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Πρόλογος

Το Auction Find είναι ένα έξυπνο µικρό πρόγραµµα που βοηθάει

στην ανεύρεση αντικειµένων που θέλουµε να αγοράσουµε ή που επιθυµούµε

να πουλήσουµε σε sites δηµοπρασιών στο ∆ιαδίκτυο . Παρέχει πρόσβαση στα:

eBay, Auction Addict ,Yahoo Auctions , Bid-A-Way και σε άλλα .Απλώς

επιλέγουµε το site και πληκτρολογούµε τη λέξη ή τις λέξεις κλειδιά .Τα

αποτελέσµατα εµφανίζονται πολύ γρήγορα στον browser µας. Μπορούµε

εύκολα να ελέγξουµε  τα αποτελέσµατα για δικά µας είδη που δηµοπρατούµε

ή να ψάξουµε για νέα συγκρίνοντας σε διαφορετικά sites για τιµές.

∆ηµοπρασίες στο Internet

Οι δηµοπρασίες είναι από τα παλαιότερα είδη εµπορικών συναλλαγών.

Στη σηµερινή εποχή όµως και µε τη βοήθεια της τεχνολογίας ο κλασικός

τρόπος διοργάνωσης και λειτουργίας  τους έχει µεταφερθεί στον

κυβερνοχώρο. Με κυριότερο πλεονέκτηµα την ευκολία αγοράς και πώλησης

από τους συµµετέχοντες και βεβαίως την δυνατότητα αυτή να παρέχεται  σε

µεγάλο πλήθος ανθρώπων ανεξαρτήτως της φυσικής τους παρουσίας  στον

τόπο διεξαγωγής , αντιλαµβάνεται κανείς το µέγεθος της ανάπτυξης. Αν

συνυπολογιστεί το γεγονός ότι πλέον η αγορά τείνει να παγκοσµιοποιηθεί

καταλαβαίνουµε τη σηµασία τους στο χώρο του Ε-Commerce γενικότερα.

Αν θέλαµε να περιγράψουµε τη διαδικασία σε γενικές γραµµές θα

λέγαµε τα εξής: ∆ηµοπρασία είναι η δηµόσια πώληση στην οποία η τιµή

διαµορφώνεται από προσφορές .Αυτός ο οποίος προσφέρει τη µεγαλύτερη

τιµή  ονοµάζεται πλειοδότης και σ’ αυτόν κατοχυρώνεται  το είδος . Για τη

συµµετοχή σε On-Line Auctions (αγορά ή πώληση ειδών) απαιτείται η

εγγραφή και η αποδοχή των όρων που σε γενικές γραµµές είναι ίδιες για όλα

τα Sites. Ο ενδεχόµενος αγοραστής ψάχνει στο site για το αντικείµενο που

τον ενδιαφέρει. Αφού το βρεί , βλέπει πληροφορίες για αυτό καθώς και την

τιµή στην οποία πωλείται ή την τιµή που έχει δώσει ο τελευταίος πλειοδότης .

Σε ειδικό πεδίο πληκτρολογεί τη δική του προσφορά αφού βεβαίως γίνει η

πιστοποίηση της ταυτότητάς του. ∆ίπλα στο προσφερόµενο είδος εµφαν
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ίζονται άλλες πληροφορίες όπως :Η ταυτότητα του πωλητή, ο χρόνος που

αποµένει  για να τελειώσει η δηµοπρασία, ο αριθµός των “ κτυπηµάτων“ από

άλλους υποψήφιους ,κ.λ.π. Αφού τελειώσει η δηµοπρασία ο πωλών ειδοποιεί

µε mail τον πλειοδότη και συνεννοούνται για την αποστολή του αντικειµένου

και την πληρωµή ή κατά την τακτική άλλων Sites ειδοποιούνται και οι δύο µε

αυτόµατο mail.

Searching

Για να βρούµε τα αντικείµενα που ψάχνουµε το µόνο που πρέπει να

κάνουµε είναι να γράψουµε τις λέξεις κλειδιά στο πεδίο Search for: να

επιλέξουµε το site που επιθυµούµε να ερευνήσουµε και είτε να πατήσουµε το

Enter είτε να πατήσουµε το κουµπί Search κάτω δεξιά της οθόνης .Ο

προεπιλεγµένος  browser του συστήµατός µας θα ξεκινήσει και θα µας

µεταφέρει στο επιλεγµένο site και θα εµφανίσει να αντικείµενα της έρευνάς

µας. Ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιηθεί (minimize) φεύγοντας από την οθόνη

όπου θα φαίνεται απλώς ένα “stay on top”   κουµπί , µε το πάτηµα του οποίου

επανεµφανίζεται το “Auction Find”.

Για να ερευνήσουµε για τα ίδια αντικείµενα σε άλλο site απλώς πατούµε

το κουµπί αυτό , επανεµφανίζεται το πρόγραµµα οπότε και επαναλαµβάνουµε

την ίδια διαδικασία δηλαδή επιλέγουµε τον καινούργιο δικτυακό τόπο, πατού-

µε το κουµπί search κ.λ.π. Συνεχίζουµε µε τον ίδιο τρόπο µέχρι ως ότου

βρούµε τα αντικείµενα που µας ενδιαφέρουν και στις χαµηλότερες τιµές.

http://www.pcis.net/curtis/files/AUCTIONFIND.ZIP
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                                    Εικόνες 1,2: Search
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The set up Window

Στο παράθυρο Set up θα ερωτηθούµε να συµπληρώσουµε

προσωπικές πληροφορίες απαραίτητες για πωλήσεις και αγορές σε sites on-

line  ∆ηµοπρασιών. Οι πληροφορίες αυτές χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για

αυτό το σκοπό. Θα πρέπει να συµπληρώσουµε τον κωδικό µας (ID) και το

password  για τα sites όπου απαιτείται η χρήση τους για να ενεργοποιήσουµε

το λογαριασµό µας (account).Επίσης έχουµε τη δυνατότητα να σηµειώσουµε

ακόµα 3 sites  για γρήγορη µετάβασή µας εκεί (personal links).

Εικόνα 3: User Info
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Εικόνα 4: Account Setup
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Adding custom links

Η τοποθέτηση των δεσµών αυτών είναι απλή. Χρησιµοποιώντας την

δυνατότητα copy και paste των windows  ενώ βρισκόµαστε στην επιθυµιτή

διεύθυνση ή πληκτρολογώντας την απευθείας στα καθορισµένα πεδία.Έτσι µε

το που πατούµε το κουµπί του  personal link µεταφερόµαστε στο site που

προεπιλέξαµε. Η δυνατότητα αυτή προστέθηκε έπειτα από επιθυµία των

χρηστών σε προηγούµενες εκδόσεις του προγράµµατος .

Εικόνα 5: Links



AUCTION FIND                                                     7                             ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

AUCTION FIND                                                      7                            ΚΟΥΡΤΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Checking new prices

Σε αυτή την έκδοση έχει προστεθεί επίσης η δυνατότητα για έρευνα για

καινούργια είδη σε sites δηµοπρασιών όπως το Fast Find και το Amazon. Ενώ

έχουµε ήδη επιλέξει το είδος που µας ενδιαφέρει και πρίν το “κτυπήσουµε” θα

ήταν καλό να ελέγξουµε αν υπάρχουν καλύτερες τιµές σε άλλα sites.΄Ετσι

αφήνουµε  τις λέξεις κλειδιά και επιλέγουµε την κατηγορία του είδους από το

pull down menu.Για παράδειγµα επιλέγουµε το Amazon και στο pull down

menu γράφουµε books.Με το που θα ζητήσουµε ανεύρεση θα µεταφερθούµε

στο Site και θα δούµε για το συγκεκριµένο είδος αν υπάρχει κάτι καλύτερο.

Εικόνα 6: Νέα είδη,τιµές
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Postage rates

Σηµαντικό ρόλο στην αξία ενός προϊόντος παίζει και ο τρόπος

αποστολής καθότι τις περισσότερες φορές δεν συµπεριλαµβάνεται στην

αρχική τιµή αλλά βεβαίως πρέπει να συνυπολογιστεί . Προσφέρεται λοιπόν η

δυνατότητα στον χρήστη να δεί και να υπολογίσει τα έξοδα αποστολής

δεµάτων από sites εταιρειών που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες όπως

ταχυδροµεία ή ιδιωτικές εταιρείες.

Εικόνα 7: Clubs

Στο πρόγραµµα επίσης έχουν προστεθεί links σε sites πληροφοριών

καθώς και clubs .Περιέχουν χρήσιµες πληροφορίες, tips και παρέχουν κάθε

λογής βοήθεια σε όσους συµµετέχουν σε δηµοπρασίες. Επίσης υπάρχουν links

στα site του κατασκευαστή για ενηµέρωση,νέα προιόντα κ.λ.π
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Αξιολόγηση

∆έν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη λίστα µε την οποία µπορούµε
εφαρµόζοντάς την να κρίνουµε τις επιδόσεις ενός προγράµµατος .Κάθε
πρόγραµµα απαιτεί διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα µε το είδος
του . Οι αξιολογήσεις σε sites που ασχολούνται µε software , γίνονται από
ειδικούς που συγκρίνουν  ιδίου τύπου προγράµµατα και είναι συνεχώς
ενηµερωµένοι για τις εξελίξεις στον αντίστοιχο τοµέα.Παρ΄όλα αυτά µπορούν
να βγούν συµπεράσµατα από γενικά κριτήρια αξιολόγησης και ιδιαιτερότητες
του συγκεκριµένου προγράµµατος.

Version:
Γενικές πληροφορίες του προγράµµατος

Version 1.5.0
Date 04/12/99
Size 1606K
Platforms Windows 95 and NT
Company LightHouse Software Publishing
Price 15.00
Status Time Limit Demo
Download http://www.pcis.net/curtis/files/AUCTIONFIND.ZIP
Information www.pcis.net/curtis

Ειδικά χαρακτηριστικά του προγράµµατος + _

1 Μικρό κόστος ($15) +

2 ∆ωρεάν αναβαθµίσεις +

3 Αυτόµατη ανεύρεση του ίδιου είδους σε πολλά sites +

4 Αυτόµατος έλεγχος για την τιµή καινούργιου προϊόντος σε
σύγκριση µε του δηµοπρατούµενου

+

5 Αποθήκευση προσωπικών αγαπηµένων sites για γρήγορη
µετάβαση

+

6 Εξυπηρέτηση πελατών  εκ µέρους της εταιρείας (Customer
Service)

_

7 Usability +

8 Αισθητική, Σχεδιασµός , Ευκρίνεια (Visibility) των menus +

9 Ευκολία ∆ιαχείρισης ,φιλικότητα στο χρήστη +

10 Χρήση των ήδη εγκατεστηµένων browsers και όχι άλλων +

http://www.pcis.net/curtis/files/AUCTIONFIND.ZIP
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νέων για την πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο
11 Βοήθεια , Επεξηγήσεις ,Οδηγίες ,Τεκµηρίωση +

12 Αδυναµία τήρησης στατιστικών µε προηγούµενες
συµµετοχές

_

13 Αδυναµία προσθήκης νέων sites,εµπλουτισµός _

14 Αδυναµία συγκεντρωτικής προβολής όλων των ειδών του
χρήστη που βρίσκονται σε εξέλιξη

_

15 Αρµονία µε τα Standards, Συµβατότητα +

16 Το πρόγραµµα εκτελεί αυτά που υπόσχεται +

17 Υπάρχει χρησιµότητα στη χρήση του +

18 Ευκολία εγκατάστασης και απεγκατάστασης (unistall cleanly) +

19 Περίεργα “κολλήµατα” µερικές φορές _

20 Μη παραµετρικότητα (εισαγωγή νέων sites,µεταβολή) _

21 Μικρός χώρος εγκατάστασης +

22 Μικρή χρήση πόρων του συστήµατος +
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