
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Το πακέτο λογισµικού AuctionDesigner είναι ένα από τα πολλά πακέτα που

έχουν σχεδιαστεί και µπορεί να παραγγείλει κανείς µέσω του Internet µε

σκοπό να αναπτύξει εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου.

Το συγκεκριµένο πακέτο αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για όποιον, χωρίς να

έχει ιδιαίτερες γνώσεις και εξοικείωση µε το αντικείµενο, ενδιαφέρεται να

σχεδιάσει και να δηµοσιεύσει στο διαδίκτυο διαφηµίσεις µε αγαθά, που

επιθυµεί να εκθέσει σε διάφορες δηµοπρασίες.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Tο AuctionDesigner είναι ένα πολύ απλό στη χρήση του πρόγραµµα, που

βοηθά το χρήστη του να δηµιουργήσει και να δηµοσιεύσει διαφηµιστικές

σελίδες. Είναι συµβατό µε όλες τις on-line web-sites που αφορούν

δηµοπρασίες. Περιλαµβάνει 24 βασικές σχεδιαστικές φόρµες (templates)

καθώς και ποικιλία χρωµάτων απαραίτητων για το σχεδιασµό των σελίδων

(εικόνα 1).



  Συνοπτικά, για τη δηµιουργία µιας σελίδας που φιλοξενεί τη διαφήµιση

κάποιου προϊόντος, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, χρησιµοποιώντας το

συγκεκριµένο πακέτο, είναι να δηµιουργηθούν και να προστεθούν οι εικόνες

του αντικειµένου, να δοθεί ο τίτλος, µια σύντοµη περιγραφή, οι όροι της

πώλησης και πληρωµής, ο κωδικός της δηµοπρασίας και, εφόσον είναι

επιθυµητό από το χρήστη, µπορούν να προστεθούν διάφορες προσωπικές

πληροφορίες όπως κάποιος σύνδεσµος (link) και το e-mail του. Στη συνέχεια,

χρησιµοποιώντας κάποιες ενσωµατωµένες λειτουργίες FTP οι σελίδες

δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο.

  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω δεν απαιτείται καµιά ιδιαίτερη γνώση

σχεδιασµού σελίδων και πιο συγκεκριµένα ο χρήστης δε χρειάζεται να

γνωρίζει προγραµµατισµό σε HTML. Το λογισµικό AuctionDesigner έχει

ενσωµατωµένο τον κώδικα της HTML, ο χρήστης απλά αφού επιλέξει την

εικόνα του προϊόντος που θέλει να διαφηµίσει και που θα έχει δηµιουργήσει

πρωτύτερα χρησιµοποιώντας κάποιο scanner ή ψηφιακή κάµερα, θα πρέπει



να επιλέξει µια από τις προσχεδιασµένες φόρµες, να την µορφοποιήσει

επιλέγοντας τον συνδυασµό των χρωµάτων της αρεσκείας του, τους

γραφικούς χαρακτήρες (fonts) και το µέγεθος που επιθυµεί, και ο κώδικας

HTML ενεργοποιείται αυτόµατα χωρίς να χρειάζεται επέµβαση του χρήστη.

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι δεν υπάρχει περιορισµός σχετικά µε τον αριθµό των

εικόνων που µπορούν να συµπεριληφθούν σε µια διαφηµιστική σελίδα.

Επίσης, σε περίπτωση που οι εικόνες είναι πολλές το πακέτο δίνει τη

δυνατότητα στο χρήστη να επεµβαίνει στη σελίδα και να αλλάζει τη σειρά

διαδοχής τους µε ένα πρόγραµµα διαχείρισης τους (Image Organizer) το

οποίο προσφέρεται ελεύθερα στους χρήστες που χρησιµοποιούν τον server

της AuctionDesigner.com για να φιλοξενεί τις διαφηµιστικές τους σελίδες

(εικόνα 2). Για τον οπτικό έλεγχο της σελίδας υπάρχει preview ώστε να µπορεί

ο χρήστης, πριν την δηµοσιεύσει να γνωρίζει πως είναι ή καλύτερα πως θα

την βλέπουν οι υποψήφιοι πελάτες.



  Ένα από τα χαρακτηριστικά του AuctionDesigner είναι ότι «θυµάται» τις

προτιµήσεις του χρήστη του. Έτσι, όταν στο σηµείο του παραθύρου της

σελίδας που προβλέπεται να γραφτούν οι όροι πληρωµής, ο χρήστης

συµπληρώσει τους όρους που επιθυµεί, το πρόγραµµα θα τους αποθηκεύσει

αυτόµατα, ως επιλογή και για µελλοντική χρήση σε άλλες εφαρµογές του.

  Για τους χρήστες της επαγγελµατικής έκδοσης υπάρχει η επιλογή του

µετρητή επισκέψεων στις σελίδες του (page counter). Για τους ίδιους χρήστες

υπάρχει επίσης και κάποιος κωδικός χρήστη (user-ID). Η χρήση αυτού του

κωδικού µπορεί να αποφέρει επιπλέον χρήµατα στον χρήστη και πιο

συγκεκριµένα επειδή σε κάθε διαφήµιση στο κάτω µέρος υπάρχει το

διακριτικό της AuctiοnDesigner, το οποίο λειτουργεί σαν σύνδεσµος µε την

τοποθεσία της, εάν κάποιος πελάτης το επιλέξει, αυτόµατα αποστέλλονται τα

στοιχεία του χρήστη. Στη συνέχεια αν ο πελάτης κάνει κάποια παραγγελία

οποιασδήποτε έκδοσης λογισµικού της εταιρείας ο χρήστης κερδίζει

προµήθεια. Πρέπει να αναφερθεί επίσης, ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να

συµπεριλάβει στη σελίδα που δηµοσιεύει την πληροφορία, ώστε άλλα site

δηµοπρασιών να περιλαµβάνουν σύνδεσµο προς τη σελίδα του.

 Από την στιγµή που ο χρήστης  ολοκληρώσει την σχεδίαση της σελίδας και

έχει συµπεριλάβει όλες τις επιλογές που θεωρεί απαραίτητες η σελίδα είναι

έτοιµη για δηµοσίευση. Αυτό πετυχαίνεται εύκολα λόγω του ότι το

AuctionDesigner περιέχει χαρακτηριστικά (features) FTP, και µε χρήση των

επιλογών από το menu του προγράµµατος µπορεί ο χρήστης απλά να

δηλώσει το όνοµα του server που θα φιλοξενήσει τη σελίδα του και να

διευκρινίσει το αν η σύνδεση θα είναι dial-up ή όχι.  Ένα σηµαντικό

χαρακτηριστικό του πακέτου αυτού είναι ότι τα χαρακτηριστικά FTP πέρα από

το να φορτώνουν (upload) σε κάποιο server τις σελίδες, διευκολύνουν το

χρήστη στη διαδικασία της ενηµέρωσης/βελτίωσης σελίδων που ήδη έχουν

δηµοσιευτεί, χωρίς να απαιτείται η πλήρης επαναφόρτωση τους στον server

αλλά µόνο των αρχείων που έχουν µετατραπεί.

  Κάτι που πρέπει να τονιστεί είναι, ότι όταν «εγγράφει» ο χρήστης ένα

αντικείµενο σε µια δηµοπρασία, στην πραγµατικότητα επικολλά ένα αντίγραφο

της διαφήµισης που έχει κατασκευάσει στην τοποθεσία που λαµβάνει χώρα η

δηµοπρασία. Η «φυσική» σελίδα της δηµοπρασίας του χρήστη βρίσκεται στον



server που φιλοξενεί την τοποθεσία της δηµοπρασίας, ωστόσο οι εικόνες

βρίσκονται στον server που έχει επιλέξει για να τις φιλοξενεί (Image hosting),

όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Κάθε φορά που ο χρήστης συµµετέχει σε µια

δηµοπρασία το πρόγραµµα «θυµάται» την παραπάνω διεύθυνση και δεν

απαιτεί από τον χρήστη να την ορίσει ξανά (εικόνα 3).

3.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

   Αυτό που γίνεται αµέσως αντιληπτό όσον αφορά τη χρήση του λογισµικού

AuctionDesigner είναι η ευκολία στο χειρισµό του. Το γεγονός ότι δεν απαιτεί

καµία ιδιαίτερη πείρα και γνώση προγραµµατισµού το κάνει ελκυστικό για

όλους όσους, χωρίς να γνωρίζουν HTML, θέλουν να δηµιουργήσουν τις δικές

τους σελίδες. Το menu επιλογών και τα παράθυρα διαλόγου είναι απλά και

σαφή βοηθώντας και τους πιο άπειρους σε τέτοιες εφαρµογές να αποφύγουν



τα λάθη. Αν και µε την επαγγελµατική έκδοση προσφέρονται και οδηγίες

χρήσεων, η χρήση του είναι τόσο εύκολη που δεν απαιτείται ιδιαίτερη µελέτη.

  Ένα µεγάλο του πλεονέκτηµα είναι η συµβατότητα του µε όλες τις on-line

web-sites που φιλοξενούν δηµοπρασίες είτε είναι e-Bay είτε Amazon, είτε

Yahoo. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι το AuctionDesigner είναι στην

ουσία ένα σχεδιαστικό πακέτο λογισµικού για σελίδες web, δεν πρόκειται για

λογισµικό δηµιουργίας και ελέγχου δηµοπρασιών αλλά πακέτο αποκλειστικά

δηµιουργίας των διαφηµιστικών σελίδων µε τις οποίες συµµετέχει ο

ενδιαφερόµενος σε δηµοπρασίες.

  Η τελευταία έκδοση του AuctionDesigner που προσφέρεται στην διεύθυνση

http://www.auctiondesigner.com είναι η v2.0.9. Είναι συµβατό µε τα Windows

95, 98 και ΝΤ και καταλαµβάνει χώρο 2.74 ΜΒ του σκληρού δίσκου.

http://www.auctiondesigner.com/


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το AuctionDesigner είναι ένα πακέτο λογισµικού δηµιουργίας διαφηµιστικών

σελίδων, συµβατό µε κάθε on-line τοποθεσία δηµοπρασιών. Είναι πολύ

εύκολο στη χρήση του και δεν απαιτεί από τον χρήστη του προγραµµατιστική

πείρα. Περιέχει προσχεδιασµένες φόρµες σελίδων τις οποίες ο χρήστης

µπορεί να µορφοποιήσει και να επικολλήσει τις εικόνες των αντικειµένων που

θέλει να εκθέσει και στη συνέχεια, αφού συµπληρώσει τις προσωπικές του

πληροφορίες, ορίσει server και προβεί στις κατάλληλες ρυθµίσεις µπορεί να

δηµοσιεύσει στο διαδίκτυο τις σελίδες που έχει δηµιουργήσει.       
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