανάλυση καταλήγουµε στο ακόλουθο γράφηµα, 
όπου δύο ελληνικά web sites ισοβαθµούν στην ενώ τα υπόλοιπα ακολουθούν. 
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Επόµενο σύνολο κριτηρίων είναι τα κριτήρια που αφορούν στη δοµή του κειµένου. 

Σε δύο ελληνικά και ένα ξένο web sites το κείµενο είναι αρκετά µικρό έτσι ώστε να 
αποφεύγεται το ρολάρισµα (scrolling). Όµως σε όλα τα web sites το κείµενο είναι 
γραµµένο µε συµπυκνωµένο και χρήσιµο τρόπο. Το κείµενο σε τέσσερα από τα έξι web 
sites (τρία ελληνικά και ένα ξένο) είναι εύκολο να διαβαστεί και στην οθόνη αλλά και σε 
εκτύπωση ακόµα και από ανθρώπους που πάσχουν από προβλήµατα όρασης. Ενώ σε 
πέντε από τα έξι οι γραµµές του κειµένου είναι αρκετά µικρές και δεν αναγκάζουν τον 
εκπαιδευόµενο να γυρίζει συνεχώς το κεφάλι του δεξιά και αριστερά προκειµένου να 
διαβάσει το κείµενο. Τέλος και σε όλα τα εξεταζόµενα web sites όλο το κείµενο είναι και 
γραµµατικά αλλά και ορθογραφικά σωστό. 

Καταλήγουµε λοιπόν ότι σχετικά µε τη δοµή του κειµένου υπερτερούν το 
www.cin.gr και το www.e-learningfoundry.com. Αντίθετα τα άλλα δύο ξένα web sites 
βρίσκονται στην τελευταία θέση σύµφωνα µε το γράφηµα. 
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Ας περάσουµε τώρα στη διαδικασία της αγοράς. ∆ύο από τα ελληνικά και δύο από τα 
ξένα web sites επιβεβαιώνουν στο χρήστη ότι η παραγγελία έχει ληφθεί. Επίσης σε δύο 
ελληνικά και δύο ξένα web sites ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να γυρίζει πίσω και να 
αλλάζει την παραγγελία του. Μόνο τα µισά web sites έχουν κουµπιά που διευκολύνουν 
τη διαδικασία της εξέλιξης της παραγγελίας, όπως κουµπί συνέχειας. Επίσης µόνο στα 
µισά web sites έχει ο χρήστης τη δυνατότητα να βλέπει τι έχει στο καλάθι των αγορών 
του ανά πάσα στιγµή. Επιπλέον µόνο σε δύο web sites (ένα ελληνικό και ένα ξένο) 
διευκρινίζεται στο χρήστη πως ότι έχει αγοράσει βρίσκεται στο καλάθι του. Τέλος σε 
κανένα από τα έξι web sites δεν χρειάζεται ο αγοραστής να κλικάρει επιπλέον όταν έχει 
ήδη τελειώσει την αγορά του για να προσπεράσει κάποια διαφήµιση µε κάποιο προϊόν 
που προσπαθεί να προωθήσει η εταιρία. 

Καταλήγουµε λοιπόν στο ακόλουθο γράφηµα όπου την πρώτη θέση έχουν ένα 
ελληνικό και ένα ξένο web site. Το www.compact.gr/store και το www.e-
learningcenter.com ενώ τελευταίο έρχεται το www.ensys.net. 
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Τελειώνουµε µε το θέµα της ασφάλειας. Κανένα από τα έξι web sites δεν εγγυάται 
για απάτες µε πιστωτικές κάρτες. Αντιθέτως µόνο σε ένα web site δεν επιβεβαιώνεται ότι 
τα προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευόµενου δε θα δοθούν σε τρίτους και µόνο ένα ζητάει 
πιο πολλά προσωπικά στοιχεία από όσα χρειάζονται, όπως φύλλο, επίπεδο µόρφωσης κ.α 
Καταλήγουµε έτσι στο επόµενο γράφηµα όπου βλέπουµε µόνο το www.cin.gr/cin να 
υστερεί έναντι των άλλων. 
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 
 Μετά από την ανάλυση και τη σύγκριση των έξι web site σύµφωνα µε εννέα βασικά 
σύνολα κριτηρίων που επηρεάζουν την χρηστικότητα ενός web site που παρέχει 
υπηρεσίες e-learning µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι το καλύτερο από τα 
έξι εξεταζόµενα web sites είναι το www.cin.gr/cin. Βέβαια αυτό ισχύει αν λάβουµε 
υπόψη ότι όλα τα κριτήρια έχουν την ίδια βαρύτητα. Καταλήγουµε λοιπόν σε ένα 
γράφηµα που δείχνει τη σχέση του κάθε web site µε το σύνολο των κριτηρίων. 
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Επίσης µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα συνολικό διάγραµµα ανάµεσα από 
ελληνικά και ξένα web sites. Αυτό είναι το ακόλουθο: 
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Σύµφωνα µε το γράφηµα αυτό στο οποίο καταλήξαµε από τις µετρήσεις του 

πίνακα τα ελληνικά web sites υπερτερούν των ξένων. Αυτό είναι ένα αποτέλεσµα 
που ίσως να µην το περίµενε κανείς αλλά µπορεί και να εξαρτάται από την 
επιλογή των συγκεκριµένων web sites, η οποία ήταν τυχαία. 

Παρόλα αυτά πάντως µπορούµε ακόµα να συµπεράνουµε από όλη αυτή τη 
διαδικασία ότι όλα τα εξεταζόµενα web sites υστερούν κάποιων στοιχειωδών 
κριτηρίων, που εξετάσαµε. Καλό θα ήταν µελλοντική έρευνα να καλύψει το θέµα 
από τη µεριά του θέµατος της προσιτότητας. Ο όρος προσιτότητα αναφέρεται στο 
επίπεδο της χρησιµότητας µιας εφαρµογής ή ενός δικτυακού τόπου για τους 
ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες. Εκτός από το γεγονός ότι τέσσερα από τα έξι web 
sites έχουν σελίδες οι οποίες εύκολα διαβάζονται από ανθρώπους µε προβλήµατα 
όρασης και από το www.e-learningcenter.gr που περιέχει και text-only version το 
οποίο επίσης εξυπηρετεί ανθρώπους µε προβλήµατα όρασης, δεν υπάρχει καµιά 
άλλη λειτουργία που να βοηθάει ανθρώπους µε µηδενική όραση ή µε κινητικά 
προβλήµατα κ.α. Καλό θα ήταν επίσης να γίνει περαιτέρω έρευνα σχετικά µε τα 
συστήµατα ασφαλείας των συγκεκριµένων web sites και κυρίως σχετικά µε τον 
τρόπο πληρωµής, γιατί ενώ υπάρχουν πολλές δυνατότητες πληρωµής µέσω 
ίντερνετ χρησιµοποιούνται λίγες από αυτές. 
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