
1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Επιμέλεια Εργασίας: Λύγγρης Δημήτριος (ΜΔΕ-ΟΠ 1417)

Επιβλέπων Καθηγητής: Επίκουρος Καθηγητής Κος Τσόγκας

Μάρκος-Μάριος

Πειραιάς,

Δεκέμβριος 2016

1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Επιμέλεια Εργασίας: Λύγγρης Δημήτριος (ΜΔΕ-ΟΠ 1417)

Επιβλέπων Καθηγητής: Επίκουρος Καθηγητής Κος Τσόγκας

Μάρκος-Μάριος

Πειραιάς,

Δεκέμβριος 2016

1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Επιμέλεια Εργασίας: Λύγγρης Δημήτριος (ΜΔΕ-ΟΠ 1417)

Επιβλέπων Καθηγητής: Επίκουρος Καθηγητής Κος Τσόγκας

Μάρκος-Μάριος

Πειραιάς,

Δεκέμβριος 2016



2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή .........................................................................................................................4

Κεφάλαιο 1: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ................................................................. 5

1.1 Εισαγωγή .....................................................................................................5

1.2 Ιστορική Αναδρομή ......................................................................................6

1.3 Τα Επτά Βασικά Εργαλεία Ποιότητας  .........................................................9

Κεφάλαιο 2: Mobile Commerce………………………………………………............11

2.1 Ιστορία του mobile commerce ....................................................................11

2.2Προιοντα και υπηρεσίες mobile commerce ..................................................13

2.3 Τρόποι πληρωμής mobile commerce   ........................................................21

Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία Έρευνας............................................................................22

3.1 Σκοπός της έρευνας ...................................................................................22

3.2 Στάδια της έρευνας..................................................................................... 22

3.3 Μεθοδολογία της έρευνας............................................................................. 28

3.4 Ανάλυση του ερωτηματολογίου…………………………………………….29

Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα Έρευνας..........................................................................57

4.1 Συχνότητες ……...……………………………………….………………….58

4.2 Ανάλυση Αποτελεσμάτων ...........................................................................110

4.3 Ανάλυση παραγόντων (Factor Analysis) …………………………….…...110

4.4 Συσχετίσεις ..................................................................................................123

4.5 Ανάλυση Διακύμανσης ...............................................................................130

Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα – Προτάσεις …….……………………………………135

Βιβλιογραφία ..............................................................................................................138

Παράρτημα ............................................................................................................... 142



3

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μέτρηση και η αξιολόγηση της

ποιότητας των φορητών κινητών υπηρεσιών για την περίπτωση της Ελλάδας που

προσφέρονται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων- Ολική

Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό ». Η διπλωματική αυτή εργασία εκπονήθηκε από

τον φοιτητή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων-

Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό» Λύγγρη Δημήτριο του Γεωργίου υπό την

επίβλεψη του Επίκουρου καθηγητή κ. Τσόγκα Μάρκου –Μάριου του οποίου η βοήθεια

και η καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας ήταν πραγματικά

πολύτιμη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω θερμά και το πλήθος

των ερωτούμενων όπου συντέλεσε στην προσπάθεια αυτή, βοηθώντας στην

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και συνεπώς στην εκπόνηση της παρούσης

διπλωματικής.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όπως είπαμε, σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μέτρηση της ποιότητας

των φορητών κινητών υπηρεσιών για την περίπτωση της Ελλάδας που προσφέρει το

μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα με Διεθνή

Προσανατολισμό» και της ικανοποίησης που προσφέρουν οι αντίστοιχες εφαρμογές

στους ερωτούμενους. Τα αποτελέσματα της έρευνας σκοπό έχουν να θέσουν τις

αντιλήψεις των ερωτούμενων ως προς τις εφαρμογές κινητών τηλεφώνων που

χρησιμοποιούν με βάση την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών που

προσφέρουν.

Το πρώτο κομμάτι της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο

για την ποιότητα στις υπηρεσίες και για το κινητό εμπόριο (mobile commerce) που

αποτελεί και το κύριο θέμα που χρησιμοποιείται στην έρευνά μας. Το δεύτερο κομμάτι

της διπλωματικής μας παρουσιάζει τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, τη

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας μας.

Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου έγινε βάση του αναγνωρισμένου μοντέλου

Servqual των Parasuraman, Berry & Zeithaml που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε

έρευνες για μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών. Το ερωτηματολόγιο ήταν

κατάλληλα σχεδιασμένο και έλαβε χώρα διαδικτυακά με χρήση κοινωνικών δικτύων.

Η συγκεκριμένη μας έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 125 ατόμων, αντρών και

γυναικών διαφορετικών ηλικιών και μορφωτικού επίπεδου. Η συλλογή του δείγματος

μας διήρκησε δύο μήνες ηλεκτρονικά. Με το πέρας της συλλογής του δείγματος κάναμε

ανάλυση των αποτελεσμάτων μας μέσω της χρήσης του στατιστικού πακέτου SPSS. Η

ανάλυση των αποτελεσμάτων ακολουθεί μετά την ανάλυση της μεθοδολογίας μας στα

κεφάλαια 4, 5 ,6 και 7 της παρούσης διπλωματικής μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1.1 Εισαγωγή

Η διοίκηση ολικής ποιότητας (TQM) αποτελείται από τις προσπάθειες ενός ολόκληρου

οργανισμού  για να εγκαταστήσει  και να κάνει σε μόνιμη βάση  ένα πλαίσιο στο οποίο

θα βελτιώνει συνεχώς την ικανότητά του να παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα και

υπηρεσίες στους πελάτες του. Ενώ δεν υπάρχει καμία ευρέως αποδεκτή προσέγγιση, οι

προσπάθειες για την ενσωμάτωση της διοίκησης ολικής ποιότητας σε έναν οργανισμό

συνήθως πραγματοποιούνται από τα ήδη αναπτυγμένα  εργαλεία και τεχνικές ελέγχου

ποιότητας TQM. Η διοίκηση ολικής ποιότητας έλαβε εκτεταμένη προσοχή και

δημοσιότητα  κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του

1990, πριν επισκιαστεί  από το πρότυπο ISO 9000 την φιλοσοφία του Lean  και  της

μεθοδολογίας Six Sigma.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω η διοίκηση ολικής ποιότητας (TQM - Total Quality

Management) άρχισε να περνά στη συνείδηση των επιχειρησιακών στρατηγικών τη

δεκαετία του 1980 και παραμένει μέχρι και σήμερα εκ των σημαντικότερων

παραγόντων για τη βιωσιμότητα και ευημερία μιας επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που

υιοθετούν μια πολιτική ΤQM, διαχρονικά παρουσιάζουν ποιοτικότερα προϊόντα και

υπηρεσίες, υψηλότερη παραγωγικότητα και αυξημένη ικανοποίηση πελατών.

Θεμελιώδης προϋπόθεση για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα είναι η σωστά

και επί της ουσίας εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας (Waldman, 1993).

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας των μοντέλων TQM είναι η ηγεσία, όπως φαίνεται

από τις βιβλιογραφικές αναφορές (Johnson, R.S. 2001). Αν και μέχρι τα τέλη του 1980

δεν υπήρχε κάποια σαφής υπόδειξη για τη φύση της ηγεσίας αλλά και τους μηχανισμούς

όπου η ηγεσία ενσωματώνεται σε μοντέλα ΤQM, στις αρχές του 1990 διατυπώνεται μια

σαφέστερη προσέγγιση όσων αφορά το TQM, και ο ορισμός της διοίκησης ολικής

ποιότητας περιλαμβάνει έννοιες όπως:

 ΤQM είναι η δέσμευση της ανώτερης διοίκησης για τον προσδιορισμό της

ποιότητας ως ζήτημα μείζονος σημασίας για την επιχείρηση.

 ΤQM είναι η προσπάθεια επαναληψιμότητας διαδικασιών και διεργασιών που

οδηγούν στη βελτίωση της εργασίας και των παραγωγικών διαδικασιών.
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 ΤQM είναι η έμφαση στην καλλιέργεια νοοτροπίας ομαδικής συνεργασίας

μεταξύ των λειτουργικών μονάδων της επιχείρησης.

 ΤQM είναι η συμμετοχή όλων των μελών της επιχείρησης στην προσπάθεια

βελτιστοποίησης των ποιοτικών διαδικασιών.

 ΤQM είναι η έμφαση στην ποιότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

 Το ΤQM έχει αμιγώς πελατοκεντρική προσέγγιση.

 Οι πρακτικές του ΤQM αποφέρουν εξωτερικούς προμηθευτές και καταναλωτές.

 Το ΤQM χαρακτηρίζεται από τη χρήση επιστημονικών τεχνικών επίλυσης

προβλημάτων που εμπεριέχουν στατιστικό έλεγχο διεργασιών.

1.2 Ιστορική Αναδρομή

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι

ανεπτυγμένες χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης είχαν έντονο

ανταγωνισμό και έβλεπαν τα κέρδη τους να εξανεμίζονται από την ικανότητα της

Ιαπωνίας για παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων σε ανταγωνιστικό κόστος. Για

πρώτη φορά από την έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης, το Ηνωμένο Βασίλειο

έγινε καθαρός εισαγωγέας των τελικών προϊόντων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες

κατανοώντας την δυναμική τους αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον δρόμο και την

πολίτικη που ακολούθησε η Ιαπωνία που εύστοχα αναλύθηκε και αναφέρθηκε  στην

τηλεοπτική εκπομπή της εποχής τότε με τον τίτλο «Αν η Ιαπωνία μπορεί να ... Γιατί

εμείς δεν μπορούμε;». Οι επιχειρήσεις άρχισαν την επανεξέταση των τεχνικών ελέγχου

της ποιότητας που είχαν εφευρεθεί τα τελευταία 50 χρόνια και το πώς αυτές οι τεχνικές

είχαν χρησιμοποιηθεί τόσο επιτυχώς από τους Ιάπωνες.  Ήταν στα μέση μιας έντονα

μεταβατικής περιόδου στην οποία  η διοίκηση ολικής ποιότητας ρίζωσε και άρχισε να

αναπτύσσεται με γοργό ρυθμό.

Η ακριβής προέλευση του όρου «διοίκηση ολικής ποιότητας (total quality management)

» είναι αβέβαιη. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι εμπνέεται από τον Armand V. Feigenbaum και

πιο συγκεκριμένα από το βιβλίο του με τον τίτλο «Total Quality Control» και από τον

Kaoru Ishikawa με το βιβλίο του «What Is Total Quality Control? The Japanese Way».

Μπορεί να επινοήθηκε πρώτα στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Υπουργείο Εμπορίου και

Βιομηχανίας κατά τη διάρκεια της "Εθνικής Εκστρατείας Ποιότητας» του 1983 ή μπορεί

να επινοήθηκε πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Ναυτική Διοίκηση Αεροπορικών
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Συστημάτων για να περιγράψει τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας το 1985.

(Martínez-Lorente and Al, 1998)

Ενώ δεν υπάρχει γενικά αποδεκτός ορισμός της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, αρκετές

σημαντικές οργανώσεις έχουν προσπαθήσει να τον καθορίσουν. Αυτές περιλαμβάνουν

τις:

Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ (1988)

"Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) για το Υπουργείο Άμυνας είναι μια στρατηγική

για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων σε κάθε επίπεδο, και σε όλους τους τομείς

ευθύνης. Συνδυάζει τις θεμελιώδεις τεχνικές διαχείρισης, τις υπάρχουσες προσπάθειες

βελτίωσης, καθώς και τα εξειδικευμένα τεχνικά εργαλεία κάτω από μια πειθαρχημένη

δομή επικεντρωμένη στη συνεχή βελτίωση όλων των διαδικασιών. Η βελτιωμένη

απόδοση κατευθύνεται στην ικανοποίηση ευρύ στόχων, όπως το κόστος, την ποιότητα,

το χρονοδιάγραμμα, και την ανάγκη της αποστολής και την καταλληλότητα της. Η

αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών είναι ο πρωταρχικός στόχος. Η προσπάθεια για

εφαρμογή TQM βασίζεται στην πρωτοποριακή εργασία του Δρ W.E. Deming και του

Δρ . J.M. Juran, καθώς και  άλλων, και ωφελεί τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα

μέσω της συνεχής βελτίωσης της διαδικασίας. » (United States Department of Defense,

1988)

British Standards Institution πρότυπο BS 7850-1:1992

"Μια φιλοσοφία διαχείρισης και εταιρικών πρακτικών που στοχεύουν στην αξιοποίηση

των ανθρώπινων και υλικών πόρων ενός οργανισμού με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο

για την επίτευξη των στόχων της οργάνωσης." (Hoyle, 2007)

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης - πρότυπο ISO 8402: 1994

"Μια προσέγγιση διαχείρισης ενός οργανισμού που έχει ως επίκεντρο την ποιότητα, με

βάση τη συμμετοχή όλων των μελών του και με στόχο την μακροπρόθεσμη επιτυχία του

μέσω της ικανοποίησης των πελατών και των παροχών σε όλα τα μέλη της οργάνωσης

και της κοινωνίας." (Pfeifer, 2002)
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Την άνοιξη του 1984, ένα μέρος του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε σε

μερικούς  στρατιωτικούς του ερευνητές να πραγματοποιήσουν και να αξιολογήσουν την

διαδικασία στατιστικού έλεγχου καθώς και το έργο πολλών εξεχουσών συμβούλων

ποιότητας και να κάνουν συστάσεις ως προς το πώς να εφαρμόσει τις προσεγγίσεις τους

για τη βελτίωση της λειτουργικής του αποτελεσματικότητας. (Houston and Al, 1997) Η

σύσταση που διατυπώθηκε  ήταν να υιοθετήσουν τις διδασκαλίες του W. Edwards

Deming. Το Πολεμικό Ναυτικό έδωσε το όνομα επίσημα στην προσπάθεια αυτή ως

"Διοίκηση Ολικής Ποιότητας" το 1985. (Houston and Al, 1997), (McDaniel and Al,

1990)

Από το Πολεμικό Ναυτικό η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας εξαπλώθηκε  σε όλη την

ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τα εξής:

 Την δημιουργία του Εθνικού Βραβείου Ποιότητας Malcolm Baldrige τον

Αύγουστο του 1987.

 Την δημιουργία του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Ποιότητας τον Ιούνιο του

1988.

 Την υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας από πολλά στοιχεία της

κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων. (United States Department of Defense,

1989), (United States Army, 1992)

Ύστερα και ο ιδιωτικός τομέας, επίλεξε να ακολουθήσει και να εφαρμόσει τις αρχές

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, όχι μόνο ως μέσο για να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς

από τους Ιάπωνες, αλλά και για να παραμείνουν οι εταιρίες ανταγωνιστικές κατά την

υπογραφή συμβάσεων με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ (Creech, 1994)

καθότι η ολική ποιότητα απαιτεί και την συμμετοχή των προμηθευτών, και  όχι μόνο

των εργαζόμενων, στην προσπάθεια για  βελτίωση των διαδικασιών.

Δεν υπάρχει ευρεία συμφωνία ως προς το τι είναι Διοίκηση Ολικής Ποιότητας καθώς

και τι ενέργειες απαιτεί από τους οργανισμούς να κάνουν για την πλήρη εφαρμογή της,

ωστόσο, η αναθεώρηση της αρχικής προσπάθειας του Πολεμικού Ναυτικού των

Ηνωμένων Πολιτειών δίνει μια γενική κατανόηση του τι εμπλέκεται στη Διοίκηση

Ολικής Ποιότητας. (Juran, 1995), (Holmes, 1992), (Creech, 1994)
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Οι βασικές έννοιες στην προσπάθεια για εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που

αναλαμβάνονται από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ το 1980 περιλαμβάνουν:

(Houston, 1988)

 Η ποιότητα καθορίζεται από τις απαιτήσεις των πελατών.

 Η ανώτατη διοίκηση έχει την άμεση ευθύνη για τη βελτίωση της ποιότητας.

 Αυξημένη ποιότητα προέρχεται από τη συστηματική ανάλυση και βελτίωση

των μεθόδων εργασίας.

 Η βελτίωση της ποιότητας είναι μια συνεχής προσπάθεια και διεξάγεται σε

όλη την οργάνωση από την κατώτατη βαθμίδα έως και την ανώτερη.

Το Πολεμικό Ναυτικό χρησιμοποίησε τα ακόλουθα εργαλεία και τεχνικές

διασφάλισης ποιότητας:

 Τον κύκλο PDCA για τα καθημερινά καθήκοντα.

 Διατμηματικές ομάδες εργασίας (παρόμοια με τους κύκλους ποιότητας)

που ήταν αρμόδιες για την αντιμετώπιση θεμάτων άμεσων διαδικασιών.

 Μόνιμες διατμηματικές ομάδες εργασίας υπεύθυνες για τη βελτίωση των

διαδικασιών μακροπρόθεσμα.

 Την ενεργό συμμετοχή της διαχείρισης μέσω συντονιστικών επιτροπών.

 Χρήση των Επτά Βασικών Εργαλείων Ποιότητας για να αναλύσει θέματα

ποιότητας.

1.3 Τα Επτά Βασικά Εργαλεία Ποιότητας

Τα επτά βασικά εργαλεία ποιότητας είναι μια ονομασία που δίνεται σε ένα σταθερό

σύνολο γραφικών τεχνικών που θεωρήθηκαν ως οι πλέον χρήσιμες στην αντιμετώπιση

προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα. (Montgomery,2005) Καλούνται βασικά

επειδή είναι κατάλληλα για ανθρώπους με μικρή τυπική εκπαίδευση στον τομέα των

στατιστικών και επειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση της συντριπτικής

πλειοψηφίας των θεμάτων που αφορούν την ποιότητα. (Ishikawa, 1985)

Οι επτά εργαλεία είναι τα εξής: (Nancy, 2004), (Imai, 1986)
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 Διάγραμμα αιτίας-αποτελέσματος (επίσης γνωστό ως η «ψαροκόκαλο» ή

διάγραμμα Ishikawa) (Cause-and-effect diagram)

 Φύλλο Έλεγχου (Check sheet)

 Διάγραμμα ελέγχου (Control chart)

 Ιστόγραμμα (Histogram)

 Διάγραμμα Pareto (Pareto chart)

 Διάγραμμα διασποράς (Scatter diagram)

 Διάγραμμα ροής (flow chart or run chart)

Καθότι η βιβλιογραφία είναι αρκετά πλούσια και με το να αναφερθούμε περαιτέρω σε

αυτά τα εργαλεία και ποιο αναλυτικά θα ξεφύγουμε από την παρούσα διπλωματική

κρίνεται σκόπιμο να μην μπούμε σε πιο λεπτομερή περιγραφή τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 MOBILE COMMERCE

2.1 Ιστορία του mobile commerce

Η φράση mobile commerce αρχικά επινοήθηκε το 1997 για να σημάνει «την παροχή

δυνατοτήτων  ηλεκτρονικού εμπορίου απευθείας στο χέρι του καταναλωτή,

οπουδήποτε, μέσω της χρήσης  ασύρματης τεχνολογίας.». Πολλοί σκέπτονται το mobile

commerce ως "ένα  κατάστημα λιανικής πώλησης στη τσέπη του πελάτη. "

[http://cryptome.org/jya/glomob.htm]

Το mobile commerce αξίζει σήμερα 230.000.000.000 δολάρια, με την Ασία να

αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ της αγοράς, και προβλέπεται να φτάσει τα 700

δισεκατομμύρια δολάρια το 2017.[ https://www.techinasia.com/digi-capital-reports-

asia-as-dominant-player-mcommerce-industry-insights] Σύμφωνα με την Intelligence BI

τον Ιανουάριο του 2013, το 29% των χρηστών κινητής τηλεφωνίας έχουν

πραγματοποιήσει σήμερα μια αγορά με χρήση των τηλέφωνων τους.

[http://www.mobilepaymentstoday.com/news/report-why-mobile-commerce-is-set-to-

explode/] Η Bank of America προβλέπει ότι 67.100.000.000 δολάρια σε αγορές θα

πραγματοποιηθούν μέσω κινητών  συσκευών από ευρωπαίους  και αμερικανούς

αγοραστές το 2015. [http://www.businessinsider.com/bii-report-why-mobile-commerce-

is-set-to-explode-2013-1]

Το Global Mobile Commerce Forum, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 100

οργανισμούς, πραγματοποίησε την πρώτη του έναρξή στο Λονδίνο στις 10 Νοεμβρίου

του 1997. [http://cryptome.org/jya/glomob.htm] Ο Kevin Duffey εξελέγη Εκτελεστικός

Πρόεδρος κατά την πρώτη συνεδρίαση, το Νοέμβριο του 1997.Τη συνεδρίαση άνοιξε ο

Δρ Mike Short , πρώην πρόεδρος της GSM Association, με τις πρώτες αρχικές

προβλέψεις που έγιναν για το κινητό εμπόριο από τον Kevin Duffey (Group Telecoms

Director of Logica) και τον Tom Alexander (αργότερα Διευθύνων Σύμβουλος της

Virgin Mobile και στη συνέχεια της Orange). Πάνω από 100 εταιρείες προσχώρησαν

στο φόρουμ μέσα σε ένα χρόνο, πολλές από τις οποίες σχημάτισαν  δικές τους ομάδες

mobile commerce, π.χ. η Mastercard και η Motorola. Από αυτές τις 100 εταιρείες, οι

πρώτες  δύο ήταν η Logica και η Cellnet (που αργότερα έγινε η O2). Οργανώσεις-μέλη,
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όπως η Nokia, η Apple, η Alcatel και η Vodafone ξεκίνησαν μια σειρά από δοκιμές και

συνεργασίες.

Υπηρεσίες mobile commerce για πρώτη φορά παραδόθηκαν το 1997, όταν η Coca Cola

εγκατέστησε μηχανήματα αυτόματης πώλησης στην περιοχή του Ελσίνκι στη

Φινλανδία. Τα μηχανήματα αποδέχονταν την πληρωμή μέσω γραπτών μηνυμάτων

SMS. Η πρώτη  τραπεζική υπηρεσία που βασίζονταν σε χρήση κινητού τηλεφώνου

εγκαινιάστηκε το 1997 από την  Merita Bank of Finland επίσης με τη χρήση γραπτών

μηνυμάτων SMS. Ο m-commerce (tm) διακομιστής που αναπτύχθηκε στα τέλη του

1997 από τον Kevin Duffey στη Logica και κέρδισε το 1998 το βραβείο των Financial

Times για ‘’το πιο καινοτόμο κινητό προϊόν’ σε μια λύση που εφαρμόστηκε με την De

La Rue, τη Motorola και τη Logica. Το 1998, οι πρώτες πωλήσεις ψηφιακού

περιεχομένου (λήψεις ringtones  σε κινητά τηλέφωνα) έγιναν δυνατές και ξεκίνησαν στη

Φινλανδία από την Radiolinja (τώρα μέρος της Elisa Oyj). Δύο μεγάλες εθνικές

εμπορικές πλατφόρμες για mobile commerce ξεκίνησαν το 1999: η Smart Money

(http://smart.com.ph/money/) στις Φιλιππίνες, και η NTT DoCoMo's i-Mode Internet

service στην Ιαπωνία. Η i-Mode προσέφερε ένα επαναστατικό σχέδιο επιμερισμού των

εσόδων, όπου η NTT DoCoMo διατηρούσε το 9 τοις εκατό του τέλους που κατέβαλαν

οι χρήστες για το περιεχόμενο, και επέστρεφε το 91 τοις εκατό του περιεχομένου στον

ιδιοκτήτη του. Οι υπηρεσίες mobile commerce εξαπλώθηκαν γρήγορα στις αρχές του

2000. Η Νορβηγία έθεσε πληρωμές για στάθμευση μέσω κινητού τηλεφώνου. Η

Αυστρία προσέφερε εισιτήρια τρένων μέσω κινητών συσκευών. Η Ιαπωνία προσέφερε

αγορές αεροπορικών εισιτηρίων μέσω χρήσης κινητών τηλεφώνων. Το πρώτο βιβλίο

που αναφέρθηκε για το mobile commerce ήταν του Tomi Ahonen το 2002 με τίτλο M-

profits. Το πρώτο πανεπιστημιακό  μάθημα που συζητήθηκε  το κινητό εμπόριο

πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης το 2003 από τους  Tomi Ahonen

και Steve Jones. Από το 2008, η UCL Computer Science και ο Peter J. Bentley

κατέδειξαν τις δυνατότητες για ιατρικές εφαρμογές σε κινητές συσκευές. Τα PDAs και

τα κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει τόσο δημοφιλή, που πολλές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει

να χρησιμοποιούν το mobile commerce ως ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας

με τους πελάτες τους. Για να αξιοποιήσουν το δυναμικό της αγοράς mobile commerce,

κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων, όπως η Nokia, η Ericsson, η Motorola, και η

Qualcomm συνεργάστηκαν  με φορείς όπως τη AT & T Wireless και τη Sprint για να

αναπτύξουν τη δυνατότητα WAP-enabled smartphones. Αυτά τα Smartphones
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προσφέρουν φαξ, e-mail, καθώς και τις δυνατότητες ενός απλού τηλεφώνου. Από το

λανσάρισμα του iPhone, το mobile commerce έχει μετακινηθεί μακριά από τα

συστήματα SMS και έχει βρει εφαρμογή σε πραγματικές εφαρμογές. Τα συστήματα

SMS έχουν σημαντικά τρωτά σημεία ασφάλειας και  προβλήματα συμφόρησης, έστω

και αν είναι ευρέως διαθέσιμα και προσβάσιμα. Μια πρόσφατη έρευνα αναφέρει ότι το

2012, το 41% των πελατών με smartphones έχουν αγοράσει προϊόντα λιανικής με χρήση

των κινητών συσκευών τους.

[http://www.mercuryminds.com/blog/company_news/introducing-mobile-commerce-

solutions-for-online-retailers]

2. 2 Προϊόντα και υπηρεσίες mobile commerce

2.2.1 Mobile Money Transfer

Στην Κένυα η μεταφορά χρημάτων γίνεται κυρίως μέσω της χρήσης των κινητών

τηλεφώνων. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία της εταιρείας multimillion shillings στην

Κένυα. Οι κινητές υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων στην Κένυα παρέχονται τώρα.

2.2.2 Mobile ATM

Με την εισαγωγή των υπηρεσιών κινητών χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό, οι

φορείς εκμετάλλευσης  αναζητούν τώρα αποτελεσματικούς τρόπους για να αναπτύξουν

και να διαχειριστούν τα δίκτυα διανομής που μπορούν να υποστηρίξουν τα μετρητά-in

και μετρητά-out. Αντίθετα από τις παραδοσιακές μηχανές ΑΤΜ, οι μηχανές sicap

Mobile ΑΤΜ έχουν ειδικά σχεδιαστεί για να συνδέονται  με κινητές πλατφόρμες

χρημάτων και να παρέχουν βαθμό ποιότητας τραπεζικών μηχανών ΑΤΜ. Στην

Ουγγαρία, η Vodafone επιτρέπει τις πληρωμές των μηνιαίων λογαριασμών τηλεφώνου

μέσω μετρητών ή τραπεζικών καρτών.

Η ουγγρική αγορά είναι μια αγορά όπου οι άμεσες χρεώσεις δεν αποτελούν συνήθη

πρακτική, έτσι αυτή η εγκατάσταση διευκολύνει το βάρος της αναμονής για την

πληρωμή του συμβολαίου μέσω της συνδρομητικής βάσης της Vodafone στην

Ουγγαρία.
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2.2.3 Mobile ticketing

Τα εισιτήρια μπορούν να αποστέλλονται στα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιώντας μια

ποικιλία από τεχνολογίες. Οι χρήστες είναι σε θέση στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν

άμεσα τα εισιτήριά τους, παρουσιάζοντας το κινητό τους τηλέφωνο κατά τον έλεγχο των

εισιτηρίων. Ο μεγαλύτερος αριθμός των χρηστών τώρα κινείται προς αυτή την

τεχνολογία.

2.2.4 Mobile vouchers, coupons και loyalty cards

Η τεχνολογία mobile ticketing μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διανομή των

mobile vouchers, coupons και loyalty cards. Αυτά τα αντικείμενα αντιπροσωπεύονται

από ένα εικονικό token που αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο. Ένας πελάτης

παρουσιάζοντας ένα κινητό τηλέφωνο με ένα από αυτά τα token σε ένα σημείο

πώλησης λαμβάνει τα ίδια οφέλη σαν να είχε το παραδοσιακό διακριτικό. Τα

καταστήματα μπορούν να στείλουν τα κουπόνια τους στους πελάτες τους που

χρησιμοποιούν location-based υπηρεσίες για να καθορίσει εάν ο πελάτης είναι σε

κοντινή απόσταση.

2.2.5 Αγορά και παράδοση περιεχομένου

Σήμερα, η  αγορά και η παράδοση ψηφιακού περιεχομένου αποτελείται κατά κύριο λόγο

από την πώληση ringtones, wallpapers και παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα. Η σύγκλιση

των κινητών τηλεφώνων, φορητών συσκευών αναπαραγωγής ήχου και  video players σε

μια ενιαία συσκευή αυξάνει την αγορά και την παράδοση πλήρους μήκους μουσικών

κομματιών και βίντεο. Οι διαθέσιμες  ταχύτητες λήψης με χρήση  δικτύων  4G

καθιστούν δυνατό στο καταναλωτή να αγοράσει μια ταινία από μια κινητή συσκευή

μόνο σε μερικά δευτερόλεπτα. (Niranjanamurthy, M., & Kavyashree, N. , 2013)
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2.2.6 Location-based Υπηρεσίες

Η τοποθεσία που βρίσκεται ο χρήστης  κινητού τηλεφώνου είναι ένα σημαντικό κομμάτι

από τις πληροφορίες  που χρησιμοποιούνται στο mobile commerce. Γνωρίζοντας τη

τοποθεσία  του χρήστη επιτρέπει την χρήση location-based υπηρεσιών όπως:

 Τοπική έκπτωση για αγορές

 Πρόγνωση καιρού τοπικά

 Τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των ανθρώπων

2.2.7 Υπηρεσίες πληροφόρησης

Μία ευρεία ποικιλία υπηρεσιών πληροφόρησης μπορεί να παραδοθεί σε χρήστες

κινητών τηλεφώνων με τον ίδιο τρόπο που παραδίδεται σε υπολογιστές. Οι υπηρεσίες

αυτές περιλαμβάνουν:

 Ειδήσεις

 Τιμές μετοχών

 Αθλητικά νέα

 Οικονομικές ειδήσεις

2.2.8 Mobile Banking

Οι τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν το mobile

commerce για να επιτρέπουν στους πελάτες τους να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες

του λογαριασμού τους και να κάνουν τις συναλλαγές τους , όπως την αγορά μετοχών ,

εμβασμάτων κ.τ.λ. Η υπηρεσία αυτή συχνά αναφέρεται ως Mobile Banking, ή Μ-

Banking. Το Mobile Banking είναι ένα σύστημα που επιτρέπει στους πελάτες ενός

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να πραγματοποιήσουν μια σειρά από οικονομικές

συναλλαγές, μέσω μιας κινητής
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συσκευής, όπως ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα  tablet. Το Mobile Banking διαφέρει από τις

πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο περιλαμβάνει τη χρήση μιας φορητής

συσκευής για πληρωμή αγαθών ή υπηρεσιών είτε στο σημείο πώλησης είτε εξ

αποστάσεως, ανάλογα με τη χρήση της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Οι πρώτες

υπηρεσίες mobile banking προσφέρονταν μέσω SMS, μια υπηρεσία γνωστή και ως

SMS Banking. Με την εισαγωγή των έξυπνων τηλεφώνων με υποστήριξη WAP που

επέτρεπε τη χρήση του mobile web, το 1999, οι πρώτες ευρωπαϊκές τράπεζες άρχισαν

να προσφέρουν mobile banking σε αυτή την πλατφόρμα για τους πελάτες τους. Το

Mobile Banking πραγματοποιούνταν  μέχρι το 2010, κυρίως μέσω της χρήσης SMS ή

μέσω του  Mobile Web.  Η αρχική επιτυχία της Apple με το iPhone και η ταχεία

ανάπτυξη των τηλεφώνων που βασίζονται στο λειτουργικό Android της Google έχουν

οδηγήσει σε αυξανόμενη χρήση ειδικών πελατειακών προγραμμάτων, που ονομάζονται

apps, και κατεβάζονται στην κινητή συσκευή. Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες του

διαδικτύου, όπως οι γλώσσες προγραμματισμού HTML5, CSS3 και JavaScript έχουν

οδηγήσει τις περισσότερες τράπεζες σε δημιουργία mobile web υπηρεσιών. Μια σειρά

από πράγματα μπορεί να πραγματοποιηθούν στο κινητό τηλέφωνο όπως

αναπροσανατολισμό σε ένα κατάστημα εφαρμογών, ανακατεύθυνση σε μια

συγκεκριμένη ιστοσελίδα mobile banking ή παροχή  ενός μενού με επιλογές διάφορες

τραπεζικές εργασίες για τον χρήστη για να επιλέξει από αυτό.

Ένα εννοιολογικό μοντέλο mobile banking: Σε ένα ακαδημαϊκό μοντέλο, το mobile

banking ορίζεται ως εξής: το Mobile Banking αφορά την πρόβλεψη των τραπεζικών και

των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με τη βοήθεια των κινητών συσκευών

τηλεπικοινωνίας. Το πεδίο εφαρμογής των προσφερόμενων υπηρεσιών μπορεί να

περιλαμβάνει τις  εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή τραπεζικών και χρηματιστηριακών

συναλλαγών, τη διαχείριση των λογαριασμών και την πρόσβαση σε εξατομικευμένες

πληροφορίες.

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο το mobile banking μπορεί να ειπωθεί ότι αποτελείται από

τρεις αλληλένδετες έννοιες:
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1. Κινητή λογιστική (Mobile accounting)

2. Κινητή μεσιτεία (Mobile brokerage)

3. Κινητές υπηρεσίες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (Mobile financial

information services)

Οι περισσότερες υπηρεσίες στις κατηγορίες της λογιστικής και της μεσιτείας βασίζονται

σε συναλλαγές. Οι υπηρεσίες με βάση μη συναλλαγές ενός ενημερωτικού κυρίως

χαρακτήρα είναι απαραίτητες για τη διενέργεια των συναλλαγών. Ως εκ τούτου, οι

λογιστικές και χρηματιστηριακές υπηρεσίες προσφέρονται πάντα σε συνδυασμό με

υπηρεσίες πληροφοριών. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης, από την άλλη πλευρά, μπορεί να

προσφερθούν και ως ανεξάρτητες μονάδες. Το Mobile banking μπορεί επίσης να

χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει σε επιχειρησιακές καθώς και σε οικονομικές

καταστάσεις.

Κινητές τραπεζικές υπηρεσίες

Τυπικές υπηρεσίες mobile banking είναι:

Πληροφορίες λογαριασμού

1. Μίνι-δηλώσεις και ο έλεγχος του ιστορικού του λογαριασμού

Ειδοποιήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα του λογαριασμού

2. Παρακολούθηση των προθεσμιακών καταθέσεων

3. Πρόσβαση σε δηλώσεις δανείου

4. Πρόσβαση σε δηλώσεις κάρτας

5. Αμοιβαία κεφάλαια / ιδία κεφαλαία

6. Διαχείριση της πολιτικής ασφαλίσεων
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Συναλλαγές

1. Μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ συνδεδεμένων λογαριασμών του πελάτη

2. Πληρωμές τρίτων συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών λογαριασμών και

μεταφορές κεφαλαίων τρίτων

3. Έλεγχος απομακρυσμένης κατάθεσης

Επενδύσεις

1. Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου

2. Τιμές των μετοχών σε πραγματικό χρόνο

3. Ειδοποιήσεις σχετικά με τις τιμές ασφάλειας

Υποστήριξη

1. Κατάσταση των αιτήσεων για την πίστωση, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης

στεγαστικών δανείων, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη

2. Βιβλίο έλεγχου και την κάρτα αιτημάτων

3. Ανταλλαγή μηνυμάτων και δεδομένων email, συμπεριλαμβανομένων υποβολής

καταγγελίας και παρακολούθησης

4. Τοποθεσία ΑΤΜ

Υπηρεσίες Περιεχομένου

1. Γενικές πληροφορίες (όπως ενημερώσεις καιρού, ειδήσεις)

2. Location-based υπηρεσίες

2.2.9 Mobile brokerage

Οι  υπηρεσίες χρηματιστηρίου που προσφέρονται μέσω κινητών συσκευών έχουν γίνει

επίσης πολύ δημοφιλής και είναι γνωστές  ως Mobile Brokerage. Οι υπηρεσίες αυτές

επιτρέπουν στους συνδρομητές  να αντιδρούν στις εξελίξεις της αγοράς έγκαιρα και

ανεξάρτητα από το που βρίσκονται.
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2.2.10 Δημοπρασίες

Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών η κινητή αντίστροφη δημοπρασία έχει

αυξηθεί σε δημοτικότητα. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές δημοπρασίες, η αντίστροφη

δημοπρασία πιστώνει το τηλέφωνο του καταναλωτή κάθε φορά που κάνει  μια

προσφορά αγοράς. Ωστόσο, οι αντίστροφες δημοπρασίες προσφέρουν υψηλή απόδοση

κερδών για το κινητό πωλητή καθώς αυτές απαιτούν  από τον καταναλωτή να κάνει

πολλαπλές συναλλαγές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

2.2.11 Mobile browsing

Χρησιμοποιώντας ένα mobile browser (ένα παγκόσμιο πρόγραμμα περιήγησης στο

διαδίκτυο σε μια φορητή συσκευή) οι πελάτες μπορούν να ψωνίζουν απευθείας και

άμεσα , χωρίς να χρειάζεται να είναι συνδεδεμένοι  από τον  προσωπικό  υπολογιστή

τους. Ένας mobile browser, που ονομάζεται επίσης και micro browser, mini browser, ή

wireless Internet browser (WIB), είναι ένας web browser που έχει σχεδιαστεί για χρήση

σε μια φορητή συσκευή, όπως ένα κινητό τηλέφωνο ή μία συσκευή PDA. Τα

προγράμματα περιήγησης για τα κινητά έχουν βελτιστοποιηθεί έτσι ώστε να

εμφανίζεται το περιεχόμενο του διαδικτύου πιο αποτελεσματικά για μικρές οθόνες σε

φορητές συσκευές. Το λογισμικό ενός mobile browser πρέπει να είναι μικρό και

αποτελεσματικό για να μπορεί να είναι συμβατό με τη χαμηλή χωρητικότητα της

μνήμης και του χαμηλού εύρους ζώνης των ασύρματων συσκευών χειρός. Οι

ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί για πρόσβαση μέσα από αυτά τα προγράμματα

περιήγησης αναφέρονται ως wireless portals ή πιο συλλογικά, Mobile Web.

[http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/54781/wireless-portal]

2.2.12 Mobile purchase

Οι έμποροι μπορούν να δέχονται παραγγελίες από τους πελάτες με ηλεκτρονικά μέσα,

μέσω της κινητής συσκευής του πελάτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο έμπορος μπορεί

να παραδώσει και τον κατάλογο εμπορευμάτων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, αντί να

ταχυδρομήσει τον έντυπο κατάλογό του στον πελάτη. Ορισμένοι έμποροι προσφέρουν
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κινητές ιστοσελίδες που έχουν προσαρμοστεί για μικρότερες  οθόνες και περιορισμένο

περιβάλλον εργασίας του χρήστη της κινητής συσκευής.

[http://www.mobi-commerce.net/how-it-works]

2.2.13 Πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου

Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν άμεσα μέσα από μια εφαρμογή που τρέχει σε ένα

δημοφιλές λειτουργικό σύστημα για smartphones, όπως το Google Android. Αυτή η

εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αγοραστούν  εικονικά αγαθά, νέα και άλλα

περιεχόμενα  και τελικά προϊόντα και τα οποία  τιμολογούνται από εταιρείες κινητής

τηλεφωνίας και όχι  από την εφαρμογή που τα αποθηκεύει.

[https://gigaom.com/2011/10/11/419-ericsson-enables-in-app-android-payments-via-

carrier-bills/]

2.2.14 Mobile marketing και advertising

Στο πλαίσιο του mobile commerce, το mobile marketing αναφέρεται στο marketing που

γίνεται  στις κινητές συσκευές. Οι εταιρείες αναφέρουν ότι βλέπουν καλύτερη

ανταπόκριση  από τις καμπάνιες mobile marketing από ό, τι από τις παραδοσιακές

εκστρατείες marketing. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι η άμεση δυνατότητα του πελάτη

για λήψη αποφάσεων κάτι το οποίο οι κινητές εφαρμογές και οι  ιστοσελίδες

επιτρέπουν. Ο καταναλωτής μπορεί να λάβει ένα μήνυμα μάρκετινγκ ή ένα εκπτωτικό

κουπόνι για ένα προϊόν και, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να πάρει την απόφαση να το

αγοράσει και να ολοκληρώσει την αγορά χωρίς να διαταράξει και διακόψει την

τρέχουσα στον πραγματικό κόσμο δραστηριότητα του.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι οι καταναλωτές των ψηφιακών και φυσικών αγορών

αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές ομάδες που καθοδηγούνται από διαφορετικές αξίες

και συμπεριφορές, και οι οποίες παρουσιάζουν ανόμοια ψυχογραφικά και δημογραφικά

χαρακτηριστικά.[Schejter, A., Serenko, A., Turel, O., and Zahaf, M., 2010) Τι

πραγματικά διακρίνει ένα παραδοσιακό αγοραστή και ένα αγοραστή από το σπίτι; Η
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έρευνα δείχνει ότι το πώς τα άτομα σχετίζονται με τα τέσσερα σκέλη: το τόπο, το

χρόνο, το κοινωνικό πλαίσιο και τον έλεγχο καθορίζει σε ποιο βαθμό θα είναι πανταχού

παρόντα, είτε αν θα τοποθετούνται ως καταναλωτές. (Banerjee, Syagnik and Dholakia,

2013)

Αυτοί οι παράγοντες είναι σημαντικοί στην διαφοροποίηση του m-commerce από το

ηλεκτρονικό εμπόριο. Ως εκ τούτου, το επιτυχημένο mobile commerce απαιτεί την

ανάπτυξη των εκστρατειών μάρκετινγκ, που στοχεύουν σε αυτές τις συγκεκριμένες

διαστάσεις και σύμφωνα με τις επιθυμίες του χρήστη.

2.3 Τρόποι πληρωμής mobile commerce

Οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν πολλές μορφές πληρωμής στο mobile

commerce, συμπεριλαμβανομένων των:

1) Τηλεφωνικούς αριθμούς υψηλής χρέωσης, οι οποίοι χρεώνουν το

λογαριασμό του καταναλωτή

2) Επιβαρύνσεις που προστίθενται στο λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου του

καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων για προπληρωμένες

κλήσεις

3) Πιστωτικές κάρτες

4) Ορισμένοι πάροχοι επιτρέπουν στις πιστωτικές κάρτες να συνδέονται  με την

κάρτα SIM ενός κινητού τηλεφώνου

5) Υπηρεσίες micropayment

6) Κάρτες με αποθηκευμένη χρηματική  αξία (συχνά χρησιμοποιούνται σε

καταστήματα κινητών συσκευών ή σε καταστήματα μουσικής)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ/ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΝΑΛΥΣΗΣ

3.1 Σκοπός της έρευνας

Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι η μέτρηση και η αξιολόγηση της ποιότητας φορητών

κινητών ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν ως βάση τους το κινητό εμπόριο (mobile

commerce). Η έρευνα διενεργήθηκε με την δημιουργία και χρήση ενός

ερωτηματολόγιου σχεδιασμένου με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να είναι συμβατό με τη

φύση ενός ανωτέρου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν

σκοπό να δείξουν το μέγεθος και τη συχνότητα της χρήσης των εφαρμογών κινητού

εμπορίου στην ελληνική επικράτεια καθώς και να αναδείξουν τις τάσεις που έχουν

δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων τύπου

smartphone στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό.

Ξεκινώντας λοιπόν μετά την εισαγωγή στην απαιτουμένη θεωρία του κινητού εμπορίου

(mobile commerce) και του μοντέλου Servqual με το οποίο βασίζεται η ερευνά μας θα

παρουσιαστούν στη συνέχεια η μελέτη που πραγματοποιήθηκε, η μεθοδολογία που

ακολουθήθηκε και η ανάλυση των στοιχείων. Ο στόχος του επόμενου κεφαλαίου θα

είναι η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και η ανάλυση

και αξιολόγηση τους. Στη συνέχεια  αυτού του κεφαλαίου θα παρουσιάσουμε τα στάδια

που ακολουθηθήκαν.

3.2 Σταδία της έρευνας

Για την πραγματοποίηση και την ολοκλήρωση της έρευνας μας ακλουθήσαμε κάποια

στάδια και τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω:

1 Επιλογή θέματος έρευνας

Για τις ανάγκες αυτής της διπλωματικής και πριν την έναρξη της έρευνας μας έπρεπε

πρώτα να κάνουμε την επιλογή του θέματος για το οποίο την πραγματοποιούμε. Το

θέμα που επιλέχτηκε για την ερευνά ήταν η ποιοτική αξιολόγηση φορητών

ηλεκτρονικών υπηρεσιών κινητού εμπορίου (mobile commerce) για την περίπτωση της

Ελλάδας. Η συγκεκριμένη επιλογή του θέματος αποσκοπεί στην έρευνα και στην λήψη

χρησίμων συμπερασμάτων ως προς την επιρροή και χρήση του κινητού εμπορίου στην
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ελληνική αγορά. Αυτό θα το επιτύχουμε μέσω της αξιολόγησης της ποιότητας και της

ικανοποίησης από την σκοπιά του καταναλωτή. Δεν θα πρέπει να αμελούμε ότι η έννοια

κινητό εμπόριο είναι μια έννοια αρκετά σύγχρονη που τα τελευταία χρόνια απόκτα όλο

και μεγαλύτερη απήχηση καθώς και εφαρμογή σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο κυρίως.

Οπότε και η θέση του στην Ελλάδα κρίνεται σημαντικό να αναλυθεί και να διερευνηθεί

περαιτέρω.

2 Προεργασία της έρευνας

Το επόμενο βήμα για την πραγματοποίηση της έρευνας είναι να συλλέξουμε τις

απαραίτητες πληροφορίες καθώς και το υλικό που απαιτείται. Σε συμφωνία με τον

αρμόδιο καθηγητή οριστικέ η έρευνα να πραγματοποιηθεί με τη μορφή

ερωτηματολογίου και σε δείγμα  100-150 ατόμων. Το ερωτηματολόγιο θα δημιουργηθεί

ηλεκτρονικά και θα διατεθεί προς συμπλήρωση και απάντηση μέσω κοινωνικών

δικτύων (social media) όπως Facebook και LinkedIn. Επίσης συλλεχτήκαν απαραίτητα

ηλεκτρονικά επιστημονικά άρθρα για την εμβάθυνση και περαιτέρω κατανόηση της

έννοιας κινητό εμπόριο καθώς και της μεθόδου μέσω της οποίας δημιουργήθηκε το

ερωτηματολόγιο. Στο επόμενο βήμα θα αναφερθούμε λεπτομερώς στη διαδικασία

δημιουργίας του ερωτηματολογίου και στην επιλογή της μεθοδολογίας στην οποία

βασίστηκε.

3 Δημιουργία του ερωτηματολογίου

Η δημιουργία του ερωτηματολογίου που γίνεται στα πλαίσια της συγκεκριμένης

διπλωματικής έγινε συμφώνα με τις αρχές και τα πλαίσια της μεθοδολογίας

SERVQUAL και πιο συγκεκριμένα της μεθοδολογίας E-S-QUAL. Η μεθοδολογία E-S-

QUAL είναι μια σύγχρονη μεθοδολογία η οποία διέπεται από τις βασικές αρχές της

μεθοδολογίας SERVQUAL. Εδώ αξίζει να σταθούμε λίγο και να περιγράψουμε την

μεθοδολογία SERVQUAL και έπειτα και της E-S-QUAL πρώτου προβούμε στην

διαδικασία δημιουργίας του ερωτηματολογίου. Αυτό θα μας βοηθήσει στο να

κατανοήσουμε καλύτερα το ερωτηματολόγιο καθώς και τις ερωτήσεις που επιλεχτήκαν

να το απαρτίζουν.

Το σύστημα SERVQUAL είναι ένα μέσο μέτρησης της ποιότητας των παρεχόμενων

υπηρεσιών μέσω της εκτίμησης των προσδοκιών και της ικανοποίησης του πολίτη από
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τις υπηρεσίες. Το όνομα του μοντέλου προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων service

(υπηρεσία) και quality (ποιότητα).

Στην εφαρμογή  του, το μοντέλο ξεκινά από το χάσμα που συνήθως υπάρχει μεταξύ

προσδοκιών και ικανοποίησης του πολίτη για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Μέσα από την

εξέταση ενός ευρέως φάσματος χαρακτηριστικών, ο προσδιορισμός των

χαρακτηριστικών του χάσματος μπορεί να γίνει ένας χρήσιμος οδηγός για την ηγεσία

της υπηρεσίας ως προς τα πού πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειές της για βελτίωση της

ικανοποίησης των πολιτών.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις και συναφείς έρευνες της αγοράς εστιάζουν την

προσπάθειά τους στην αποτύπωση και καταγραφή της ικανοποίησης των πολιτών/

πελατών, αλλά παραλείπουν την έρευνα για την καταγραφή – αποτύπωση των

προσδοκιών των πολιτών από την υπηρεσία. Η ίδια όμως η φύση της έννοιας της

ικανοποίησης είναι διαλεκτικά συνδεδεμένη με τις προσδοκίες από αυτό το προϊόν.

Συνεπώς, ο προσδιορισμός αυτών των χασμάτων μεταξύ προσδοκίας και αποτελέσματος

είναι κρίσιμος στη διαχείριση της ποιότητας.

Το μοντέλο που στηρίζει αυτή την προσέγγιση της ικανοποίησης είναι η θεωρία της ‘μη

επιβεβαίωσης’, η οποία υποδεικνύει ότι η ικανοποίηση που προσφέρει στους πελάτες

μια υπηρεσία σχετίζεται με την έκταση της εμπειρίας από την ‘μη επιβεβαίωση’ -όπου η

‘μη επιβεβαίωση’ σχετίζεται με τις αρχικές προσδοκίες του ατόμου. Εάν η βιωματική

επαφή με την υπηρεσία υπερβεί κατά πολύ τις προσδοκίες των πελατών/πολιτών, τότε ο

βαθμός ικανοποίησης θα είναι υψηλός, και αντίστροφα. Στην βιβλιογραφία της

ποιότητας υπηρεσιών το χάσμα μεταξύ των αντιλήψεων και των προσδοκιών,

προσφέρει ένα μέτρο ποιότητας των υπηρεσιών και καθορίζει το επίπεδο της

ικανοποίησης. (Parasuraman and al.,1990)

Στο επόμενο σχήμα αποτυπώνονται τα χάσματα που συνήθως υπάρχουν και πρέπει να

αναλυθούν.
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Σχήμα : Διαγραμματική απεικόνιση των ουσιαστικών χασμάτων κατά το μοντέλο
SERVQUAL

Χάσμα 1: Μεταξύ προσδοκιών του πολίτη και του πώς αντιλαμβάνεται η Διοίκηση

της υπηρεσίας τις προσδοκίες του πολίτη.
Οφείλεται κυρίως σε έλλειψη έρευνας αγοράς ή/και υπερβολικά μεγάλο αριθμό

διοικητικών επιπέδων μέσα στην υπηρεσία.

Χάσμα 2: Μεταξύ του πώς αντιλαμβάνεται η Διοίκηση της υπηρεσίας τις
προσδοκίες του πολίτη και των ποιοτικών προδιαγραφών εντός της
υπηρεσίας. Οφείλεται κυρίως σε ανεπαρκή δέσμευση της υπηρεσίας σε θέματα

διαχείρισης της ποιότητας, σε ενδοϋπηρεσιακή έλλειψη σαφών στόχων ή/και σε ελλιπή

προσδιορισμό ευθυνών και αρμοδιοτήτων εντός των τμημάτων της υπηρεσίας.
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Χάσμα 3: Μεταξύ των ποιοτικών προδιαγραφών εντός της υπηρεσίας και

εξυπηρέτησης του πολίτη.
Οφείλεται κυρίως σε ανεπαρκή εκπαίδευση του προσωπικού, ακατάλληλο ή ανεπαρκές

σύστημα ενδουπηρεσιακού ελέγχου, αδιαφορία του προσωπικού, έλλειψη ομαδικότητας

ή/και ανεπαρκή τεχνολογικά μέσα.

Χάσμα 4: Μεταξύ εξυπηρέτησης του πολίτη και εξωτερικής επικοινωνίας.
Οφείλεται κατά κανόνα σε ελλιπή οριζόντια ενδοϋπηρεσιακή επικοινωνία και στην τάση

να γίνονται υπερβολικές δεσμεύσεις από μέρους της Υπηρεσίας.

Χάσμα 5: Μεταξύ βαθμού ικανοποίησης και προσδοκιών του πολίτη.
Οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως η ιδιαιτερότητα του κάθε πολίτη,

ενδοϋπηρεσιακές λειτουργικές και οργανωτικές αδυναμίες, η/και περιγραφές και

προτροπές άλλων πολιτών που είχαν προηγούμενη επαφή με την υπηρεσία.

Το μοντέλο SERVQUAL είναι ένα σύστημα ‘βαθμολόγησης’ των ως άνω χασμάτων

παρέχοντας μια χρήσιμη δομή προσδιορισμού των στοιχείων στα οποία η επιτελική

ομάδα που καθορίζει στρατηγικές επιλογές θα δώσει έμφαση και στη φυσιογνωμία και

στην ουσία του έργου της υπηρεσίας.

Οι ορίζουσες, δηλαδή οι καθοριστικοί συντελεστές (determinants) που επηρεάζουν την

διαμόρφωση του επιπέδου ικανοποίησης του πολίτη παρουσιάζονται στον πίνακα.
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Οι βασικοί παράγοντες (ορίζουσες) της ποιότητας στο σύστημα SERVQUAL

Ορίζουσα Παράδειγμα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Τοπικά Γραφεία

24ωρη τηλεφωνική γραμμή ανταπόκρισης

Εξυπηρέτηση μιας στάσης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Απλά και κατανοητά ενημερωτικά φυλλάδια

Ενημερωμένη ιστοσελίδα

Πολύγλωσσα φυλλάδια σε περιοχές με πολύγλωσση

πληθυσμιακή σύνθεση

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Σωστή επιλογή προσωπικού ανάλογα με τη φύση

της υπηρεσίας

Ουσιαστική εκπαίδευση του προσωπικού

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Ευγενική και πολιτισμένη συμπεριφορά

Προσεκτικό λεξιλόγιο

Όχι ενασχόληση του προσωπικού με ατομικά/

οικογενειακά θέματα την ώρα της υπηρεσίας

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ: Σε βάθος γνώση του αντικειμένου και έμπειρο

προσωπικό στα σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ: Δημιουργία καλής φήμης στην ευρύτερη περιοχή

και τον τομέα εργασίας

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ: Ταχεία διεκπεραίωση των θεμάτων

Δυνατότητα ραντεβού

ΥΠΟΣΤΑΣΗ: Στολές προσωπικού όπου ενδείκνυται

Σύγχρονος και εξοπλισμός

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ: Επίδειξη κατανόησης προς τα προβλήματα ή τις

ιδιαιτερότητες του πολίτη

Ιδιαίτεροι χώροι συζήτησης για προσωπικά/

ευαίσθητα θέματα



28

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα είμαστε σε θέση να διακρίνουμε την μεγάλη και

αυξανόμενη σημασία που έχει το κινητό εμπόριο για το παγκόσμιο εμπόριο στην εποχή

μας. Καθώς το κινητό εμπόριο κρίνεται από πολλούς ως ένα είδος παροχής υπηρεσιών

με χρήση των κινητών μας τηλέφωνων δεν αποτελεί έκπληξη η χρήση της μεθοδολογίας

SERVQUAL ως το μέσο για την αξιολόγηση και ανάλυση  του. Μια μεθοδολογία που

έχει επιλεγεί από πολλούς σημαντικούς ερευνητές και εταιρείες και έχει δείξει δείγματα

της αποτελεσματικότητας της. (Parasuraman and al.,1990)

3.3 Μεθοδολογία της έρευνας

Εν συνεχεία μετά την συνοπτική μας παρουσίαση της μεθοδολογίας SERVQUAL

είμαστε σε θέση τώρα να αναφερθούμε συνοπτικά και στη μεθοδολογία που

ακολουθήσαμε και βασίζεται σε αυτή. Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε και θα

αναφερθούμε είναι η μεθοδολογία E-S-QUAL. Η μεθοδολογία E-S-QUAL

δημιουργήθηκε μεταγενέστερα από τη μεθοδολογία SERVQUAL από τους

Parasuraman, Zeithaml, Malhotra το έτος 2005 για να μετρήσει την ποιότητα της

υπηρεσίας που προσφέρεται μέσω των ιστόχωρων του διαδικτύου. Εν αντιθέσει με την

παραδοσιακή μέθοδο αξιολόγησης του SERVQUAL η μεθοδολογία E-S-QUAL

καθορίζει τον βαθμό με τον οποίο ένας ιστότοπος επιτρέπει την αποτελεσματική και

αποδοτική αγορά προϊόντος η παροχή υπηρεσιών  μέσω αυτού. Η μεθοδολογία E-S-

QUAL δηλαδή δεν λαμβάνει υπόψη της μόνο την παραδοσιακή ‘’offline’’ ποιότητα

υπηρεσιών αλλά και τις τεχνικές διαστάσεις και κανόνες που την απαρτίζουν όπως την

ταχύτητα του ιντερνέτ, την ιδιωτικότητα, τον σχεδιασμό του ιστότοπου, θέματα

ασφαλείας κ.τ.λ.

Στην περίπτωση της συγκεκριμένης μας έρευνας λοιπόν η μεθοδολογία E-S-QUAL

κρίνεται αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη από την παραδοσιακή μεθοδολογία

SERVQUAL. Συνεχίζοντας την συνοπτική παρουσίαση της μεθοδολογίας E-S-QUAL η

συγκεκριμένη μεθοδολογία αποτελείται από 22 παράγοντες σε 4 διαστάσεις. Οι

διαστάσεις αυτές είναι η αποτελεσματικότητα (efficiency), η εκπλήρωση (fulfillement),

η διαθεσιμότητα του συστήματος (system availability) και η ιδιωτικότητα (privacy).

(Parasuraman et al.2005)
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Η αποτελεσματικότητα μετράει την ταχύτητα και την ευκολία με την οποία ένας

ιστότοπος παρέχει πρόσβαση και χρήση στον χρήστη. Η εκπλήρωση αφορά την

δυνατότητα και ικανότητα για τον πάροχο του ιστότοπου να αναλαμβάνει και να

αντιμετωπίζει επιτυχώς τυχόν προβλήματα που αφορούν  σε καταχώρηση παραγγελίας

και διαθεσιμότητας εμπορευμάτων. Η διαθεσιμότητα του συστήματος μετράει τεχνικά

στοιχεία ενός ιστότοπου και η ιδιωτικότητα την δυνατότητα που έχει και τον βαθμό

στον οποίο είναι σε θέση να προστατεύει τα προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα του

χρήστη. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε εδώ ότι η μεθοδολογία E-S-QUAL λαμβάνει

και θεωρεί ως ικανό και αξιόπιστο τον ερωτούμενο ο οποίος είναι γνώστης

ηλεκτρονικού υπολογιστή και έχει και εμπειρία από ηλεκτρονικές αγορές διαδικτυακά.

Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό καθώς όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η κύρια

διαφορά ανάμεσα στη μεθοδολογία E-S-QUAL με τη παραδοσιακή μεθοδολογία

SERVQUAL είναι η ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών και όχι των παραδοσιακά

συμβατικών υπηρεσιών που γινόταν κατά κορών τα περασμένα χρόνια στο παρελθόν.

Οπότε για να εξαχθούν αξιόπιστα και κατάλληλα δεδομένα θα πρέπει να βρεθούν και

να απαντήσουν  τα κατάλληλα άτομα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα πρέπει να

δοθεί η δεσπόζουσα σημασία.

3.4 Ανάλυση ερωτηματολογίου

Αφού αναφερθήκαμε συνοπτικά στο θεωρητικό υπόβαθρο με το οποίο δομήσαμε το

ερωτηματολόγιο θα αναφερθούμε στη συνεχεία στο ερωτηματολόγιο αυτό καθεαυτό και

πιο συγκεκριμένα στη δομή του. Αρχικά σχεδιάσαμε το ερωτηματολόγιο

χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Microsoft Word και με βάση αυτή τη δομή και με τη

σύμφωνη γνώμη του επιβλέπον καθηγητή το επανασχεδιάσαμε κάνοντας χρήση του

διαδικτυακού εργαλείου Google Forms. Αυτό το κάναμε διότι το ερωτηματολόγιο

διαμοιράστηκε ηλεκτρονικά μέσω δημοφιλών κοινωνικών δικτύων όπως Facebook και

LinkedIn.

1 Διαμοιρασμός του ερωτηματολογίου

Η επιλογή να δημιουργήσουμε και να διαμοιράσουμε το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά

και όχι σε έντυπη μορφή δεν ήταν τυχαία. Η χρήση των κοινωνικών δικτύων στις μέρες

μας είναι πλέον διαδεδομένη και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στην Ελλάδα

είναι χρήστες αυτών των δικτύων. Σε συνδυασμό μάλιστα και με το διαδικτυακό
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εργαλείο Google Forms η διαδικασία απλουστευτικέ και απλοποιήθηκε σε μεγάλο

βαθμό. Πρώτου προβούμε σε αναλυτική παρουσίαση των βημάτων που ακλουθήσαμε

θα πρέπει πρώτα να τονίσουμε λίγα πράγματα για την μορφή του ερωτηματολογίου μας.

2 Δόμηση του ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται στην ουσία από 3 μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται

από 3 ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται για συλλογή στοιχείων που είναι απαραίτητα για

το επόμενο μέρος όπως τη μάρκα του κινητού που χρησιμοποιεί ο χρήστης καθώς και το

λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο σε αυτό. Επίσης ο χρήστης ρωτάτε και

κατά μέσο όρο πόσες ώρες την ημέρα χρησιμοποιεί εφαρμογές. Κάτι αρκετά σημαντικό

για να δούμε το προφίλ του ερωτούμενου και για την κατανόηση από μέρους του, του

δευτέρου μέρους που αποτελεί και τον πυρήνα του ερωτηματολογίου. Το δεύτερο μέρος

αποτελεί το σημαντικότερο μέρος του ερωτηματολογίου μας και είναι αυτό που θα μας

δώσει τα απαραίτητα δεδομένα για την ανάλυση μας στο επόμενο κεφάλαιο που

ακολουθεί.

3 Διαδικασία δόμησης του ερωτηματολογίου

Αναλυτικότερα το ερωτηματολόγιο όπως αναφέραμε και προηγουμένως δημιουργήθηκε

μέσω διαδικτύου με την χρήση των Google forms, ένα εργαλείο της εταιρίας Google το

οποίο βοηθάει και διευκολύνει την ερεύνα εύκολα, απλά, γρήγορα και δωρεάν. Κρίνεται

σκόπιμο και χρήσιμο εδώ να προβούμε σε ένα σύντομο οδηγό με τα απαραίτητα βήματα

που ακολουθήσαμε για την δημιουργία του παρόντος ερωτηματολογίου.

Ξεκινώντας ανοίγουμε τον περιηγητή μας και πληκτρολογούμε την διεύθυνση

https://forms.google.com για να κάνουμε είσοδο στο Google forms. Θα μας εμφανίσει

στην οθόνη ένα περιβάλλον όπως το σχήμα που φαίνεται παρακάτω:
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Αυτό το περιβάλλον μας υποδηλώνει ότι θα πρέπει να κάνουμε σύνδεση για να είμαστε

σε θέση να χρησιμοποιήσουμε την δυνατότητα για δημιουργία Google forms. Αυτό το

πραγματοποιούμε είτε μέσω ενός λογαριασμού Google mail που έχουμε φτιάξει είτε

φτιάχνοντας τον εκείνη την στιγμή. Ύστερα μιας και κάνουμε είσοδο για πρώτη φορά

και εφόσον έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία ( διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και

κωδικό πρόσβασης) πατάμε σύνδεση και μας εμφανίζετε ένα περιβάλλον όπως στο

επόμενο σχήμα μας:
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Πατάμε Έναρξη για να αρχίσουμε με το στήσιμο και την δημιουργία του

ερωτηματολογίου μας. Αυτό θα μας εμφανίσει ένα παράθυρο όπως στο σχήμα που

ακολουθεί:

Σε αυτό το παράθυρο είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε τον τίτλο του

ερωτηματολογίου και τις ερωτήσεις που θα το απαρτίσουν. Όπως βλέπουμε από το

σχήμα υπάρχουν δίπλα κάποια εικονίδια τα οποία βοηθούν στο περαιτέρω στήσιμο του

καθώς και στην εισαγωγή νέων ερωτήσεων και του τρόπου των απαντήσεων που θα

δοθούν από τους ερωτώμενους. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι οι αλλαγές και το

ερωτηματολόγιο το ίδιο αποθηκεύονται αυτόματα σε μια άλλη λειτουργία που παρέχει η

εταιρία Google, το Google Drive το οποίο αποτελεί έναν διαδικτυακό «σκληρό δίσκο»

όπου τα έγραφα φυλάσσονται διαδικτυακά και προστατεύονται από τυχόν απώλειες

τους. Η είσοδος στο Google Drive γίνεται με τα ίδια στοιχεία όπως και στο Google

forms οπότε δεν χρειάζεται να προβείτε σε πρόσθετες διαδικασίες για την είσοδο σε

αυτό. Καθότι η δημιουργία και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου αποτελεί

προσωπικό έργο του καθενός και βασίζετε σε προσωπικές του επιθυμίες και γνώσεις

κρίνεται επιθυμητό να μην αναλύσουμε περαιτέρω και με μεγαλύτερη ανάλυση τις

διαφορές λειτουργιές και εργαλεία που προσφέρονται στο Google forms. Αυτό είναι

στην κρίση του καθενός να εξερευνήσει περισσότερο όλες τις λειτουργίες που μπορούν
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να τον βοηθήσουν στην καλύτερη δόμηση του ερωτηματολογίου του και συνεπώς στην

ερεύνα του.

Συνεχίζοντας μετά από αυτήν την σύντομη ανάλυση μας των Google forms θα

αναφερθούμε τώρα στο ερωτηματολόγιο μας και πιο συγκεκριμένα στη δομή του. Το

ερωτηματολόγιο αποτελείται στην ουσία από 3 μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά σε γενικές

πληροφορίες που αφορούν τα smartphones καθώς το ερωτηματολόγιο αφορά μόνο

χρήστες smartphones και όχι χρήστες συμβατικών κινητών τηλεφώνων. Η πρώτη

ερώτηση είναι για την μάρκα του Smartphone που χρησιμοποιεί ο χρήστης και

αποτελείται από 4 επιλογές. Η πρώτη είναι η εταιρία Apple, η δεύτερη η εταιρία

Samsung και σε συνέχεια ακολουθούν αντίστοιχα οι εταιρίες Sony, LG και η επιλογή

Άλλο για τις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου. Η επιλογή των συγκεκριμένων εταιριών

δεν έγινε τυχαία καθότι οι συγκεκριμένες εταιρίες αποτελούν τους κολοσσούς του

κλάδου της κινητής τηλεφωνίας με μερίδιο της τάξης του 40% - 45% παγκοσμίως

( σύμφωνα με τον ιστότοπο http://www.idc.com ) και επίσης είναι αρκετά διαδεδομένες

στην ελληνική αγορά που αποτελεί και τον λόγο της έρευνας μας.

Η δεύτερη ερώτηση του ερωτηματολογίου μας αφορά τα λειτουργικά συστήματα που

έχουν τα smartphones και τα οποία είναι αντίστοιχα το λειτουργικό Android, το

λειτουργικό iOS και το λειτουργικό Windows. Αυτά είναι τα πιο διαδεδομένα

λειτουργικά συστήματα για smartphones με το Android να κυριαρχεί στην αγορά της

τάξεως του 80,7% και τα υπόλοιπα να ακολουθούν με 18,8% (17,7% για iOS και 1,1%

για Windows) (σύμφωνα με τον ιστότοπο http://www.gartner.com).

Τα κινητά τηλέφωνα τύπου smartphones γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα και έχουν

κυριαρχήσει έναντι των συμβατικών τηλεφώνων λόγο των πολλών πρόσθετων επιλογών

που προσφέρουν σε σχέση με τα δεύτερα. Μια από τις επιλογές που προσφέρουν και η

οποία είναι υπεύθυνη για την ευρεία διάδοση τους είναι η δυνατότητα να παρέχουν

πλήθος εφαρμογών που διευκολύνουν την καθημερινότητα του χρήστη. Αυτή η

δυνατότητα έχει κάνει τους χρήστες να περνούν αρκετό χρόνο με το κινητό τους σε

σχέση με την εποχή των συμβατικών κινητών. Οπότε στο ερωτηματολόγιο μας κρίθηκε

χρήσιμο και σημαντικό να γνωρίζουμε κατά μέσο όρο πόσες ώρες την ημέρα

χρησιμοποιούν τις εφαρμογές κάτι που αποτέλεσε την τρίτη ερώτηση του

ερωτηματολογίου μας.
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Όπως έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια και παραγράφους σκοπός της

διπλωματικής αποτελεί η αξιολόγηση φορητών ηλεκτρονικών υπηρεσιών κινητού

εμπορίου (mobile commerce) για την περίπτωση της Ελλάδας. Για να πραγματοποιηθεί

αυτό έπρεπε να επιλεγούν κάποιες εφαρμογές που είναι αρκετά διαδεδομένες στην

Ελλάδα και έχουν σχέση με την έννοια του κινητού εμπορίου. Ο αριθμός των

εφαρμογών  που υπάρχουν και είναι διαθέσιμες για «κατέβασμα» και εγκατάσταση στα

κινητά είναι τεράστιος οπότε είναι πρακτικά αδύνατο να επιλέξουμε ένα μεγάλο πλήθος

τους για την έρευνα μας. Συνεπώς επιλέγησαν 12 εφαρμογές μέσα από αυτή την

τεράστια πληθώρα επιλογών που παρέχονται και τις οποίες θα αναλύσουμε στη

συνέχεια καθώς και τους λόγους για την επιλογή τους. Οι εφαρμογές αυτές αποτελούν

τη βάση για την δόμηση του ερωτηματολογίου και με βάση αυτές θα συλλεχτούν τα

απαραίτητα δεδομένα με τα οποία θα πραγματοποιήσουμε τις στατιστικές μας

αναλύσεις στο επόμενο κεφάλαιο.

Οι εφαρμογές που επιλέγησαν για την εκπόνηση αυτής της διπλωματικής είναι οι εξής:

 Taxibeat

 Τραπεζικές εφαρμογές (e-banking)

 Εφαρμογές ακτοπλοϊκών/αεροπορικών εταιριών

 e-FOOD Delivery

 Εφαρμογές παροχών κινητής τηλεφωνίας ( What’s Up, My Vodafone (GR))

 Antivirus Programs

 OPAPP (ΟΠΑΠ)

 Booking.com

 trivago

 ebay

 Amazon Shopping

 Skroutz

Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια συνοπτική παρουσίαση της κάθε εφαρμογής δίνοντας

έμφαση στο ιστορικό τους πλαίσιο, στη χρήση τους και στη δημοτικότητα τους όπως

εκφράζεται από τον αριθμό τον χρηστών που τις έχουν εγκατεστημένες στα smartphones

τους.
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Taxibeat

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της εταιρίας (www.taxibeat.gr) το taxibeat είναι μια

εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα τύπου smartphone που προσφέρει υπηρεσίες εύρεσης

μετακίνησης με χρήση οχημάτων ταξί εύκολα γρήγορα και οικονομικά. Μέσω αυτής της

εφαρμογής χιλιάδες επιβάτες συνδέονται με διαθέσιμους επαγγελματίες οδηγούς που

βρίσκονται στο κοντινότερο τους σημείο. Έτσι η εφαρμογή αυτή βοηθά τους επιβάτες

να βρουν ταξί εύκολα και άμεσα και συνάμα τους οδηγούς ταξί να βρουν δυνητικούς

πελάτες δίχως να χάνουν χρόνο και κόστος  προσπαθώντας να τους βρουν. Η εφαρμογή

μέσα από ένα ευρύ δίκτυο οδηγών παρέχει υπηρεσίες με ένα απλό άγγιγμα στο κινητό

του εκάστοτε χρήστη 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο. Αυτό πραγματοποιείται

ως εξής: Ο χρήστης «κατεβάζει» την εφαρμογή στο smartphone του και ανοίγοντας την

είναι σε θέση να επιλέξει τον οδηγό με την υψηλότερη βαθμολογία, το αυτοκίνητο που

επιθυμεί ή τις επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρονται στο ταξί (όπως δυνατότητα χρήσης

δωρεάν wifi κ.τ.λ.).

Συνεχίζοντας με τη συνοπτική παρουσίαση της εφαρμογής αυτής θα αναφερθούμε εδώ

στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η συγκεκριμένη εφαρμογή. Το taxibeat βοηθά τον

χρήστη που την έχει «κατεβάσει» από το διαδίκτυο στο να βρει οδηγό ταξί ανάμεσα από

μια πληθώρα οδηγών που προσφέρονται χωρίς την πρόσθετη καταβολή αντιτίμου παρά

μόνο για το κόστος της διαδρομής που θέλει να πραγματοποιήσει. Μέσα από την

πληθώρα οδηγών που προσφέρονται, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει τον
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οδηγό ταξί που θεωρεί ότι του ταιριάζει καλύτερα λαμβάνοντας υπόψη την βαθμολογία

που έχει συγκεντρώσει από άλλους χρήστες ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών που

προσφέρει αλλά επίσης και την δυνατότητα να παρέχει επιπλέον υπηρεσίες που

αυξάνουν την ικανοποίηση και την εμπειρία του χρήστη όπως δωρεάν wifi κ.τ.λ. Ή

απλούστερα να επιλέξει τον κοντινότερο σε εκείνον ως προς το σημείο που βρίσκεται.

Με το πέρας της διαδρομής ο χρήστης εφόσον το επιθυμεί έχει την δυνατότητα να

αφήσει σχόλια και εντυπώσεις. Μπορεί ακόμα να βαθμολογήσει τον οδηγό ταξί που τον

εξυπηρέτησε ως προς το ικανοποίηση του για τις υπηρεσίες του. Με αυτόν τον τρόπο

βοηθά στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προς όφελος

των χρηστών καθώς επίσης και στην βελτίωση του ίδιου του οδηγού ταξί.

Ο τρόπος χρήσης της εφαρμογής είναι απλός και γίνεται ως εξής:

Η εφαρμογή έχει ένα χάρτη με βάση τον οποίο ο χρήστης υποδηλώνει την παρουσία του

και παρέχει την δυνατότητα στην εφαρμογή να βρει την ακριβή του θέση. Παρέχονται

και ένα πλήθος εργαλείων με τα οποία ο χρήστης προσαρμόζει την εφαρμογή ανάλογα

με τις ανάγκες του (όπως μεγεθυντικό φακό κ.τ.λ.). Ύστερα ο χρήστης επιλέγει μέσα

από την λίστα με τους διαθέσιμους οδηγούς αυτόν που προτίμα. Αυτό πραγματοποιείτε

κάνοντας του μια κλήση ή στέλνοντας του δωρεάν μήνυμα. Επίσης ο χρήστης μπορεί να

ορίσει προηγουμένως τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής. Έχοντας ολοκληρωθεί τα

ανωτέρω βήματα, ο χρήστης αναμένει τον οδηγό ταξί να τον προσεγγίσει και όταν αυτός

το κάνει λαμβάνει ο χρήστης ένα μήνυμα που τον καλεί για επιβίβαση. Φτάνοντας στο

επιθυμητό τέρμα της διαδρομής του, ο χρήστης όπως αναφέραμε προηγουμένως εφόσον

το επιθυμεί βαθμολογεί τον οδηγό ταξί και σχολιάζει την εμπειρία του αφήνοντας τυχόν

πρόσθετα σχόλια και προβληματισμούς.
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Τραπεζικές εφαρμογές (e-banking)

Στις μέρες μας η χρήση των κινητών τηλεφώνων και ειδικά των τηλεφώνων τύπου

smartphone είναι διαδεδομένη και συνεχώς αυξανόμενη. Το μεγαλύτερο μέρος του

πληθυσμού παγκοσμίως έχει στην κατοχή του ένα κινητό. Αυτό βεβαίως ισχύει και για

την ελληνική αγορά και τους πολίτες της. Πλέον με την ευρεία διάδοση των κινητών

smartphones πολλές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της

χρήσης των κινητών αυτών και των αντιστοίχων εφαρμογών τους.

Σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορούν να απουσιάζουν και οι τραπεζικές υπηρεσίες. Οι

τράπεζες αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες της νέας εποχής και τις τάσεις για ευελιξία στις

προσφερόμενες υπηρεσίες εξέλιξαν τις υπηρεσίες τους. Πρώτα αυτό το έπραξαν μέσω

της δυνατότητας που παρείχαν στον χρήστη να διεκπεραιώσει ηλεκτρονικά κάποιες

υπηρεσίες (όπως συναλλαγές, πληρωμές κ.τ.λ.) μέσα από τον προσωπικό τους

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έπειτα λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία που

αναφέραμε, μεταφέρανε αυτήν την δυνατότητα και στα κινητά τηλέφωνα smartphones

μέσα από τις αντίστοιχες εφαρμογές τους. Το πλήθος των τραπεζών καθώς και οι

εφαρμογές τους είναι αρκετά μεγάλο. Έχοντας ως γνώμονα αυτό δεν θα εστιάσουμε την

προσοχή μας σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή μιας συγκεκριμένης τράπεζας αλλά γενικά

για ολόκληρο τον κλάδο. Έξαλλου οι εφαρμογές μεταξύ τους έχουν αμελητέες

διαφορές.

Μια τραπεζική εφαρμογή e-banking παρέχει ένα μεγάλο πλήθος δυνατοτήτων και

χαρακτηριστικών καλύπτοντας τις περισσότερες ανάγκες και επιθυμίες του χρήστη ως

προς την τράπεζα. Μέσω της εφαρμογής αυτής ο χρήστης έχει την δυνατότητα να
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ενημερώνεται για όλα τα τραπεζικά του προϊόντα (λογαριασμοί, κάρτες, δάνεια,

καταθέσεις κ.τ.λ.) οπουδήποτε 24 ώρες την ημέρα και κάθε μέρα. Επίσης μπορεί να

πραγματοποιήσει μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς, να εκδώσει και να πληρώσει

παράβολα, να εκδώσει και να «φορτίσει» προπληρωμένες κάρτες. Ακόμα είναι σε θέση

να στείλει εμβάσματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, να πληρώσει λογαριασμούς (κινητής,

δημοσίου κ.τ.λ.) αλλά και μια πληθώρα άλλων υπηρεσιών.

Συνεπώς πολλές από τις τραπεζικές υπηρεσίες μπορούν να πραγματοποιηθούν άμεσα,

δίχως κόπο και δίχως να σπαταλήσει χρόνο. Πλέον ο χρήστης δεν χρειάζεται να

αναλώνει χρόνο και ενέργεια για να διεκπεραιώσει τις υπηρεσίες που θέλει στην

τράπεζα με τον παλαιό συμβατικό τρόπο του ταμείου με φυσική του παρουσία

εστιάζοντας σε πιο σημαντικά για εκείνον θέματα.
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Εφαρμογές ακτοπλοϊκών/αεροπορικών εταιριών

Στην σύγχρονη εποχή που ζούμε όπου κυριαρχεί το διαδίκτυο στην καθημερινότητα μας

και με την είσοδο τα τελευταία χρόνια του ασύρματου ιντερνέτ (wifi) πολλές υπηρεσίες

που σε παλαιότερες εποχές απαιτούσαν την φυσική παρουσία του πελάτη για να

διεκπεραιωθούν πλέον αυτό τείνει να αλλάξει και να ελαχιστοποιηθεί. Με το πάτημα

ενός κουμπιού ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εξυπηρετηθεί όπου και αν βρίσκεται,

όποια ώρα το επιθυμεί απλά, εύκολα και άνετα.

Σε αυτή την εποχή του εκσυγχρονισμού δεν μπορούν να λείπουν και οι εταιρίες του

κλάδου των ακτοπλοϊκών/αεροπορικών μεταφορών. Καθότι το πλήθος των

ακτοπλοϊκών/αεροπορικών εταιριών που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως αλλά και

στην Ελλάδα είναι αρκετά μεγάλο κρίθηκε σκόπιμο να μην επιλέγει μια εταιρία και η

αντίστοιχη εφαρμογή της στο ερωτηματολόγιο μας αλλά γενικά το πλήθος των

εφαρμογών του κλάδου αυτού μιας και οι εφαρμογές μεταξύ τους έχουν αρκετές

ομοιότητες ως προς την χρήση και το περιεχόμενο τους και οποιαδήποτε αλλαγή

κρίνεται αμελητέα.

Επιπροσθέτως οι περισσότερες ακτοπλοϊκές/αεροπορικές εταιρίες σύμφωνα με τις

προσταγές της σύγχρονης εποχής έχουν δημιουργήσει τις δικές τους εφαρμογές mobile

commerce για κινητά τύπου smartphone και μέσω των οποίων προσπαθούν να

αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και συνεπώς την συνολική εμπειρία του

χρήστη. Στις εφαρμογές αυτές δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να κάνει ηλεκτρονική

αγορά του εισιτηρίου του, να δει τα εναπομείναντα εισιτήρια και τις τιμές πώλησης

τους, να κάνει ηλεκτρονική κράτηση, να κάνει check-in (για τις αεροπορικές εταιρίες)

καθώς και πληθώρα πρόσθετων επιλογών που δεν είναι επί της παρούσης διπλωματικής

να αναφερθούμε εκτενεστέρα.
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Οι ακτοπλοϊκές/αεροπορικές εταιρίες με τις εφαρμογές τους βελτίωσαν σημαντικά την

ποιότητα  των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και τους χρόνους αναμονής και

απόκρισης τους. Με τις εφαρμογές αυτές ο χρήστης είναι σε θέση να εξυπηρετηθεί

δίχως να αναλώσει χρόνο σε περιττές ενέργειες (μετακίνησης, αναμονής κ.τ.λ.)

εξοικονομώντας παράλληλα χρήμα και ουσία. Η επιλογή του εισιτηρίου, η αγορά του

και λοιπές υπηρεσίες ( όπως κρατήσεις,check-in,διαθεσιμότητα εισιτηρίων κ.τ.λ.) πλέον

γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού άκοπα και άνετα λόγο της ύπαρξης των κινητών

smartphones και του μεγάλου πλήθους εφαρμογών τους.



41

e-FOOD Delivery

Το e-FOOD Delivery είναι μια εφαρμογή που παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα

online παραγγελίας φαγητού μέσα από το κινητό του. Είναι η δημοφιλέστερη και η

επικρατέστερη εφαρμογή για online παραγγελίες φαγητού στην Ελλάδα με πάνω από

4.000 συνεργαζόμενα καταστήματα για να επιλέξει ο χρήστης. Το μόνο που κάνει ο

χρήστης επιλέγοντας την είναι να βάλει την διεύθυνση του και να επιλέξει το

κατάστημα και την παραγγελία του. Αυτό το επιτυγχάνει άμεσα, εύκολα και δωρεάν

χωρίς κάποια πρόσθετη επιβάρυνση λόγο χρήσης της εφαρμογής αυτής αλλά μόνο για

το αντίτιμο της παραγγελίας που έχει κάνει. Πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρονται με

την εφαρμογή αυτή είναι ότι καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών από 42 διαφορετικές

πόλεις της Ελλάδας και παρέχει την δυνατότητα πληρωμής της παραγγελίας με τη

παραλαβή στην πόρτα του, με χρήση πιστωτικής κάρτας αλλά και online μέσω της

υπηρεσίας PayPal. Λοιπές υπηρεσίες που προσφέρονται επίσης είναι η παροχή

αποκλειστικών προσφορών, η δυνατότητα να δει ο χρήστης την ακριβή ώρα παράδοσης

της παραγγελίας του καθώς και τους καταλόγους κ.τ.λ. ( https://www.e-food.gr/ )

Μέσω της εφαρμογής αυτής ο χρήστης έχει την ευχέρεια να διαλέξει και να παραγγείλει

φαγητό εύκολα, γρήγορα και απλά με μόνο ένα κλικ μέσω μιας μεγάλης πληθώρας

καταστημάτων για να επιλέξει.
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Εφαρμογές παροχών κινητής τηλεφωνίας ( What’s Up, My Vodafone
(GR) )

Από τις πρώτες εταιρίες που αναγνώρισαν τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα

smartphones και τις ποικίλες χρήσεις τους ήταν οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Οι εταιρίες

αυτές , που παρέχουν ίσως την σπουδαιότερη χρήση των smartphones που δεν είναι

άλλη από την επικοινωνία, δημιούργησαν και αυτές με την σειρά τους τις δίκες τους

εφαρμογές για smartphones προσφέροντας συνάμα στους χρηστές πολλές επιπλέον

δυνατότητες.

Παγκοσμίως οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών είναι πολλές. Στην Ελλάδα οι εταιρίες

τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιούνται και έχουν το συντριπτικό μερίδιο της

ελληνικής αγοράς συνολικά είναι τρεις. Πρόκειται για τις Cosmote, Vodafone και Wind.

Αντιστοίχως και οι τρεις αυτές εταιρίες έχουν δημιουργήσει τις δικές τους εφαρμογές

για smartphones. Οι εφαρμογές αυτές παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους ως

προς τις υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά που προσφέρουν στους χρήστες οπότε δεν

επιλέξαμε μια ανάμεσα από αυτές τις εφαρμογές για να μας βοηθήσει στην ερεύνα μας

αλλά αναφερθήκαμε γενικά για εφαρμογή του συγκεκριμένου κλάδου.

Ο χρήστης χρησιμοποιώντας αυτές τις εφαρμογές έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει

ποιες από τις επαφές στο κινητό του έχουν τον ίδιο πάροχο κινητής καθώς και να κάνει

κλήσεις ή να λαμβάνει και να στέλνει μηνύματα sms. Επίσης ο χρήστης ανανεώνει τον

χρόνο ομιλίας ή τα mb του και συνάμα μπορεί να παρακολουθεί το διαθέσιμο υπόλοιπο

του. Η ανανέωση του χρόνου ομιλίας του είναι η λειτουργία mobile commerce για την

οποία επιλέχτηκε η συγκεκριμένη εφαρμογή στην ερεύνα μας. Παρέχονται και άλλες
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Εφαρμογές παροχών κινητής τηλεφωνίας ( What’s Up, My Vodafone
(GR) )

Από τις πρώτες εταιρίες που αναγνώρισαν τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα

smartphones και τις ποικίλες χρήσεις τους ήταν οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Οι εταιρίες

αυτές , που παρέχουν ίσως την σπουδαιότερη χρήση των smartphones που δεν είναι

άλλη από την επικοινωνία, δημιούργησαν και αυτές με την σειρά τους τις δίκες τους

εφαρμογές για smartphones προσφέροντας συνάμα στους χρηστές πολλές επιπλέον

δυνατότητες.

Παγκοσμίως οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών είναι πολλές. Στην Ελλάδα οι εταιρίες

τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιούνται και έχουν το συντριπτικό μερίδιο της

ελληνικής αγοράς συνολικά είναι τρεις. Πρόκειται για τις Cosmote, Vodafone και Wind.

Αντιστοίχως και οι τρεις αυτές εταιρίες έχουν δημιουργήσει τις δικές τους εφαρμογές

για smartphones. Οι εφαρμογές αυτές παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους ως

προς τις υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά που προσφέρουν στους χρήστες οπότε δεν

επιλέξαμε μια ανάμεσα από αυτές τις εφαρμογές για να μας βοηθήσει στην ερεύνα μας

αλλά αναφερθήκαμε γενικά για εφαρμογή του συγκεκριμένου κλάδου.

Ο χρήστης χρησιμοποιώντας αυτές τις εφαρμογές έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει

ποιες από τις επαφές στο κινητό του έχουν τον ίδιο πάροχο κινητής καθώς και να κάνει

κλήσεις ή να λαμβάνει και να στέλνει μηνύματα sms. Επίσης ο χρήστης ανανεώνει τον

χρόνο ομιλίας ή τα mb του και συνάμα μπορεί να παρακολουθεί το διαθέσιμο υπόλοιπο

του. Η ανανέωση του χρόνου ομιλίας του είναι η λειτουργία mobile commerce για την

οποία επιλέχτηκε η συγκεκριμένη εφαρμογή στην ερεύνα μας. Παρέχονται και άλλες
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Εφαρμογές παροχών κινητής τηλεφωνίας ( What’s Up, My Vodafone
(GR) )
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χρήσιμες λειτουργίες από την εφαρμογή αυτή οι οποίες όμως δεν είναι σχετικές με τη

θεματολογία της παρούσης διπλωματικής και θα τις παραλείψουμε από την συνοπτική

μας παρουσίαση.

Οι εφαρμογές αυτές βρίσκουν συνεχώς μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό και ειδικά για

την περίπτωση της Ελλάδας κυρίως στο νεανικό σύνολο. Οι εταιρίες αναγνωρίζοντας

την σπουδαιότητα τους στην βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό των προσφερόμενων

τους υπηρεσιών που οδήγησε σε ικανοποίηση των πελατών τους τείνουν να τις

προβάλλουν και να τις διαφημίζουν όλο και πιο πολύ. Με αυτό τον τρόπο προσελκύουν

μελλοντικούς πελάτες και εξασφαλίζουν την ικανοποίηση και την αφοσίωση των ήδη

πελατών τους.

(https://www.whatsup.gr/, http://www.vodafonecu.gr/, https://www.wind.gr/gr/f2g/ )
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Antivirus Programs

Τα προγράμματα antivirus είναι προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να

προστατεύουν τους υπολογιστές από διαφόρους κινδύνους όπως ιούς, κυβερνοεπιθέσεις,

κακόβουλο λογισμικό κ.τ.λ. Με την τρομερή εξάπλωση του διαδικτύου σε σύντομο

χρονικό διάστημα από την δημιουργία του και την συνεχή αυξανομένη χρήση του σε

παγκόσμια κλίμακα πολλές λειτουργίες και υπηρεσίες πλέον πραγματοποιούνται μέσα

από αυτό. Πολλά προσωπικά στοιχεία και μεγάλα ποσά διακινούνται ηλεκτρονικά στο

διαδίκτυο για την διεκπεραίωση κάποιων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε διάφορους

τομείς της οικονομίας.

Αυτήν την ραγδαία εξάπλωση πολλοί επιτήδειοι την εκμεταλλευτήκαν με σκοπό την

παράνομη απόκτηση προσωπικών δεδομένων και ποσών για ίδιο όφελος ή για όφελος

τρίτων. Λόγο αυτού του γεγονότος πολλές εταιρίες λογισμικού θέλησαν να

αντιμετωπίσουν αυτήν την δυσάρεστη για αυτούς κατάσταση δημιουργώντας κάποια

προγράμματα ως «ασπίδες προστασίας». Αυτό το επιτύχανε με τα προγράμματα

antivirus.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο χρήστης με την χρήση πλέον των κινητών

smartphones αντί του προσωπικού υπολογιστή για την διεκπεραίωση αυτών των

υπηρεσιών υφίσταται τους ίδιους κινδύνους για υποκλοπή των προσωπικών του

στοιχείων. Τα τηλέφωνα smartphones αποτελούν για πολλούς ένα είδος νέων φορητών
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υπολογιστών αφού είναι σε θέση να παρέχουν τις ίδιες δυνατότητες με αυτούς αλλά

ακόμα και να τους ξεπεράσουν. Συνεπώς δεν προκαλεί εντύπωση ότι πολλοί επιτήδειοι

στραφήκαν τις επιθέσεις τους και στα τηλέφωνα αυτά. Τα smartphones είναι εξίσου

ευάλωτα σε επιθέσεις και ιούς και αυτό δεν θα πρέπει να αγνοείται. Για την

αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχες εφαρμογές

προστασίας για smartphones από ιούς και λοιπές επιθέσεις.

Όμως καθότι οι antivirus αυτές εφαρμογές παρέχουν πολύ εξειδικευμένες λειτουργίες

και απαιτούν πολύ προσεγμένο και πολύπλοκο σχεδιασμό τους συνήθως ο χρήστης

πρέπει να καταβάλει ένα αντίτιμο για την εγκατάσταση και την χρήση τους (με

δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης της χρήσης χρονικά με την καταβολή του

κατάλληλου ποσού). Ο χρήστης για να τα αγοράσει θα πρέπει μέσω του κινητού του να

προβεί σε ηλεκτρονική αγορά. Αυτή η αγορά για τις εταιρίες που δημιουργούν αυτές τις

εφαρμογές αποτελεί ένα είδος mobile commerce και μάλιστα αρκετά αποτελεσματικού

καθότι στη σημερινή εποχή με τις ολοένα αυξανόμενες επιθέσεις κρίνεται απαραίτητο

να υπάρχει εγκατεστημένο ένα πρόγραμμα antivirus στο κινητό του κάθε χρήστη. Οπότε

κρίθηκε επιθυμητό να το συμπεριλάβουμε στην διπλωματική μας αυτή.

Ολοκληρώνοντας την συνοπτική μας παρουσίαση για τα προγράμματα antivirus καλό

θα ήταν να αναφερθούμε και στις λειτουργίες που παρέχουν και οι οποίες είναι πολύ

σημαντικές. Πέρα από την προστασία  που παρέχουν για πιθανούς κινδύνους (ιούς,

κακόβουλα προγράμματα, κυβερνοεπιθέσεις κ.τ.λ.) τα προγράμματα αυτά παρέχουν την

δυνατότητα εντοπισμού του τηλεφώνου ακόμα και κλειδώματος του σε περίπτωση που

κλαπεί από κάποιον επιτήδειο. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης είναι σε θέση να το

εντοπίσει και να το ανακτήσει πάλι δίχως να έχει συγχρόνως καταφέρει ο επιτήδειος να

ανακτήσει και να υποκλέψει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Υπάρχουν και άλλες

χρήσιμες λειτουργίες και δυνατότητες που όμως δεν θα μας απασχολήσουν σε αυτή την

διπλωματική.

(http://free.avg.com/ww-en/homepage,https://www.cmcm.com/en-us/cm-security/,

https://en.wikipedia.org/wiki/Antivirus_software )
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OPAPP (ΟΠΑΠ)

Ο οργανισμός προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου (ή ευρύτερα γνωστός ως ΟΠΑΠ εν

συντομία) είναι μια ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τυχερών

παιχνιδιών. Είναι η μόνη εταιρία στην Ελλάδα που μπορεί να διοργανώνει και να

διεξάγει αυτά τα παιχνίδια σε φυσικά καταστήματα (δραστηριοποιούνται και άλλες

εταιρίες ελληνικών και ξένων συμφερόντων που όμως περιορίζονται σε διαδικτυακό

περιβάλλον καθότι η ελληνική νομοθεσία απαγορεύει την δημιουργία φυσικών

καταστημάτων στις εταιρίες αυτές.) Η έδρα του ΟΠΑΠ βρίσκεται στην Αθήνα και πιο

συγκεκριμένα στην περιοχή του Περιστερίου.

Με την εξέλιξη του διαδικτύου πολλά τυχερά παιχνίδια που γίνονταν παλιότερα μόνο σε

φυσικά καταστήματα πλέον μπορούν να πραγματοποιηθούν και ηλεκτρονικά με την

βοήθεια του διαδικτύου. Ο χρήστης χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του υπολογιστή

και έχοντας διαθέσιμη σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί οποιαδήποτε ώρα και στιγμή να

παίξει κάποιο τυχερό παιχνίδι από το σπίτι του. Με λίγα μόνο κλικ και πληρώνοντας το

ανάλογο αντίτιμο ηλεκτρονικά είναι σε θέση να επιλέξει και να παίξει όποιο παιχνίδι

επιθυμεί με οποιονδήποτε συνδυασμό κόστους ή διαθέσιμων επιλογών. Τα κέρδη του

(εφόσον αποκτήσει) μεταφέρονται αυτόματα στον τραπεζικό του λογαριασμό δίχως την

μεσολάβηση τρίτων προσώπων.

Ο ΟΠΑΠ (όπως και πολλές άλλες εταιρίες του κλάδου ανά τον κόσμο) αναγνωρίζοντας

την νέα ευκαιρία και την νέα τάση των ατόμων να χρησιμοποιούν ολοένα και

περισσότερο τα κινητά τους τηλεφωνά (κυρίως τα smartphones) για διάφορες

αγοραπωλησίες και λοιπές υπηρεσίες δημιούργησε την δική της εφαρμογή για τυχερά

παιχνίδια. Στην ουσία η εφαρμογή αυτή λειτούργει συνοδευτικά αλλά και ανεξάρτητα

από τα φυσικά καταστήματα του ΟΠΑΠ. Πρακτικά σε πολλές περιπτώσεις και πιθανά
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σε μερικά έτη να τα αντικαταστήσει κιόλας.

Συνοψίζοντας η εφαρμογή αυτή παρέχει πολλές επιλογές στον χρήστη με την πιο

σημαντική από όλες να είναι η δυνατότητα επιλογής  και παιξίματος ενός τυχερού

παιχνιδιού άμεσα μέσα από την εφαρμογή αυτή πληρώνοντας συγχρόνως το αντίτιμο

της ηλεκτρονικά. Λοιπές επιλογές που παρέχονται στην εφαρμογή αυτή είναι η προβολή

των αποτελεσμάτων των διαφόρων κληρώσεων (παλαιοτέρων αλλά και των πιο

πρόσφατων), ζωντανών κληρώσεων και επίσης έγκαιρη ενημέρωση για όλα τα

διαθέσιμα προϊόντα της εταιρίας καθώς και των διαφόρων προσφορών και εκδηλώσεων

της. (http://www.opap.gr/el/web/guest/opapp1 )
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Booking.com

Το booking.com είναι η αντίστοιχη εφαρμογή του δημοφιλούς ιστότοπου για διακοπές.

Μέσω της εφαρμογής αυτής ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ψάξει και να βρει το

κατάλυμα που επιθυμεί άμεσα και απλά όπου και αν βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο. Η

εφαρμογή παρέχει μεγάλο πλήθος καταλυμάτων από πολλές χώρες (887.277

καταλύματα σε 224 χώρες). Επίσης ο χρήστης έχει την δυνατότητα μετά από την

δωρεάν εγγραφή του στην εφαρμογή αυτή να διαχειριστεί την κράτηση του και να

επιλέξει πότε και πως θα πληρώσει όπως και την δυνατότητα δωρεάν ακύρωσης της

κράτησης του.

Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης διευκολύνει και συντομεύει χρονικά την επιλογή του

καταλύματος και της χώρας που θα επιλέξει για τις διακοπές του. Ακόμα έχει την

ευχέρεια να τις συντονίσει κατάλληλα και με καλύτερη οργάνωση. Αυτό αποδεικνύεται

στην πράξη από τα εκατομμύρια των ταξιδιωτών ανά τον κόσμο που το έχουν επιλέξει

και εγκαταστήσει στα smartphones τους (πάνω από 30 εκατομμύρια άνθρωποι).

(www.Booking.com)
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Trivago

Η εφαρμογή της trivago είναι στην  ουσία παρεμφερής με την εφαρμογή της εταιρίας

booking.com. Η διαφορά έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι η trivago παρέχει την

δυνατότητα σύγκρισης διαφορετικών ξενοδοχείων καθώς και σε τιμές των διαφόρων

καταλυμάτων τους. Το πλήθος των ξενοδοχείων που υπάρχει για σύγκριση (μαζί με τις

διάφορες κριτικές και φωτογραφίες τους) είναι αρκετά μεγάλο (πάνω από 1

εκατομμύριο) και ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλεγούν την εφαρμογή που

δημιουργήθηκε αποκλειστικά για smartphones για αυτόν τον λόγο (πάνω από 120

εκατομμύρια χρήστες). Επίσης με την εφαρμογή που δημιούργησε η εταιρία trivago

παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα πρόσθετων πληροφοριών για ταξίδια και για

διάφορες δημοφιλείς πόλεις και προορισμούς με απώτερο σκοπό την περαιτέρω

βελτίωση της ικανοποίησης του χρήστη και της συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας του.

Έτσι ο χρήστης μέσω της χρήσης της εφαρμογής αυτής βρίσκει οικονομικές και

προσιτές διακοπές  δίχως να χάνει σε ποιότητα και ποικιλία παρεχόμενων υπηρεσιών

στον προορισμό πού ο ίδιος επιθυμεί με ένα κλικ από το κινητό του. (www.trivago.gr)
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Ebay

Το ebay είναι ένας αμερικανικός πολυεθνικός όμιλος που ειδικεύεται στο ηλεκτρονικό

εμπόριο (e-commerce) παρέχοντας την δυνατότητα consumer-to-consumer και business-

to-business πωλήσεων μέσω χρήσης του διαδικτύου. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας

βρίσκονται στο San Jose στη Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Δημιουργός της εταιρίας είναι ο

Pierre Omidyar έτος 1995. Σήμερα η εταιρεία ebay είναι ένας κολοσσός του κλάδου του

ηλεκτρονικού εμπορίου και λειτουργεί με τοπικά παραρτήματα σε πάνω από 30 χώρες

παγκοσμίως.

Το ebay πρακτικά είναι ένας ιστότοπος που παρέχει την δυνατότητα σε ιδιώτες αλλά και

σε εταιρίες να πουλήσουν διάφορα είδη εμπορίου. Τα εμπορεύματα ποικίλουν ως προς

το είδος και μπορεί να βρίσκονται σε κατάσταση από μεταχειρισμένα μέχρι καινούργια,

σε συσκευασία αλλά και μη. Η διαδικασία για την πραγματοποίηση μιας αγοράς είναι

απλή. Ο χρήστης κάνει εγγραφή στον ιστότοπο του ebay δίνοντας κάποια απαραίτητα

προσωπικά στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, λογαριασμό iban κ.τ.λ.). Μετά

την εγγραφή του ο χρήστης είναι σε θέση να ψάξει για το προϊόν που επιθυμεί και να

επιλέξει τον εγγεγραμμένο πωλητή με την καλύτερη προσφορά ή την καλύτερη

βαθμολογία (ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρει και έχει λάβει από άλλους χρήστες)

και να πραγματοποιήσει την αγορά. Για να πραγματοποιηθεί επιτυχώς μια αγορά ο

χρήστης θα πρέπει να καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιμο μέσω της υπηρεσίας ασφαλών

συναλλαγών PayPal και της πιστωτικής του κάρτας.

Επιπρόσθετα η εταιρία ebay αναγνωρίζοντας τις νέες τάσεις και την συνεχώς

αυξανομένη χρήση των smartphones από ολοένα και περισσότερους χρήστες
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παγκοσμίως δημιούργησε τη αντίστοιχη εφαρμογή της εταιρίας για αυτόν τον σκοπό. Η

εφαρμογή (η οποία έχει μεγάλη απήχηση και στην Ελλάδα) παρέχει την δυνατότητα

στον χρηστή να αγοράσει ή να πουλήσει ένα προϊόν μέσα από το κινητό του τηλέφωνο

με το πάτημα ενός κουμπιού άμεσα οπουδήποτε και οπότε το θελήσει. Αυτό διευκολύνει

τις συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών και επίσης δίνει την απαραίτητη τόνωση στη

αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου προσθέτοντας νέες επιλογές και δυνατότητες αλλά

και νέους δυνητικούς πελάτες. (http://www.ebay.com/)

Amazon Shopping

Η amazon είναι η μεγαλύτερη εταιρία στον κόσμο που παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού

εμπορίου με ένα τεράστιο πλήθος προϊόντων προς πώληση  για να επιλέξει ο χρήστης.

Τα προϊόντα περιλαμβάνουν πολλές κατηγορίες ειδών. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται

στο Σιάτλ των ΗΠΑ και ιδιοκτήτης της είναι ο Τζεφ Μπέζος. Η amazon είναι

πρωτοπόρος στον τομέα της και εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο της επιλέγουν και

την προτιμούν για την πραγματοποίηση των αγορών τους. Αυτό που διαφοροποιεί την

amazon σε σχέση με τους ανταγωνιστές της αλλά και με τα φυσικά καταστήματα

λιανικής πώλησης  που υπάρχουν είναι η ευελιξία και η άμεση αποκρισιμότητα της

έναντι αυτών. Επίσης τα προϊόντα που πωλεί είναι αναγνωρίσιμα και υψηλής ποιότητας

που σε συνδυασμό με τις πιο χαμηλές της τιμές την εδραιώνουν στην πρώτη θέση των

προτιμήσεων τους.

Συνεπώς δεν θα μπορούσε και η ίδια η amazon να μην δημιουργούσε την δική της

εφαρμογή mobile commerce για smartphones. Με την εφαρμογή αυτή η amazon δίνει

την δυνατότητα στον χρήστη που θα την επιλέξει και θα την εγκαταστήσει στο κινητό

του τηλέφωνο να πραγματοποιήσει μια αγορά σε όποιο μέρος βρίσκεται οπότε το
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θελήσει. Αυτό κάνει τις συναλλαγές του χρήστη πιο εύκολες και άμεσες καθώς επίσης

του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει το προϊόν που επιθυμεί ανάμεσα σε εκατομμύρια

άλλα.

Η amazon (μια εταιρία που βασίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στο e-commerce και

αποτελεί έναν κολοσσό του κλάδου αυτού) αναγνώρισε την αξία (και την μελλοντική

εδραίωση και εξάπλωση) του mobile commerce ως ένα μέσο που έδωσε ώθηση και

ενίσχυσε σημαντικά το εμπόριο παγκοσμίως παρακάμπτοντας πολλά εμπόδια του

παρελθόντος. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερη μνεία και δεν θα μπορούσε να μην βρίσκεται  η

αντίστοιχη εφαρμογή της για smartphones στο ερωτηματολόγιο μας και συνεπώς στην

παρούσα διπλωματική. (https://www.amazon.com/)

Skroutz

Το Skroutz είναι μια ελληνική εταιρία που βοηθά τον χρήστη να κάνει εύκολη και

γρήγορη σύγκριση τιμών και προϊόντων σε περισσότερα από 1500 ελληνικά

καταστήματα e-shop. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να συγκρίνει το προϊόν που

επιθυμεί και να το αγοράσει στη φθηνότερη τιμή ή να το τοποθετήσει σε λίστα

αγαπημένων του και να το συγκρίνει με πληθώρα άλλα προϊόντα. Έτσι θα είναι σε θέση

να αγοράσει το προϊόν που συνδυάζει τιμή/ποιότητα εξοικονομώντας παράλληλα

αρκετό χρόνο στην αναζήτηση του.

Το Skroutz δεν είναι κατάστημα e-shop αλλά ένας ιστότοπος που λειτούργει πρακτικά

ως συνδετικός κρίκος διαφόρων επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Αυτό σημαίνει ότι

το Skroutz δίνει την δυνατότητα σε διάφορες επιχειρήσεις (μεγάλες και μη) που

επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί του την προβολή του στον ιστότοπο του και συνεπώς
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την προσέλκυση νέων αγοραστών. Αυτό πραγματοποιείται καταβάλλοντας ένα ποσό

συνδρομής ετησίως στην εταιρία Skroutz.

Συμβαδίζοντας με τη σύγχρονη εποχή το Skroutz δημιούργησε και αυτό με τη σειρά του

την αντίστοιχη εφαρμογή για smartphones. Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει στον χρήστη την

εύρεση και την σύγκριση ενός προϊόντος όπου και αν βρίσκεται, άμεσα και εύκολα. Η

εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να αναζητήσει και να συγκρίνει τιμές από ένα μεγάλο

αριθμό προϊόντων σε διάφορα είδη κατηγοριών. Επίσης έχει τη δυνατότητα να δει

φωτογραφίες και να διαβάσει τα διάφορα επιμέρους χαρακτηριστικά τους. Ακόμα

μπορεί να διαβάσει διάφορα σχόλια και παρατηρήσεις άλλων χρηστών. Υπάρχουν και

άλλες δυνατότητες από τον χρήστη για να επιλέξει με πιο σημαντική την δυνατότητα

online αγοράς μέσα από το κινητό του, του προϊόντος που επιθυμεί από το e-shop που

έχει επιλέξει.

Αυτή η εφαρμογή έλυσε τα χέρια σε πολλούς χρήστες της στην Ελλάδα και βοήθησε

στην ανάπτυξη και διάδοση του mobile commerce στην ελληνική αγορά δίχως να έχει

να ζηλέψει σε τίποτα από άλλες αντίστοιχες εφαρμογές παγκοσμίου βεληνεκούς.

(https://www.skroutz.gr/)

Έχοντας πλέον αναλύσει όλες τις εφαρμογές που θα χρησιμοποιήσουμε στην ερεύνα

μας είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε με τη δομή του ερωτηματολόγιου μας. Στη

συνέχεια του ερωτηματολόγιου μας επιλέξαμε τις προαναφερθείσες εφαρμογές και

δημιουργήσαμε ένα πινάκα όπου κάθετα αναγράφονται οι εφαρμογές αυτές και

οριζόντια υπάρχει μια κλίμακα likert ( καθόλου, σπάνια, λίγο συχνά, συχνά, αρκετά

συχνά).  Αυτός ο πίνακας δημιουργήθηκε για να απαντήσει στην ερώτηση πόσο συχνά

χρησιμοποιεί ο ερωτούμενος τις εφαρμογές αυτές από το κινητό του τηλέφωνο ούτως

ώστε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα και δεδομένα για τις αναλύσεις μας. Έχοντας

ήδη δημιουργήσει τον πίνακα αυτόν αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένας ακόμα όμοιος

πίνακας με την μόνη διάφορα να βρίσκεται στην ερώτηση που κάνουμε έχοντας

κρατήσει τα υπόλοιπα ίδια. Η διαφορά είναι ότι ζητήθηκε στον πίνακα αυτόν πόσο

συχνά χρησιμοποιεί ο ερωτούμενος τις εφαρμογές αυτές από τον ηλεκτρονικό του

υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο θελήσαμε να δούμε κατά πόσο οι εφαρμογές που

χρησιμοποιεί ή μη  στο κινητό του τηλέφωνο βρίσκουν χρήση και στον ηλεκτρονικό του

υπολογιστή μέσα από τους αντίστοιχους ιστότοπους τους και να κάνουμε κάποιες
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διατυπώσεις για αυτό.

Συνεχίζοντας με τη δομή του ερωτηματολογίου μας θα αναφερθούμε τώρα στο κύριο

κομμάτι του ερωτηματολογίου μας και στις ερωτήσεις που αποτελούν τον πυρήνα της

έρευνας μας. Ο ερωτούμενος έχοντας δώσει τις απαντήσεις του στις παραπάνω

ερωτήσεις που αναφερθήκαμε καλείται τώρα να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων με

βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιεί πιο συχνά από τις παραπάνω που αναφέραμε. Η

δομή αυτών των ερωτήσεων είναι σε πίνακα όπου στην οριζόντια στήλη βρίσκονται οι

δέκα αυτές ερωτήσεις και στις κάθετες στήλες μια απάντηση της κλίμακας Likert

( Διαφωνώ πλήρως , Διαφωνώ, Ουδέτερη γνώμη, Συμφωνώ, Συμφωνώ απόλυτα). Αυτός

ο πίνακας αποτελεί την ποιοτική μας αξιολόγηση κινητών ηλεκτρονικών εφαρμογών και

την ουσία της εκπόνησης της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας.

Οι ερωτήσεις του πίνακα όπως αναφέραμε παραπάνω είναι δέκα στον αριθμό και θα

αναφερθούμε τώρα σε κάθε μια από αυτές και του λόγου επιλογής τους. Όπως είπαμε οι

απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις δίνονται με βάση την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη

εφαρμογή για τον χρήστη και όχι γενικά και αόριστα για όλες τις εφαρμογές. Η πρώτη

ερώτηση μας είναι εάν η εφαρμογή αυτή είναι εύκολη και γρήγορη στη χρήση της. Σε

αυτή την ερώτηση θέλουμε να δούμε κατά πόσο ο χρήστης που χρησιμοποιεί την

συγκεκριμένη εφαρμογή συμφωνεί η διαφωνεί με αυτήν την ερώτηση. Επόμενη

ερώτηση μας είναι εάν η εφαρμογή αυτή είναι συνεπής και κατανοητή ως προς την

υπηρεσία που παρέχει. Εάν ο χρήστης δηλαδή είναι πλήρως ενημερωμένος για την

εφαρμογή αυτή και τις πρόσθετες χρήσεις που παρέχει.

Συνεχίζουμε με την ερώτηση εάν οι πληροφορίες που δίνονται στην εφαρμογή αυτή

είναι σωστές και ευανάγνωστες. Σε αυτήν την ερώτηση θέλουμε να δούμε κατά πόσο ο

χρήστης είναι σε θέση να κατανοήσει τις διάφορες πληροφορίες που δίνονται σε αυτή

την εφαρμογή και αν αυτές οι πληροφορίες γράφονται και δίνονται σε μορφή απλή και

κατανοητή. Συνεχίζοντας ρωτάμε τον χρήστη εάν θεωρεί αυτήν την εφαρμογή ασφαλή

και ότι προστατεύει επαρκώς τα προσωπικά του δεδομένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό

γιατί στο σημερινό περιβάλλον ο χρήστης παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα

ευκολότερα από ότι στο παρελθόν χωρίς να έχει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την

ασφάλεια τους και της προστασία τους.
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Ύστερα ο χρήστης ερωτείται εάν οι σκοποί της εφαρμογής αυτής συμπίπτουν με αυτούς

για τους οποίους την επίλεξε. Σε αυτό θέλουμε να δούμε κατά πόσο ικανοποιεί η

εφαρμογή τον χρήστη ως προς τους λόγους που την επέλεξε. Άλλη ερώτηση μας είναι

εάν ο χρήστης θεωρεί ότι ικανοποιεί αυτή η εφαρμογή πλήρως τις υποσχέσεις που δίνει

ως προς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της. Εδώ θέλουμε να μάθουμε πως

βλέπει ο χρήστης τα αποτελέσματα τις χρήσης της ως προς την ποιότητα που

αντιλαμβάνεται ο ίδιος. Επόμενη ερώτηση είναι κατά πόσο θεωρεί ότι η εφαρμογή αυτή

ανταποκρίνεται γρήγορα και με ακρίβεια σε τυχόν αντιμετώπιση προβλημάτων. Αυτό

είναι χρήσιμο για να δούμε τον βαθμό ανταποκρισιμότητας και αποκρισιμότητας από το

τμήμα εξυπηρέτησης πελατών σε τυχόν πιθανά προβλήματα του χρήστη με την

εφαρμογή αυτή. Οι τελευταίες τρεις ερωτήσεις της αξιολόγησης μας είναι κατά πόσο

θεωρεί ο χρήστης το περιεχόμενο της εφαρμογής αυτής πλήρες, χρήσιμο  και ελκυστικό.

Αυτό κυρίως έχει σχέση με το περιβάλλον χρήσης της εφαρμογής και με τον σχεδιασμό

της και όχι τόσο με τις λειτουργιές της.

Εν συνεχεία μιας και το θέμα της παρούσης διπλωματικής αποτελεί την ποιοτική

αξιολόγηση ηλεκτρονικών κινητών εφαρμογών και πιο συγκεκριμένα για το κινητό

εμπόριο (mobile commerce) δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε και ερωτήσεις με βάση

αυτό. Πιο συγκεκριμένα μετά τα παραπάνω ο χρήστης ρωτάται εάν κάνει

αγορές/παραγγελίες μέσω κινητού τηλεφώνου και κατά μέσο όρο πόσες φορές το μήνα

κάνει (εφόσον έχει απαντήσει θετικά στην πρώτη ερώτηση). Αυτό είναι πολύ σημαντικό

γιατί θέλουμε να δούμε εάν στην Ελλάδα η χρήση του κινητού εμπορίου είναι

διαδεδομένη και πόσο πολύ. Το παρόν ερωτηματολόγιο κλείνει με κάποιες ερωτήσεις

δημογραφικού χαρακτήρα που όμως είναι σημαντικές για την ερεύνα μας. Οι ερωτήσεις

αυτές έχουν να κάνουν με το φύλο του ερωτούμενου, το γνωστικό του επίπεδο καθώς

και την ηλικία του.



56

Σε αυτό το κεφάλαιο αναφερθήκαμε αναλυτικά στη διαδικασία της μεθοδολογίας της

έρευνας μας καθώς και στις διάφορες μεθόδους που την απαρτίζουν. Έχοντας αναφερθεί

στη μεθοδολογία και στο τρόπο που υλοποιήσαμε την ερεύνα μας αναφερθήκαμε

συνοπτικά και στο ερωτηματολόγιο που αποτελεί το εργαλείο της έρευνας μας και το

πρώτο σημαντικό βήμα για την ανάλυση μας που θα ακολουθήσει. Για το

ερωτηματολόγιο αναφέραμε τα πρώτα βήματα για την δημιουργία του μέσω των Google

forms καθότι η ερεύνα μας πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω διαφόρων κοινωνικών

δικτύων ( Facebook, LinkedIn κ.τ.λ.). Ύστερα προτού προβούμε στην ανάλυση της

δομής του κάναμε μια συνοπτική παρουσίαση κάθε μιας από τις εφαρμογές που

επιλεγήκαν για να μας βοηθήσουν στην ανάλυση μας. Έχοντας πλέον μια πιο κατανοητή

εικόνα για την μεθοδολογία και την συνάφεια της έρευνας μας αναλύσαμε

αναλυτικότερα το ερωτηματολόγιο μας και τις ερωτήσεις που το απαρτίζουν.

Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναλύσουμε και θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της

έρευνας μας καθώς και τα διαφορά χρήσιμα συμπεράσματα που αποκομίσαμε από αυτά.

Θα αναφερθούμε αναλυτικά στο εργαλείο με το οποίο τα εξάγαμε (IBM SPSS Statistics

22) και θα παρουσιάσουμε όλες τις αναλύσεις μας και τα βήματα που κάναμε για να το

επιτύχουμε αυτό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Προτού αναφερθούμε στα αποτελέσματα της έρευνας μας και στην ανάλυση τους

κρίνεται συνετό να πούμε λίγα λόγια και για το εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε και μας

βοήθησε να το επιτύχουμε αυτό. Το εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε είναι το IBM SPSS

Statistics και πιο συγκεκριμένα η τελευταία του έκδοση 22. Το SPSS είναι ένα

στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων, το οποίο προσφέρει στο χρήστη δυνατότητες

για δημιουργία αναφορών, ανάλυση και μοντελοποίηση δεδομένων καθώς και για

γραφική αναπαράσταση τους. Διαθέτει πολλές στατιστικές συναρτήσεις για ανάλυση

δεδομένων μέσα από ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον. Με την βοήθεια του SPSS όλα

τα στάδια της αναλυτικής διαδικασίας ολοκληρώνονται κάτω από ένα ενοποιημένο

περιβάλλον εργασίας καλύπτοντας την ανάλυση από άκρο σε άκρο.

Το λογισμικό αυτό το κατασκευάζει η εταιρία IBM (πλήρες της όνομα: International

Business Machines Corporation). Η IBM είναι μια πολυμετοχική εταιρεία, εισηγμένη

στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και ιδρύθηκε το 1888. Αρχικά, η εταιρεία

ονομαζόταν Computing Tabulating Recording Company, αλλά το 1924 μετονομάσθηκε

σε IBM. Τα προϊόντα της περιελάμβαναν από ζυγαριές και συσκευές χρονομέτρησης για

βιομηχανική χρήση μέχρι υπολογιστικές μηχανές. Σήμερα είναι μια πολυεθνική εταιρεία

τεχνολογίας υπολογιστών με κεντρικά γραφεία στο Armonk στην πολιτεία της Νέας

Υόρκης. Η επιχείρηση είναι υπολογιστές, λογισμικό υπηρεσιών υποδομής και

συμβουλευτικές υπηρεσίες για μια από τις λίγες επιχειρήσεις τεχνολογίας πληροφοριών.

Κατασκευάζει και πωλεί κεντρικούς υπολογιστές. Έχει σχεδόν 330.000 υπαλλήλους

παγκοσμίως και θεωρείται η μεγαλύτερη επιχείρηση τεχνολογίας πληροφοριών στον

κόσμο.
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4.1 Συχνότητες

Έχοντας ολοκληρώσει την συνοπτική παρουσίαση του εργαλείου μας θα αναφερθούμε

τώρα στα αποτελέσματα της έρευνας μας. Σε αυτό το σημείο θα ασχοληθούμε πρώτα με

τις συχνότητες απάντησης των ερωτήσεων ξεκινώντας από το δημογραφικό προφίλ των

ατόμων και συνεχίζοντας και με τις υπόλοιπες ερωτήσεις.

4.1.1 Δημογραφικό προφίλ

Το δείγμα τον ατόμων που απάντησαν στην διπλωματική μας  αποτελείται από 125

άτομα. Από τα 125 άτομα τα 57 είναι άντρες και τα υπόλοιπα 68 είναι γυναίκες. Όπως

μπορούμε να διακρίνουμε και στον παρακάτω πίνακα από αυτά τα 125 άτομα το

ποσοστό των αντρών είναι λίγο πιο μικρό και πιο συγκεκριμένα 45,6% ενώ αυτό των

γυναικών είναι 54,4%.

ΦΥΛΟ:

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

ΑΡΡΕΝ 57 45,6 45,6 45,6

ΘΗΛΥ 68 54,4 54,4 100,0

Total 125 100,0 100,0
Πίνακας 4.1 Ανάλυση συχνοτήτων για την ερώτηση φύλο ερωτούμενων.
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Σχήμα 4.1 Συχνότητες φύλου ερωτούμενων.

Συνεχίζοντας με το δημογραφικό προφίλ των ερωτούμενων θα αναφερθούμε τώρα στην

ηλικία τους.  Στην παρούσα διπλωματική επιλέχτηκε οι ηλικίες των ερωτούμενων να

χωριστούν σε διαστήματα τιμών. Συνεπώς οι ηλικίες χωριστήκαν στα εξής διαστήματα:

18-25, 26-35,36-65 και άνω των 65.  Οι αναλύσεις μας, μας έδειξαν ότι από τους 125

ερωτούμενους του δείγματος μας που απάντησαν οι 62 ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα

18-25 με ποσοστό επί του συνόλου 49,6%. Σχεδόν στο ίδιο ποσοστό με μικρή διαφορά

απάντησαν 59 άτομα της ηλικιακής ομάδας 26-35 με ποσοστό 47,2% και πολύ πιο κάτω

με μεγάλη διαφορά ακολουθούν η ηλικιακή ομάδα 36-65 με 3 άτομα και ποσοστό επί

του συνόλου 2,4%  και η ομάδα άνω των 65 ετών με μόλις 1 άτομο και ποσοστό 0,8%.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό αυτή η μεγάλη διαφορά στις ηλικίες των ερωτούμενων

που απάντησαν οφείλεται στο γεγονός ότι το κινητό εμπόριο και πιο συγκεκριμένα η

εισαγωγή των κινητών smartphones είναι κάτι που εμφανίστηκε στο καταναλωτικό

κοινό πρόσφατα την τελευταία δεκαετία και συνεπώς είναι κάτι που οι παλαιότερες

γενεές δεν έχουν συνηθίσει και είναι διστακτικές στο να το μάθουν και να το

54,4%
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χρησιμοποιούν. Οι νεότερες γενεές από την άλλη είναι πιο πρόθυμες καθότι μεγάλωσαν

με αυτό και είναι κομμάτι της καθημερινότητας τους.

ΗΛΙΚΙΑ:

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

18-25 62 49,6 49,6 49,6

26-35 59 47,2 47,2 96,8

36-65 3 2,4 2,4 99,2

άνω των 65 1 0,8 0,8 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.2 Ανάλυση συχνοτήτων για την ηλικία ερωτούμενων.

Σχήμα 4.2 Συχνότητες ηλικίας ερωτούμενων.
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Ένα άλλο δημογραφικό στοιχείο που ζητήθηκε από τους ερωτούμενους ήταν και το

γνωστικό τους επίπεδο. Με αυτή την ερώτηση θέλαμε να δούμε το γνωστικό επίπεδο

του κάθε ερωτούμενου και να δούμε το ποσοστό των ατόμων που απάντησαν με

ανώτατο επίπεδο σπουδών  αλλά και με κατώτατο. Αυτό είναι συνετό καθότι η έννοια

του κινητού εμπορίου μιας και είναι σχετικά σύγχρονη συχνά είναι δύσκολο από

κάποιον να την κατανοήσει πλήρως ακόμα και από άτομα πανεπιστημιακού επιπέδου.

Συμφώνα με τον παρακάτω  πίνακα από τα 125 άτομα του δείγματος μας τα 92

δηλώνουν γνωστικό επίπεδο Α.Ε.Ι. σε ποσοστό 73,6%. Ύστερα σε ποσοστό 19,2%

δηλώνουν 24 άτομα γνωστικό επίπεδο Α.Τ.Ε.Ι. και με μεγάλη ποσοστιαία διαφορά από

τα πρώτα ακολουθούν 4 άτομα επιπέδου λυκείου και 5 άτομα άλλου γνωστικού

επιπέδου (ΕΠΑΛ, σχόλες ΟΑΕΔ, γυμνάσιο, Ι.Ε.Κ. κ.τ.λ.) με ποσοστό 3,2% και 4,0%

αντίστοιχα.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Α.Ε.Ι. 92 73,6 73,6 73,6

Α.Τ.Ε.Ι. 24 19,2 19,2 92,8

ΛΥΚΕΙΟ 4 3,2 3,2 96,0

ΑΛΛΟ 5 4,0 4,0 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.3 Ανάλυση συχνοτήτων για το γνωστικό επίπεδο των ερωτούμενων.
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Σχήμα 4.3 Συχνότητες γνωστικού επιπέδου ερωτούμενων.

Έχοντας τελειώσει με το δημογραφικό προφίλ των ερωτούμενων θα ασχοληθούμε τώρα

με τις συχνότητες των υπολοίπων ερωτήσεων που αποτελούν την κύρια δομή του

ερωτηματολογίου μας.

4.1.2 Ποια μάρκα κινητού τηλέφωνου χρησιμοποιείτε;

Σε αυτή την ερώτηση επιλέξαμε τις σημαντικότερες μάρκες smartphones με σκοπό να

δούμε στην ελληνική αγορά ποια από αυτές είναι η επικρατέστερη καθότι την τελευταία

δεκαετία  το μεγαλύτερο ποσοστό του κλάδου το απολαμβάνουν δύο εταιρίες. Οι

εταιρίες αυτές είναι οι Samsung και Apple. Όπως βλέπουμε και στην ανάλυση της

ερώτησης μας αυτής, αυτό το γεγονός δεν αλλάζει για την περίπτωση της Ελλάδας. Η

Samsung επιλέγεται από 44 ερωτούμενους  για τα κινητά τους τηλέφωνα με ποσοστό
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35,2% ενώ η Apple επιλέγεται από 28 ερωτούμενους με ποσοστό 22,4%. Λίγο πιο πάνω

από την Apple με ποσοστό 23,2% και αριθμό ατόμων 29 βρίσκεται η επιλογή ΑΛΛΟ

που εμπεριέχει όλες τις υπόλοιπες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτόν.

Τέλος ακολουθούν 14 ερωτούμενοι που απάντησαν ότι χρησιμοποιούν μάρκα LG με

ποσοστό 11,2% και 10 ερωτούμενοι που χρησιμοποιούν μάρκα Sony με ποσοστό 8,0%.

Ποια μάρκα κινητού τηλέφωνου χρησιμοποιείτε;

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Apple 28 22,4 22,4 22,4

Samsung 44 35,2 35,2 57,6

Sony 10 8,0 8,0 65,6

LG 14 11,2 11,2 76,8

ΆΛΛΟ 29 23,2 23,2 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.4 Ανάλυση συχνοτήτων για την μάρκα κινητού τηλεφώνου.
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Σχήμα 4.4 Συχνότητες μάρκας κινητού τηλεφώνου.

4.1.3 Τι λειτουργικό σύστημα χρησιμοποίει το κινητό σας τηλέφωνο;

Τα κινητά τηλέφωνα τύπου smartphones για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και για

να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν επιτυχώς όλες τους τις λειτουργίες έχουν

λειτουργικό σύστημα όπως και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουμε στα σπίτια μας.

Τα λειτουργικά συστήματα για κινητά τηλέφωνα είναι ελάχιστα σε αριθμό. Το

συντριπτικό ποσοστό άνω του 97% το κατέχουν τα λειτουργικά συστήματα Android,

iOS και Windows των εταιριών Google, Apple και Microsoft αντίστοιχα. Συνεπώς η

συγκεκριμένη ερώτηση αφορά μόνο αυτά τα λειτουργικά καθότι τα υπόλοιπα κατέχουν

αμελητέο ποσοστό και δεν συναντώνται στη ελληνική αγορά. Πιο συγκεκριμένα 90

ερωτούμενοι και σε ποσοστό 72,0% απάντησαν ότι τα κινητά τους τηλέφωνα έχουν

λειτουργικό σύστημα Android έναντι 28 ερωτούμενων  με ποσοστό 22,4% που

απάντησαν ότι έχουν λειτουργικό σύστημα στα κινητά τους iOS. Υπήρξαν και 7

ερωτούμενοι που σε ποσοστό 5,6% επί του συνόλου απάντησαν το λειτουργικό

σύστημα Windows. Σε αυτήν την ερώτηση βλέπουμε ότι η επικράτηση του

λειτουργικού Android στα κινητά τηλέφωνα είναι μεγάλη και δεν απειλείται ιδιαίτερα

από τους ανταγωνιστές του.
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Τι λειτουργικό σύστημα χρησιμοποίει το κινητό σας τηλέφωνο;

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Android 90 72,0 72,0 72,0

iOS 28 22,4 22,4 94,4

Windows 7 5,6 5,6 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.5 Ανάλυση συχνοτήτων για το λειτουργικό σύστημα των τηλεφώνων.

Σχήμα 4.5 Συχνότητες λειτουργικού συστήματος  κινητού τηλεφώνου.
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4.1.4 Κατά μέσο όρο πόσες ώρες την ημέρα χρησιμοποιείτε εφαρμογές;

Επόμενη ερώτηση του ερωτηματολογίου μας είναι κατά μέσο όρο πόσες ώρες την

ήμερα χρησιμοποιεί ο ερωτούμενος  εφαρμογές. Σύμφωνα με τις απαντήσεις 25 άτομα

από το δείγμα μας και με ποσοστό 20,0% δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν 1 φορά κατά

μέσο όρο την ημέρα εφαρμογές από το κινητό τους. Λίγοι λιγότεροι και πιο

συγκεκριμένα 23 άτομα με ποσοστό 18,4% δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν εφαρμογές 2

φορές την ημέρα. Ακολουθούν 20 άτομα με ποσοστό 16,0% που δηλώνουν ότι

χρησιμοποιούν εφαρμογές 3 φορές την ημέρα και 17 άτομα με ποσοστό 13,6%  που

χρησιμοποιούν εφαρμογές 5 φορές την ημέρα.  Πιο χαμηλά με ποσοστό 9,6% δηλώνουν

12 άτομα ότι χρησιμοποιούν 4 φορές την ημέρα εφαρμογές. Έπειτα βλέπουμε και

κάποια άλλα αρκετά μικρότερα ποσοστά με άτομα που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν

πάνω από 5 φορές κατά μέσο όρο  την ημέρα εφαρμογές τα οποία   φαίνονται στον

παρακάτω πίνακα και στο σχήμα.

Όπως βλέπουμε από τα ποσοστά αυτά τα άτομα στην Ελλάδα δεν είναι τόσο πολύ

εξοικειωμένα ακόμα με την έννοια του κινητού εμπορίου. Έχουν ακόμα επιφυλάξεις με

την νέα αυτή χρήση των κινητών τους τηλεφώνων και προτιμούν ακόμα τις παλαιότερες

συμβατικές μεθόδους. Αυτό φαίνεται  από το γεγονός ότι τα ποσοστά των ατόμων που

χρησιμοποιούν τις εφαρμογές αυτές πάνω από 5 φορές την ημέρα είναι πολύ μικρά επί

του συνόλου και σχεδόν αμελητέα.
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Πίνακας 4.1 Ανάλυση συχνοτήτων για την ερώτηση φύλο ερωτούμενων.

Πίνακας 4.6 Ανάλυση συχνοτήτων για μέσους όρους χρησιμοποίησης εφαρμογών.

Κατά μέσο όρο πόσες ώρες την ημέρα χρησιμοποιείτε εφαρμογές;

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

1,00 25 20,0 20,0 20,0

2,00 23 18,4 18,4 38,4

3,00 20 16,0 16,0 54,4

4,00 12 9,6 9,6 64,0

5,00 17 13,6 13,6 77,6

6,00 6 4,8 4,8 82,4

7,00 3 2,4 2,4 84,8

8,00 5 4,0 4,0 88,8

10,00 7 5,6 5,6 94,4

12,00 2 1,6 1,6 96,0

15,00 3 2,4 2,4 98,4

18,00 1 0,8 0,8 99,2

24,00 1 0,8 0,8 100,0

Total 125 100,0 100,0
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Σχήμα 4.6 Συχνότητες μέσου όρου / ήμερα χρήσης εφαρμογών.

4.1.5 Ποιες από τις παρακάτω εφαρμογές εμπορικών συναλλαγών
χρησιμοποιείτε ποιο συχνά από το κινητό σας τηλέφωνο;

Σε συνεχεία του ερωτηματολογίου μας επιλέξαμε 12 γνωστές εφαρμογές για

smartphones οι οποίες έχουν σε μεγάλο βαθμό και άμεσα εφαρμογή κινητού εμπορίου.

Σχεδόν όλες απαιτούν σε μεγάλο ή μικρό ποσοστό κάποια αγορά μέσω του κινητού

τηλεφώνου για κάποια λειτουργία τους. Αυτό αποτελεί κομμάτι του κινητού εμπορίου.

Τις εφαρμογές τις αναλύσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο της διπλωματικής οπότε εδώ

θα ασχοληθούμε μοναχά με τα αποτελέσματα των απαντήσεων του ερωτηματολογίου

μας. Σε αυτή την ερώτηση ο ερωτούμενος είχε τη δυνατότητα να απαντήσει για κάθε

μία εφαρμογή από αυτές ποσό συχνά την χρησιμοποιεί. Αυτό το επιτύχαινε με βάση

μιας κλίμακας Likert ( Καθόλου, Σπάνια, Λίγο Συχνά, Συχνά, Αρκετά Συχνά).

Για κάθε μία εφαρμογή στη συνέχεια υπάρχει ένας πίνακας συχνοτήτων με τα ποσοστά

χρησιμοποίησης της και επιπροσθέτως μια σχηματική απεικόνιση αυτού του πίνακα.

Η πρώτη εφαρμογή του εμφανίζεται στο ερωτηματολόγιο μας είναι η εφαρμογή

taxibeat. Σύμφωνα με τον πίνακα από τα 125 άτομα που απάντησαν στην ερώτηση πόσο
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Κατά μέσο όρο πόσες ώρες την ημέρα
χρησιμοποιείτε εφαρμογές;

ΠΟΣΟΣΤΟ
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συχνά την χρησιμοποιούν από το κινητό τους τηλέφωνο τα 89 άτομα με ποσοστό επί

του συνόλου 71,2% απάντησαν καθόλου. Πιο χαμηλά 26 άτομα με ποσοστό 20,8%

απάντησαν σπάνια. Οι υπόλοιπες επιλογές κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και πιο

συγκεκριμένα οι επιλογές λίγο συχνά και συχνά από 3,2% αντίστοιχα ( και αριθμό

ατόμων 4) ενώ η επιλογή αρκετά συχνά συγκέντρωσε ποσοστό μόλις 1,6% με 2

απαντήσεις.

[Taxibeat ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 89 71,2 71,2 71,2

Σπάνια 26 20,8 20,8 92,0

Λίγο Συχνά 4 3,2 3,2 95,2

Συχνά 4 3,2 3,2 98,4

Αρκετά Συχνά 2 1,6 1,6 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.7 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής Taxibeat από τα
κινητά τηλέφωνα.

Σχήμα 4.7 Συχνότητες  χρήσης εφαρμογής Taxibeat από τα κινητά τηλέφωνα.
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Δεύτερη επιλογή που υπάρχει στο ερωτηματολόγιο μας είναι οι τραπεζικές εφαρμογές

(e-banking). Συμφώνα με τον παρακάτω πίνακα οι απαντήσεις για αυτήν την εφαρμογή

διαμορφώνονται ως εξής: 72 άτομα από τους ερωτηθέντες απάντησαν σε ποσοστό

57,6% ότι δεν την  χρησιμοποιούν καθόλου. Αντίθετα 18 άτομα με ποσοστό 14,4%

απάντησαν ότι τη χρησιμοποιούν συχνά και 14 άτομα  με ποσοστό 11,2% ότι τη

χρησιμοποιούν λίγο συχνά. Λίγο πιο κάτω σε ποσοστό 8,8% 11 άτομα δήλωσαν ότι την

χρησιμοποιούν σπάνια ενώ αντιθέτως 10 άτομα με ποσοστό 8,0% επέλεξαν την επιλογή

αρκετά συχνά.

[Τραπεζικές εφαρμογές (e-banking) ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 72 57,6 57,6 57,6

Σπάνια 11 8,8 8,8 66,4

Λίγο Συχνά 14 11,2 11,2 77,6

Συχνά 18 14,4 14,4 92,0

Αρκετά Συχνά 10 8,0 8,0 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.8 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση των τραπεζικών εφαρμογών
(e-banking) από τα κινητά τηλέφωνα.



71

Σχήμα 4.8 Συχνότητες  χρήσης τραπεζικών εφαρμογών από τα κινητά τηλέφωνα.

Για τις εφαρμογές ακτοπλοϊκών/αεροπορικών εταιριών οι απαντήσεις διαμορφώνονται

ως εξής: 55 από τους ερωτηθέντες απάντησαν ότι δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου σε

ποσοστό 44,0%. Σπάνια τις χρησιμοποιούν οι 29 με ποσοστό 23,2% και λίγο συχνά οι

28 με ποσοστό 22,4%. Το 9,6% και πιο συγκεκριμένα οι 12 από του ερωτηθέντες τις

χρησιμοποιούν συχνά και μόλις ένας τις χρησιμοποιεί αρκετά συχνά στο κινητό του

τηλέφωνο με ποσοστό 0,8%.

[Εφαρμογές ακτοπλοϊκών/αεροπορικών εταιριών ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 55 44,0 44,0 44,0

Σπάνια 29 23,2 23,2 67,2

Λίγο Συχνά 28 22,4 22,4 89,6

Συχνά 12 9,6 9,6 99,2

Αρκετά Συχνά 1 0,8 0,8 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.9 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση των εφαρμογών
ακτοπλοϊκών/αεροπορικών εταιριών από τα κινητά τηλέφωνα.

8,8%

11,2%

14,4%
8,0%
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Σχήμα 4.9 Συχνότητες  χρήσης  εφαρμογών ακτοπλοϊκών/αεροπορικών εταιριών από τα

κινητά τηλέφωνα.

Για την εφαρμογή e-FOOD Delivery 72 άτομα απάντησαν ότι δεν την χρησιμοποιούν

καθόλου στα κινητά τους τηλέφωνα  με ποσοστό 57,6% ενώ 23 άτομα με ποσοστό

18,4%  απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν σπάνια. Λίγο συχνά την χρησιμοποιούν 15

άτομα με ποσοστό 12,0% ενώ συχνά 9 άτομα με ποσοστό 7,2%. Σε μικρό ποσοστό 4,8%

υπάρχουν 6 άτομα που απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν αρκετά συχνά.

[e-FOOD Delivery]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 72 57,6 57,6 57,6

Σπάνια 23 18,4 18,4 76,0

Λίγο Συχνά 15 12,0 12,0 88,0

Συχνά 9 7,2 7,2 95,2

Αρκετά Συχνά 6 4,8 4,8 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.10 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής e-FOOD Delivery
από τα κινητά τηλέφωνα.
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Σχήμα 4.10 Συχνότητες  χρήσης e-FOOD Delivery από τα κινητά τηλέφωνα.

Για τις εφαρμογές παροχών κινητής τηλεφωνίας (What’s Up, My Vodafone (GR)) 36

άτομα απάντησαν ότι δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου στα κινητά τους τηλέφωνα  με

ποσοστό 28,8% ενώ 27 άτομα με ποσοστό 21,6%  απάντησαν ότι τις χρησιμοποιούν

συχνά. Αρκετά συχνά τις χρησιμοποιούν 23 άτομα με ποσοστό 18,4% ενώ λίγο συχνά

22 άτομα με ποσοστό 17,6%. Σε μικρότερο ποσοστό 13,6% υπάρχουν 17 άτομα που

απάντησαν ότι τις χρησιμοποιούν σπάνια.

[Εφαρμογές παροχών κινητής τηλεφωνίας (What’s Up, My Vodafone (GR)) ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 36 28,8 28,8 28,8

Σπάνια 17 13,6 13,6 42,4

Λίγο Συχνά 22 17,6 17,6 60,0

Συχνά 27 21,6 21,6 81,6

Αρκετά Συχνά 23 18,4 18,4 100,0

Total 125 100,0 100,0
Πίνακας 4.11 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση των εφαρμογών παροχών κινητής
τηλεφωνίας από τα κινητά τηλέφωνα.
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Σχήμα 4.11 Συχνότητες  χρήσης  εφαρμογών παροχών κινητής τηλεφωνίας από τα κινητά

τηλέφωνα.

Για τις εφαρμογές Antivirus Programs 50 άτομα απάντησαν ότι δεν τις χρησιμοποιούν

καθόλου στα κινητά τους τηλέφωνα  με ποσοστό 40,0% ενώ 20 άτομα με ποσοστό

16,0%  απάντησαν ότι τις χρησιμοποιούν σπάνια. Συχνά τις χρησιμοποιούν 19 άτομα με

ποσοστό 15,2% ενώ λίγο συχνά 18 άτομα με ποσοστό 14,4%. Επίσης σε ποσοστό 14,4%

υπάρχουν 18 άτομα που απάντησαν ότι τις χρησιμοποιούν αρκετά συχνά.

[Antivirus Programs]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 50 40,0 40,0 40,0

Σπάνια 20 16,0 16,0 56,0

Λίγο Συχνά 18 14,4 14,4 70,4

Συχνά 19 15,2 15,2 85,6

Αρκετά Συχνά 18 14,4 14,4 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.12 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση των εφαρμογών Antivirus από τα
κινητά τηλέφωνα.

17,6%

21,6%

18,4%

What’s Up, My Vodafone (GR))

74

Σχήμα 4.11 Συχνότητες  χρήσης  εφαρμογών παροχών κινητής τηλεφωνίας από τα κινητά
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16,0%  απάντησαν ότι τις χρησιμοποιούν σπάνια. Συχνά τις χρησιμοποιούν 19 άτομα με

ποσοστό 15,2% ενώ λίγο συχνά 18 άτομα με ποσοστό 14,4%. Επίσης σε ποσοστό 14,4%
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Σχήμα 4.12 Συχνότητες  χρήσης  εφαρμογών Antivirus από τα κινητά τηλέφωνα.

Για την εφαρμογή OPAPP 105 άτομα απάντησαν ότι δεν την χρησιμοποιούν καθόλου

στα κινητά τους τηλέφωνα  με ποσοστό 84,0% ενώ 11 άτομα με ποσοστό 8,8%

απάντησαν ότι τη χρησιμοποιούν σπάνια. Λίγο συχνά την χρησιμοποιούν 6 άτομα με

ποσοστό 4,8% ενώ συχνά 2 άτομα με ποσοστό 1,6%. Μόλις ένα άτομο με ποσοστό

0,8% επί του συνόλου απάντησε ότι την χρησιμοποιεί αρκετά συχνά.

[OPAPP]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 105 84,0 84,0 84,0

Σπάνια 11 8,8 8,8 92,8

Λίγο Συχνά 6 4,8 4,8 97,6

Συχνά 2 1,6 1,6 99,2

Αρκετά Συχνά 1 0,8 0,8 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.13 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής OPAPP από τα
κινητά τηλέφωνα.
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Σχήμα 4.13 Συχνότητες  χρήσης  εφαρμογής OPAPP από τα κινητά τηλέφωνα.

Για την εφαρμογή Booking.com 67 άτομα απάντησαν ότι δεν την χρησιμοποιούν

καθόλου στα κινητά τους τηλέφωνα  με ποσοστό 53,6% ενώ 27 άτομα με ποσοστό

21,6%  απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν σπάνια. Λίγο συχνά την χρησιμοποιούν 18

άτομα με ποσοστό 18% ενώ συχνά 11 άτομα με ποσοστό 8,8%. Μόλις 2 άτομα με

ποσοστό 1,6% επί του συνόλου απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν αρκετά συχνά.

[Booking.com]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 67 53,6 53,6 53,6

Σπάνια 27 21,6 21,6 75,2

Λίγο Συχνά 18 14,4 14,4 89,6

Συχνά 11 8,8 8,8 98,4

Αρκετά Συχνά 2 1,6 1,6 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.14 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής Booking.com από τα
κινητά τηλέφωνα.
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Σχήμα 4.14 Συχνότητες  χρήσης  εφαρμογής Booking.com από τα κινητά τηλέφωνα.

Για την εφαρμογή trivago 85 άτομα απάντησαν ότι δεν την χρησιμοποιούν καθόλου στα

κινητά τους τηλέφωνα  με ποσοστό 68,0% ενώ 22 άτομα με ποσοστό 17,6%  απάντησαν

ότι την χρησιμοποιούν σπάνια. Λίγο συχνά την χρησιμοποιούν 13 άτομα με ποσοστό

10,4% ενώ συχνά 4 άτομα με ποσοστό 3,2%. Μόλις 1 άτομο με ποσοστό 0,8% επί του

συνόλου απάντησε ότι την χρησιμοποίει αρκετά συχνά.

[trivago]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 85 68,0 68,0 68,0

Σπάνια 22 17,6 17,6 85,6

Λίγο Συχνά 13 10,4 10,4 96,0

Συχνά 4 3,2 3,2 99,2

Αρκετά Συχνά 1 0,8 0,8 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.15 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής trivago από τα κινητά
τηλέφωνα.
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Σχήμα 4.15 Συχνότητες  χρήσης  εφαρμογής trivago από τα κινητά τηλέφωνα.

Για την εφαρμογή ebay 75 άτομα απάντησαν ότι δεν την χρησιμοποιούν καθόλου στα

κινητά τους τηλέφωνα  με ποσοστό 60,0% ενώ 22 άτομα με ποσοστό 17,6% απάντησαν

ότι την χρησιμοποιούν λίγο συχνά. Σπάνια την χρησιμοποιούν 21 άτομα με ποσοστό

16,8% ενώ συχνά 6 άτομα με ποσοστό 4,8%. Μόλις 1 άτομο με ποσοστό 0,8% επί του

συνόλου απάντησε ότι την χρησιμοποίει αρκετά συχνά.

[ebay ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 75 60,0 60,0 60,0

Σπάνια 21 16,8 16,8 76,8

Λίγο Συχνά 22 17,6 17,6 94,4

Συχνά 6 4,8 4,8 99,2

Αρκετά Συχνά 1 0,8 0,8 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.16 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής ebay από τα κινητά
τηλέφωνα.
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Σχήμα 4.16 Συχνότητες  χρήσης  εφαρμογής ebay από τα κινητά τηλέφωνα.

Για την εφαρμογή Amazon Shopping 96 άτομα απάντησαν ότι δεν την χρησιμοποιούν

καθόλου στα κινητά τους τηλέφωνα  με ποσοστό 76,8% ενώ 18 άτομα με ποσοστό

14,4%  απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν σπάνια. Λίγο συχνά την χρησιμοποιούν 7

άτομα με ποσοστό 5,6% ενώ συχνά 4 άτομα με ποσοστό 3,2%.  Αξιοσημείωτο είναι το

γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα άτομο που απάντησε ότι την χρησιμοποιεί αρκετά

συχνά για αυτό και αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται στον πίνακα και στο σχήμα.

[Amazon Shopping]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 96 76,8 76,8 76,8

Σπάνια 18 14,4 14,4 91,2

Λίγο Συχνά 7 5,6 5,6 96,8

Συχνά 4 3,2 3,2 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.17 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής Amazon Shopping
από τα κινητά τηλέφωνα.
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Καθόλου 96 76,8 76,8 76,8

Σπάνια 18 14,4 14,4 91,2

Λίγο Συχνά 7 5,6 5,6 96,8

Συχνά 4 3,2 3,2 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.17 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής Amazon Shopping
από τα κινητά τηλέφωνα.
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Σχήμα 4.16 Συχνότητες  χρήσης  εφαρμογής ebay από τα κινητά τηλέφωνα.
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Σχήμα 4.17 Συχνότητες  χρήσης  εφαρμογής Amazon Shopping από τα κινητά τηλέφωνα.

Για την εφαρμογή Skroutz 55 άτομα απάντησαν ότι δεν την χρησιμοποιούν καθόλου

στα κινητά τους τηλέφωνα  με ποσοστό 44,0% ενώ 20 άτομα με ποσοστό 16,0%

απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν σπάνια. Λίγο συχνά την χρησιμοποιούν 19 άτομα με

ποσοστό 15,2% όπως επίσης απάντησαν συχνά 19 άτομα με ποσοστό 15,2%. Σε

μικρότερο ποσοστό 9,6% υπάρχουν 12 άτομα που απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν

αρκετά συχνά.

[Skroutz]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 55 44,0 44,0 44,0

Σπάνια 20 16,0 16,0 60,0

Λίγο Συχνά 19 15,2 15,2 75,2

Συχνά 19 15,2 15,2 90,4

Αρκετά Συχνά 12 9,6 9,6 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.18 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής Skroutz από τα
κινητά τηλέφωνα.
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Σχήμα 4.18 Συχνότητες  χρήσης  εφαρμογής Skroutz από τα κινητά τηλέφωνα.

4.1.6 Ποιες από τις παρακάτω εφαρμογές εμπορικών συναλλαγών
χρησιμοποιείτε ποιο συχνά από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή;

Συνεχίζοντας με το ερωτηματολόγιο μας επόμενη ερώτηση που κάναμε ήταν ποιες από

τις εφαρμογές που αναφέραμε χρησιμοποιεί ο ερωτούμενος πιο συχνά από τον

ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Αυτή η ερώτηση είναι ίδια με την προηγούμενη που

αναλύσαμε ως προς την δομή και τις εφαρμογές που επιλέξαμε με μία όμως σημαντική

διαφορά. Όπως είπαμε θέλουμε τώρα να δούμε κατά πόσο αυτές οι εφαρμογές που

επιλέξαμε και που έχουν απήχηση στα κινητά τηλέφωνα, έχουν την ίδια εξίσου απήχηση

και συχνότητα χρήσης και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με χρήση του διαδικτύου

και επίσκεψη στην αντίστοιχη ιστοσελίδα τους.

Συνεπώς σε αυτήν την υποενότητα θα εξετάσουμε τις συχνότητες των απαντήσεων για

την ερώτηση αυτή για κάθε εφαρμογή του ερωτηματολογίου μας όπως αντίστοιχα

πράξαμε και στην παραπάνω υποενότητα έχοντας ως βάση και ουσία την χρήση τους

από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όχι από τα κινητά τηλέφωνα. Συμφώνα με τα

παραπάνω οι συχνότητες των απαντήσεων για αυτήν την ερώτηση και για κάθε

εφαρμογή αναλύονται ως εξής:

16,0%

15,2%

15,2%
9,6%
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Για την εφαρμογή Taxibeat 114 άτομα απάντησαν ότι δεν την χρησιμοποιούν καθόλου

μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή με ποσοστό 91,2% ενώ 7 άτομα με ποσοστό

5,6% απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν σπάνια. Μόλις 2 άτομα την χρησιμοποιούν λίγο

συχνά με ποσοστό 1,6% όπως αντίστοιχα άλλα 2 με το ίδιο ποσοστό απάντησαν ότι την

χρησιμοποιούν συχνά. Η επιλογή αρκετά συχνά απουσιάζει πλήρως καθότι κανένα

άτομο δεν την επέλεξε.

[Taxibeat ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 114 91,2 91,2 91,2

Σπάνια 7 5,6 5,6 96,8

Λίγο Συχνά 2 1,6 1,6 98,4

Συχνά 2 1,6 1,6 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.19 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής Taxibeat μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σχήμα 4.19 Συχνότητες  χρήσης εφαρμογής Taxibeat μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Για τις τραπεζικές εφαρμογές (e-banking) 46 άτομα απάντησαν ότι δεν τις

χρησιμοποιούν καθόλου μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή με ποσοστό 36,8%

ενώ 12 άτομα με ποσοστό 9,6% απάντησαν ότι τις χρησιμοποιούν σπάνια. Λίγο συχνά

τις χρησιμοποιούν 22 άτομα με ποσοστό 17,6% και 24 άτομα απάντησαν ότι τις

χρησιμοποιούν συχνά με ποσοστό 19,2%. Την επιλογή αρκετά συχνά την επέλεξαν 21

άτομα με ποσοστό 16,8%.

[Τραπεζικές εφαρμογές (e-banking) ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 46 36,8 36,8 36,8

Σπάνια 12 9,6 9,6 46,4

Λίγο Συχνά 22 17,6 17,6 64,0

Συχνά 24 19,2 19,2 83,2

Αρκετά Συχνά 21 16,8 16,8 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.20 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση των τραπεζικών εφαρμογών
(e-banking) μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Σχήμα 4.20 Συχνότητες  χρήσης τραπεζικών εφαρμογών (e-banking) μέσω ηλεκτρονικού

υπολογιστή.

Για τις εφαρμογές ακτοπλοϊκών/αεροπορικών εταιριών 27 άτομα απάντησαν ότι δεν τις

χρησιμοποιούν καθόλου μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή με ποσοστό 21,6%

ενώ 22 άτομα με ποσοστό 17,6% απάντησαν ότι τις χρησιμοποιούν σπάνια. Λίγο συχνά

τις χρησιμοποιούν 26 άτομα με ποσοστό 20,8% και 32 άτομα απάντησαν ότι τις

χρησιμοποιούν συχνά με ποσοστό 25,6%. Την επιλογή αρκετά συχνά την επέλεξαν 18

άτομα με ποσοστό 14,4%.

[Εφαρμογές ακτοπλοϊκών/αεροπορικών εταιριών ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Καθόλου 27 21,6 21,6 21,6
Σπάνια 22 17,6 17,6 39,2
Λίγο Συχνά 26 20,8 20,8 60,0
Συχνά 32 25,6 25,6 85,6
Αρκετά Συχνά 18 14,4 14,4 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.21 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση των εφαρμογών
ακτοπλοϊκών/αεροπορικών εταιριών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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χρησιμοποιούν συχνά με ποσοστό 25,6%. Την επιλογή αρκετά συχνά την επέλεξαν 18

άτομα με ποσοστό 14,4%.

[Εφαρμογές ακτοπλοϊκών/αεροπορικών εταιριών ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Καθόλου 27 21,6 21,6 21,6
Σπάνια 22 17,6 17,6 39,2
Λίγο Συχνά 26 20,8 20,8 60,0
Συχνά 32 25,6 25,6 85,6
Αρκετά Συχνά 18 14,4 14,4 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.21 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση των εφαρμογών
ακτοπλοϊκών/αεροπορικών εταιριών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Καθόλου

Λίγο Συχνά

Αρκετά Συχνά
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Σχήμα 4.21 Συχνότητες  χρήσης εφαρμογών ακτοπλοϊκών/αεροπορικών εταιριών μέσω

ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για την εφαρμογή e-FOOD Delivery 61 άτομα απάντησαν ότι δεν την χρησιμοποιούν

καθόλου μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή με ποσοστό 48,8% ενώ 22 άτομα με

ποσοστό 17,6% απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν σπάνια. 17 άτομα την χρησιμοποιούν

λίγο συχνά με ποσοστό 13,6% ενώ 13 άτομα απάντησαν ότι την  χρησιμοποιούν συχνά

με ποσοστό 10,4%.  Σε ποσοστό 9,6% 12 άτομα επέλεξαν την εφαρμογή αρκετά συχνά.

[e-FOOD Delivery]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 61 48,8 48,8 48,8

Σπάνια 22 17,6 17,6 66,4

Λίγο Συχνά 17 13,6 13,6 80,0

Συχνά 13 10,4 10,4 90,4

Αρκετά Συχνά 12 9,6 9,6 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.22 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής e-FOOD Delivery
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Εφαρμογές
ακτοπλοϊκών/αεροπορικών εταιριών

Καθόλου

Λίγο Συχνά

Αρκετά Συχνά



86

Σχήμα 4.22 Συχνότητες  χρήσης εφαρμογής e-FOOD Delivery μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για τις εφαρμογές παροχών κινητής τηλεφωνίας 59 άτομα απάντησαν ότι δεν τις

χρησιμοποιούν καθόλου μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή με ποσοστό 47,2%

ενώ 25 άτομα με ποσοστό 20,0% απάντησαν ότι τις χρησιμοποιούν σπάνια. Λίγο συχνά

τις χρησιμοποιούν 21 άτομα με ποσοστό 16,8% και 12 άτομα απάντησαν ότι τις

χρησιμοποιούν συχνά με ποσοστό 9,6%. Την επιλογή αρκετά συχνά την επέλεξαν μόλις

8 άτομα με ποσοστό 6,4%.

[Εφαρμογές παροχών κινητής τηλεφωνίας (What’s Up, My Vodafone (GR)) ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 59 47,2 47,2 47,2

Σπάνια 25 20,0 20,0 67,2

Λίγο Συχνά 21 16,8 16,8 84,0

Συχνά 12 9,6 9,6 93,6

Αρκετά Συχνά 8 6,4 6,4 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.23 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση εφαρμογών παροχών κινητής
τηλεφωνίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

17,6%

13,6%

10,4%
9,6%
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Σχήμα 4.22 Συχνότητες  χρήσης εφαρμογής e-FOOD Delivery μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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χρησιμοποιούν συχνά με ποσοστό 9,6%. Την επιλογή αρκετά συχνά την επέλεξαν μόλις

8 άτομα με ποσοστό 6,4%.

[Εφαρμογές παροχών κινητής τηλεφωνίας (What’s Up, My Vodafone (GR)) ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
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Σπάνια 25 20,0 20,0 67,2

Λίγο Συχνά 21 16,8 16,8 84,0

Συχνά 12 9,6 9,6 93,6

Αρκετά Συχνά 8 6,4 6,4 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.23 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση εφαρμογών παροχών κινητής
τηλεφωνίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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τις χρησιμοποιούν 21 άτομα με ποσοστό 16,8% και 12 άτομα απάντησαν ότι τις

χρησιμοποιούν συχνά με ποσοστό 9,6%. Την επιλογή αρκετά συχνά την επέλεξαν μόλις

8 άτομα με ποσοστό 6,4%.

[Εφαρμογές παροχών κινητής τηλεφωνίας (What’s Up, My Vodafone (GR)) ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 59 47,2 47,2 47,2

Σπάνια 25 20,0 20,0 67,2

Λίγο Συχνά 21 16,8 16,8 84,0

Συχνά 12 9,6 9,6 93,6

Αρκετά Συχνά 8 6,4 6,4 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.23 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση εφαρμογών παροχών κινητής
τηλεφωνίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Σχήμα 4.23 Συχνότητες  χρήσης εφαρμογών παροχών κινητής τηλεφωνίας μέσω ηλεκτρονικού

υπολογιστή.

Για τις εφαρμογές antivirus 25 άτομα απάντησαν ότι δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου

μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή με ποσοστό 20,0% ενώ 10 άτομα με ποσοστό

8,0% απάντησαν ότι τις χρησιμοποιούν σπάνια. Λίγο συχνά τις χρησιμοποιούν 18 άτομα

με ποσοστό 14,4% και 28 άτομα απάντησαν ότι τις χρησιμοποιούν συχνά με ποσοστό

22,4%. Την επιλογή αρκετά συχνά την επέλεξαν 44 άτομα με ποσοστό 35,2%.

[Antivirus Programs]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 25 20,0 20,0 20,0

Σπάνια 10 8,0 8,0 28,0

Λίγο Συχνά 18 14,4 14,4 42,4

Συχνά 28 22,4 22,4 64,8

Αρκετά Συχνά 44 35,2 35,2 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.24 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση εφαρμογών Antivirus μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Σχήμα 4.23 Συχνότητες  χρήσης εφαρμογών παροχών κινητής τηλεφωνίας μέσω ηλεκτρονικού

υπολογιστή.

Για τις εφαρμογές antivirus 25 άτομα απάντησαν ότι δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου

μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή με ποσοστό 20,0% ενώ 10 άτομα με ποσοστό

8,0% απάντησαν ότι τις χρησιμοποιούν σπάνια. Λίγο συχνά τις χρησιμοποιούν 18 άτομα

με ποσοστό 14,4% και 28 άτομα απάντησαν ότι τις χρησιμοποιούν συχνά με ποσοστό

22,4%. Την επιλογή αρκετά συχνά την επέλεξαν 44 άτομα με ποσοστό 35,2%.

[Antivirus Programs]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 25 20,0 20,0 20,0

Σπάνια 10 8,0 8,0 28,0

Λίγο Συχνά 18 14,4 14,4 42,4

Συχνά 28 22,4 22,4 64,8

Αρκετά Συχνά 44 35,2 35,2 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.24 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση εφαρμογών Antivirus μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή.

47,2%

20,0%

6,4%

Εφαρμογές παροχών κινητής
τηλεφωνίας (What’s Up, My

Vodafone (GR))

Καθόλου

Σπάνια

Λίγο Συχνά

Συχνά

Αρκετά Συχνά

87

Σχήμα 4.23 Συχνότητες  χρήσης εφαρμογών παροχών κινητής τηλεφωνίας μέσω ηλεκτρονικού

υπολογιστή.

Για τις εφαρμογές antivirus 25 άτομα απάντησαν ότι δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου

μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή με ποσοστό 20,0% ενώ 10 άτομα με ποσοστό

8,0% απάντησαν ότι τις χρησιμοποιούν σπάνια. Λίγο συχνά τις χρησιμοποιούν 18 άτομα

με ποσοστό 14,4% και 28 άτομα απάντησαν ότι τις χρησιμοποιούν συχνά με ποσοστό

22,4%. Την επιλογή αρκετά συχνά την επέλεξαν 44 άτομα με ποσοστό 35,2%.

[Antivirus Programs]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 25 20,0 20,0 20,0

Σπάνια 10 8,0 8,0 28,0

Λίγο Συχνά 18 14,4 14,4 42,4

Συχνά 28 22,4 22,4 64,8

Αρκετά Συχνά 44 35,2 35,2 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.24 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση εφαρμογών Antivirus μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Σχήμα 4.24 Συχνότητες  χρήσης εφαρμογών Antivirus μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για την εφαρμογή OPAPP 98 άτομα απάντησαν ότι δεν την χρησιμοποιούν καθόλου

μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή με ποσοστό 78,4% ενώ 16 άτομα με ποσοστό

12,8% απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν σπάνια. Μόλις 8 άτομα την χρησιμοποιούν

λίγο συχνά με ποσοστό 6,4% ενώ 3 άτομα απάντησαν ότι την  χρησιμοποιούν αρκετά

συχνά με ποσοστό 2,4%. Η επιλογή συχνά απουσιάζει πλήρως καθότι κανένα άτομο δεν

την επέλεξε.

[OPAPP]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Καθόλου 98 78,4 78,4 78,4
Σπάνια 16 12,8 12,8 91,2
Λίγο Συχνά 8 6,4 6,4 97,6
Αρκετά Συχνά 3 2,4 2,4 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.25 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής OPAPP μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Σχήμα 4.24 Συχνότητες  χρήσης εφαρμογών Antivirus μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για την εφαρμογή OPAPP 98 άτομα απάντησαν ότι δεν την χρησιμοποιούν καθόλου

μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή με ποσοστό 78,4% ενώ 16 άτομα με ποσοστό
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Λίγο Συχνά 8 6,4 6,4 97,6
Αρκετά Συχνά 3 2,4 2,4 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.25 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής OPAPP μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Σχήμα 4.24 Συχνότητες  χρήσης εφαρμογών Antivirus μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για την εφαρμογή OPAPP 98 άτομα απάντησαν ότι δεν την χρησιμοποιούν καθόλου

μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή με ποσοστό 78,4% ενώ 16 άτομα με ποσοστό

12,8% απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν σπάνια. Μόλις 8 άτομα την χρησιμοποιούν

λίγο συχνά με ποσοστό 6,4% ενώ 3 άτομα απάντησαν ότι την  χρησιμοποιούν αρκετά

συχνά με ποσοστό 2,4%. Η επιλογή συχνά απουσιάζει πλήρως καθότι κανένα άτομο δεν

την επέλεξε.

[OPAPP]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Καθόλου 98 78,4 78,4 78,4
Σπάνια 16 12,8 12,8 91,2
Λίγο Συχνά 8 6,4 6,4 97,6
Αρκετά Συχνά 3 2,4 2,4 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.25 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής OPAPP μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Σχήμα 4.25 Συχνότητες  χρήσης εφαρμογής OPAPP μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για την εφαρμογή Booking.com 43 άτομα απάντησαν ότι δεν την χρησιμοποιούν

καθόλου μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή με ποσοστό 34,4% ενώ 24 άτομα με

ποσοστό 19,2% απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν σπάνια. 20 άτομα την χρησιμοποιούν

λίγο συχνά με ποσοστό 16,0% ενώ 23 άτομα απάντησαν ότι την  χρησιμοποιούν συχνά

με ποσοστό 18,4%.  Σε ποσοστό 12,0% 15 άτομα επέλεξαν την εφαρμογή αρκετά

συχνά.

[Booking.com]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 43 34,4 34,4 34,4

Σπάνια 24 19,2 19,2 53,6

Λίγο Συχνά 20 16,0 16,0 69,6

Συχνά 23 18,4 18,4 88,0

Αρκετά Συχνά 15 12,0 12,0 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.26 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής Booking.com μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Σχήμα 4.25 Συχνότητες  χρήσης εφαρμογής OPAPP μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για την εφαρμογή Booking.com 43 άτομα απάντησαν ότι δεν την χρησιμοποιούν

καθόλου μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή με ποσοστό 34,4% ενώ 24 άτομα με

ποσοστό 19,2% απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν σπάνια. 20 άτομα την χρησιμοποιούν

λίγο συχνά με ποσοστό 16,0% ενώ 23 άτομα απάντησαν ότι την  χρησιμοποιούν συχνά

με ποσοστό 18,4%.  Σε ποσοστό 12,0% 15 άτομα επέλεξαν την εφαρμογή αρκετά

συχνά.

[Booking.com]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 43 34,4 34,4 34,4

Σπάνια 24 19,2 19,2 53,6

Λίγο Συχνά 20 16,0 16,0 69,6

Συχνά 23 18,4 18,4 88,0

Αρκετά Συχνά 15 12,0 12,0 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.26 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής Booking.com μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Σχήμα 4.26 Συχνότητες  χρήσης εφαρμογής Booking. com μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για την εφαρμογή trivago 61 άτομα απάντησαν ότι δεν την χρησιμοποιούν καθόλου

μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή με ποσοστό 48,8% ενώ 31 άτομα με ποσοστό

24,8% απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν σπάνια. 16 άτομα την χρησιμοποιούν λίγο

συχνά με ποσοστό 12,8% ενώ 11 άτομα απάντησαν ότι την  χρησιμοποιούν συχνά με

ποσοστό 8,8%.  Σε ποσοστό 4,8% 6 άτομα επέλεξαν την εφαρμογή αρκετά συχνά.

[trivago]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 61 48,8 48,8 48,8

Σπάνια 31 24,8 24,8 73,6

Λίγο Συχνά 16 12,8 12,8 86,4

Συχνά 11 8,8 8,8 95,2

Αρκετά Συχνά 6 4,8 4,8 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.27 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής trivago μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Σχήμα 4.27 Συχνότητες  χρήσης εφαρμογής trivago μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για την εφαρμογή ebay 44 άτομα απάντησαν ότι δεν την χρησιμοποιούν καθόλου μέσω

του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή με ποσοστό 35,2% ενώ 30 άτομα με ποσοστό 24,0%

απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν σπάνια. 23 άτομα την χρησιμοποιούν λίγο συχνά με

ποσοστό 18,4% ενώ 18 άτομα απάντησαν ότι την  χρησιμοποιούν συχνά με ποσοστό

14,4%.  Σε ποσοστό 8,0% 10 άτομα επέλεξαν την εφαρμογή αρκετά συχνά.

[ebay]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 44 35,2 35,2 35,2

Σπάνια 30 24,0 24,0 59,2

Λίγο Συχνά 23 18,4 18,4 77,6

Συχνά 18 14,4 14,4 92,0

Αρκετά Συχνά 10 8,0 8,0 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.28 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής ebay μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Σχήμα 4.28 Συχνότητες  χρήσης εφαρμογής ebay μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για την εφαρμογή Amazon Shopping 74 άτομα απάντησαν ότι δεν την χρησιμοποιούν

καθόλου μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή με ποσοστό 59,2% ενώ 22 άτομα με

ποσοστό 17,6% απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν σπάνια. 15 άτομα την χρησιμοποιούν

λίγο συχνά με ποσοστό 12,0% ενώ 10 άτομα απάντησαν ότι την  χρησιμοποιούν συχνά

με ποσοστό 8,0%.  Σε ποσοστό 3,2% 4 άτομα επέλεξαν την εφαρμογή αρκετά συχνά.

[Amazon Shopping]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 74 59,2 59,2 59,2

Σπάνια 22 17,6 17,6 76,8

Λίγο Συχνά 15 12,0 12,0 88,8

Συχνά 10 8,0 8,0 96,8

Αρκετά Συχνά 4 3,2 3,2 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.29 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής Amazon Shopping
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Σχήμα 4.29 Συχνότητες  χρήσης εφαρμογής Amazon Shopping μέσω ηλεκτρονικού

υπολογιστή.

Για την εφαρμογή Skroutz 26 άτομα απάντησαν ότι δεν την χρησιμοποιούν καθόλου

μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή με ποσοστό 20,8% ενώ 17 άτομα με ποσοστό

13,6% απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν σπάνια. 20 άτομα την χρησιμοποιούν λίγο

συχνά με ποσοστό 16,0% ενώ 31 άτομα απάντησαν ότι την  χρησιμοποιούν συχνά με

ποσοστό 24,8%.  Σε ποσοστό 24,8% 31 άτομα επέλεξαν την εφαρμογή αρκετά συχνά.

[Skroutz]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Καθόλου 26 20,8 20,8 20,8

Σπάνια 17 13,6 13,6 34,4

Λίγο Συχνά 20 16,0 16,0 50,4

Συχνά 31 24,8 24,8 75,2

Αρκετά Συχνά 31 24,8 24,8 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.30 Ανάλυση συχνοτήτων για την χρήση της εφαρμογής Skroutz μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Σχήμα 4.30 Συχνότητες  χρήσης εφαρμογής Skroutz μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

4.1.7 Αναφέρατε την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά

Σε αυτή την υποενότητα θα αναφερθούμε στην εφαρμογή που χρησιμοποιείται πιο

συχνά με βάση τις απαντήσεις των ερωτούμενων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους η πιο

συχνά χρησιμοποιούμενη εφαρμογή είναι οι διαφορές τραπεζικές εφαρμογές (e-

banking) με ποσοστό απαντήσεων 20,8% και αριθμό 26 ερωτηθέντων. Δεύτερες στις

προτιμήσεις έρχονται οι εφαρμογές παροχών κινητής τηλεφωνίας με ποσοστό 18,4% και

αριθμό ερωτούμενων 23. Ακολουθούν ύστερα η εφαρμογή Skroutz με ποσοστό 16,0%

και αριθμό ατόμων που απάντησαν 20 και τα προγράμματα Antivirus με ποσοστό 11,2%

και αριθμό ερωτούμενων 14. Πιο αναλυτικά φαίνονται όλες οι εφαρμογές με τα

ποσοστά τους και τον αριθμό των ερωτούμενων στον παρακάτω πινάκα και σχήμα.

24,8%

24,8%
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συχνά με βάση τις απαντήσεις των ερωτούμενων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους η πιο

συχνά χρησιμοποιούμενη εφαρμογή είναι οι διαφορές τραπεζικές εφαρμογές (e-

banking) με ποσοστό απαντήσεων 20,8% και αριθμό 26 ερωτηθέντων. Δεύτερες στις

προτιμήσεις έρχονται οι εφαρμογές παροχών κινητής τηλεφωνίας με ποσοστό 18,4% και

αριθμό ερωτούμενων 23. Ακολουθούν ύστερα η εφαρμογή Skroutz με ποσοστό 16,0%

και αριθμό ατόμων που απάντησαν 20 και τα προγράμματα Antivirus με ποσοστό 11,2%

και αριθμό ερωτούμενων 14. Πιο αναλυτικά φαίνονται όλες οι εφαρμογές με τα

ποσοστά τους και τον αριθμό των ερωτούμενων στον παρακάτω πινάκα και σχήμα.

Καθόλου

Λίγο Συχνά

Αρκετά Συχνά
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Αναφέρατε την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Taxibeat 6 4,8 4,8 4,8

Τραπεζικές εφαρμογές (e-banking) 26 20,8 20,8 25,6

Εφαρμογές

ακτοπλοϊκών/αεροπορικών

εταιριών

6 4,8 4,8 30,4

e-FOOD Delivery 9 7,2 7,2 37,6

Εφαρμογές παροχών κινητής

τηλεφωνίας (What’s Up, My

Vodafone (GR))

23 18,4 18,4 56,0

Antivirus Programs 14 11,2 11,2 67,2

Booking.com 7 5,6 5,6 72,8

trivago 4 3,2 3,2 76,0

ebay 7 5,6 5,6 81,6

Amazon Shopping 3 2,4 2,4 84,0

Skroutz 20 16,0 16,0 100,0

Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.31 Ανάλυση συχνοτήτων για την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη εφαρμογή.
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Σχήμα 4.31 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής.

Συνεχίζοντας με την ερώτηση ποια εφαρμογή χρησιμοποίει ο χρήστης πιο συχνά,

καλείται ύστερα να απαντήσει με βάση την απάντηση του σε κάποιες ερωτήσεις που

έχουν ως στόχο να  αναδείξουν κατά πόσο ικανοποιείται από την χρήση της και τις

προσδοκίες που έχει από αυτήν. Βλέποντας τις απαντήσεις των ερωτήσεων αυτών

στους παρακάτω πινάκες και σχήματα βλέπουμε ότι σε μεγάλο ποσοστό όλες οι

απαντήσεις δηλώνουν ότι ο χρήστης συμφωνεί με την ερώτηση που του γίνεται και

συνεπώς ικανοποιείται σε μεγάλο βαθμό από το περιεχόμενο, την χρήση και γενικά όλες

τις προσφερόμενες πρόσθετες παροχές της εφαρμογής αυτής.
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15,0

20,0

25,0

4,8%

20,8%

4,8%

Αναφέρατε την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε
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Σχήμα 4.31 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής.
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα: [Η
εφαρμογή αυτή είναι εύκολη και γρήγορη στη χρήση της; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 1 0,8 0,8 0,8
Διαφωνώ 2 1,6 1,6 2,4
Ουδέτερη γνώμη 9 7,2 7,2 9,6
Συμφωνώ 85 68,0 68,0 77,6
Συμφωνώ απόλυτα 28 22,4 22,4 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.32 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο αυτή είναι γρήγορη και εύκολη στη χρήση της.

Σχήμα 4.32 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο αυτή
είναι γρήγορη και εύκολη στη χρήση της.

22,4%

Η εφαρμογή αυτή είναι εύκολη και
γρήγορη στη χρήση της;
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα: [Η
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Η εφαρμογή αυτή είναι εύκολη και
γρήγορη στη χρήση της;

Διαφωνώ πλήρως

Διαφωνώ

Ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα: [Η
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 1 0,8 0,8 0,8
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Συμφωνώ 85 68,0 68,0 77,6
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Πίνακας 4.32 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο αυτή είναι γρήγορη και εύκολη στη χρήση της.

Σχήμα 4.32 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο αυτή
είναι γρήγορη και εύκολη στη χρήση της.

Διαφωνώ πλήρως

Ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ απόλυτα
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Πίνακας 4.33 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο αυτή είναι συνεπής και κατανοητή στη χρήση της.

Σχήμα 4.33 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο αυτή
είναι συνεπής και κατανοητή στη χρήση της.

30,4%

Η εφαρμογή αυτή είναι συνεπής και
κατανοητή ως προς την υπηρεσία

που παρέχει;

Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα: [Η
εφαρμογή αυτή είναι συνεπής και κατανοητή ως προς την υπηρεσία που παρέχει; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 2 1,6 1,6 1,6
Ουδέτερη γνώμη 13 10,4 10,4 12,0
Συμφωνώ 72 57,6 57,6 69,6
Συμφωνώ απόλυτα 38 30,4 30,4 100,0
Total 125 100,0 100,0
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Πίνακας 4.33 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
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Total 125 100,0 100,0
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα: [Οι
πληροφορίες που δίνονται στην εφαρμογή αυτή είναι σωστές και ευανάγνωστες; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 2 1,6 1,6 1,6
Ουδέτερη γνώμη 15 12,0 12,0 13,6
Συμφωνώ 80 64,0 64,0 77,6
Συμφωνώ απόλυτα 28 22,4 22,4 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.34 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο αυτή είναι σωστή και ευανάγνωστη.

Σχήμα 4.34 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο αυτή
είναι σωστή και ευανάγνωστη.

22,4%

Οι πληροφορίες που δίνονται στην
εφαρμογή αυτή είναι σωστές και

ευανάγνωστες;
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα: [Οι
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 2 1,6 1,6 1,6
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ευανάγνωστες;

Διαφωνώ πλήρως

Ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

99

Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα: [Οι
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα:
[Θεωρείτε αυτήν την εφαρμογή ασφαλή και ότι προστατεύει επαρκώς τα προσωπικά σας δεδομένα;]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 2 1,6 1,6 1,6
Διαφωνώ 8 6,4 6,4 8,0
Ουδέτερη γνώμη 38 30,4 30,4 38,4
Συμφωνώ 54 43,2 43,2 81,6
Συμφωνώ απόλυτα 23 18,4 18,4 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.35 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο αυτή είναι ασφαλής.

Σχήμα 4.35 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο αυτή
είναι ασφαλής.

43,2%

Θεωρείτε αυτήν την εφαρμογή
ασφαλή και ότι προστατεύει
επαρκώς τα προσωπικά σας

δεδομένα;
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα: [Οι
σκοποί της εφαρμογής αυτής συμπίπτουν με αυτούς για τους οποίους την επιλέξατε; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 3 2,4 2,4 2,4
Διαφωνώ 2 1,6 1,6 4,0
Ουδέτερη γνώμη 11 8,8 8,8 12,8
Συμφωνώ 70 56,0 56,0 68,8
Συμφωνώ απόλυτα 39 31,2 31,2 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.36 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο συμπίπτουν οι σκοποί εφαρμογής της.

Σχήμα 4.36 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο
συμπίπτουν οι σκοποί εφαρμογής της.

31,2%

Οι σκοποί της εφαρμογής αυτής
συμπίπτουν με αυτούς για τους

οποίους την επιλέξατε;
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Διαφωνώ 2 1,6 1,6 4,0
Ουδέτερη γνώμη 11 8,8 8,8 12,8
Συμφωνώ 70 56,0 56,0 68,8
Συμφωνώ απόλυτα 39 31,2 31,2 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.36 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο συμπίπτουν οι σκοποί εφαρμογής της.

Σχήμα 4.36 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο
συμπίπτουν οι σκοποί εφαρμογής της.

2,4% 1,6% 8,8%

56,0%

31,2%

Οι σκοποί της εφαρμογής αυτής
συμπίπτουν με αυτούς για τους

οποίους την επιλέξατε;

Διαφωνώ πλήρως

Διαφωνώ

Ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα: [Οι
σκοποί της εφαρμογής αυτής συμπίπτουν με αυτούς για τους οποίους την επιλέξατε; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 3 2,4 2,4 2,4
Διαφωνώ 2 1,6 1,6 4,0
Ουδέτερη γνώμη 11 8,8 8,8 12,8
Συμφωνώ 70 56,0 56,0 68,8
Συμφωνώ απόλυτα 39 31,2 31,2 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.36 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο συμπίπτουν οι σκοποί εφαρμογής της.

Σχήμα 4.36 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο
συμπίπτουν οι σκοποί εφαρμογής της.

Οι σκοποί της εφαρμογής αυτής
συμπίπτουν με αυτούς για τους

οποίους την επιλέξατε;

Διαφωνώ πλήρως

Διαφωνώ

Ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα:
[Θεωρείτε ότι ικανοποιεί αυτή η εφαρμογή πλήρως τις υποσχέσεις που δίνει ως προς την

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 2 1,6 1,6 1,6
Διαφωνώ 3 2,4 2,4 4,0
Ουδέτερη γνώμη 22 17,6 17,6 21,6
Συμφωνώ 82 65,6 65,6 87,2
Συμφωνώ απόλυτα 16 12,8 12,8 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.37 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες.

Σχήμα 4.37 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο
παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες.

65,6%

12,8%

Θεωρείτε ότι ικανοποιεί αυτή η
εφαρμογή πλήρως τις υποσχέσεις

που δίνει ως προς την ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών της;
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα:
[Θεωρείτε ότι ικανοποιεί αυτή η εφαρμογή πλήρως τις υποσχέσεις που δίνει ως προς την

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 2 1,6 1,6 1,6
Διαφωνώ 3 2,4 2,4 4,0
Ουδέτερη γνώμη 22 17,6 17,6 21,6
Συμφωνώ 82 65,6 65,6 87,2
Συμφωνώ απόλυτα 16 12,8 12,8 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.37 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες.

Σχήμα 4.37 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο
παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες.

1,6% 2,4%

17,6%

65,6%

12,8%

Θεωρείτε ότι ικανοποιεί αυτή η
εφαρμογή πλήρως τις υποσχέσεις

που δίνει ως προς την ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών της;

Διαφωνώ πλήρως

Διαφωνώ

Ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα:
[Θεωρείτε ότι ικανοποιεί αυτή η εφαρμογή πλήρως τις υποσχέσεις που δίνει ως προς την

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 2 1,6 1,6 1,6
Διαφωνώ 3 2,4 2,4 4,0
Ουδέτερη γνώμη 22 17,6 17,6 21,6
Συμφωνώ 82 65,6 65,6 87,2
Συμφωνώ απόλυτα 16 12,8 12,8 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.37 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες.

Σχήμα 4.37 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο
παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες.

Θεωρείτε ότι ικανοποιεί αυτή η
εφαρμογή πλήρως τις υποσχέσεις

που δίνει ως προς την ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών της;

Διαφωνώ πλήρως

Ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ απόλυτα
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα:
[Θεωρείτε ότι η εφαρμογή αυτή ανταποκρίνεται γρήγορα και με ακρίβεια σε τυχόν

αντιμετώπιση προβλημάτων; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 2 1,6 1,6 1,6
Διαφωνώ 3 2,4 2,4 4,0
Ουδέτερη γνώμη 45 36,0 36,0 40,0
Συμφωνώ 67 53,6 53,6 93,6
Συμφωνώ απόλυτα 8 6,4 6,4 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.38 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο ανταποκρίνεται σε προβλήματα χρήσης της.

Σχήμα 4.38 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο
ανταποκρίνεται σε προβλήματα χρήσης της.

53,6%

6,4%

Θεωρείτε ότι η εφαρμογή αυτή
ανταποκρίνεται γρήγορα και με
ακρίβεια σε τυχόν αντιμετώπιση

προβλημάτων;
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα:
[Θεωρείτε ότι η εφαρμογή αυτή ανταποκρίνεται γρήγορα και με ακρίβεια σε τυχόν

αντιμετώπιση προβλημάτων; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 2 1,6 1,6 1,6
Διαφωνώ 3 2,4 2,4 4,0
Ουδέτερη γνώμη 45 36,0 36,0 40,0
Συμφωνώ 67 53,6 53,6 93,6
Συμφωνώ απόλυτα 8 6,4 6,4 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.38 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο ανταποκρίνεται σε προβλήματα χρήσης της.

Σχήμα 4.38 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο
ανταποκρίνεται σε προβλήματα χρήσης της.

1,6% 2,4%

36,0%

6,4%

Θεωρείτε ότι η εφαρμογή αυτή
ανταποκρίνεται γρήγορα και με
ακρίβεια σε τυχόν αντιμετώπιση

προβλημάτων;

Διαφωνώ πλήρως

Διαφωνώ

Ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα:
[Θεωρείτε ότι η εφαρμογή αυτή ανταποκρίνεται γρήγορα και με ακρίβεια σε τυχόν

αντιμετώπιση προβλημάτων; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 2 1,6 1,6 1,6
Διαφωνώ 3 2,4 2,4 4,0
Ουδέτερη γνώμη 45 36,0 36,0 40,0
Συμφωνώ 67 53,6 53,6 93,6
Συμφωνώ απόλυτα 8 6,4 6,4 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.38 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο ανταποκρίνεται σε προβλήματα χρήσης της.

Σχήμα 4.38 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο
ανταποκρίνεται σε προβλήματα χρήσης της.

Διαφωνώ πλήρως

Ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ απόλυτα
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα:
[Βρίσκετε το περιεχόμενο αυτής της εφαρμογής χρήσιμο; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 2 1,6 1,6 1,6
Διαφωνώ 3 2,4 2,4 4,0
Ουδέτερη γνώμη 10 8,0 8,0 12,0
Συμφωνώ 71 56,8 56,8 68,8
Συμφωνώ απόλυτα 39 31,2 31,2 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.39 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο το περιεχόμενο της κρίνεται χρήσιμο.

Σχήμα 4.39 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο το
περιεχόμενο της κρίνεται χρήσιμο.

31,2%

Βρίσκετε το περιεχόμενο αυτής της
εφαρμογής χρήσιμο;
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα:
[Βρίσκετε το περιεχόμενο αυτής της εφαρμογής χρήσιμο; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 2 1,6 1,6 1,6
Διαφωνώ 3 2,4 2,4 4,0
Ουδέτερη γνώμη 10 8,0 8,0 12,0
Συμφωνώ 71 56,8 56,8 68,8
Συμφωνώ απόλυτα 39 31,2 31,2 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.39 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο το περιεχόμενο της κρίνεται χρήσιμο.

Σχήμα 4.39 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο το
περιεχόμενο της κρίνεται χρήσιμο.

1,6% 2,4%

8,0%

56,8%

Βρίσκετε το περιεχόμενο αυτής της
εφαρμογής χρήσιμο;

Διαφωνώ πλήρως

Διαφωνώ

Ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα:
[Βρίσκετε το περιεχόμενο αυτής της εφαρμογής χρήσιμο; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 2 1,6 1,6 1,6
Διαφωνώ 3 2,4 2,4 4,0
Ουδέτερη γνώμη 10 8,0 8,0 12,0
Συμφωνώ 71 56,8 56,8 68,8
Συμφωνώ απόλυτα 39 31,2 31,2 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.39 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο το περιεχόμενο της κρίνεται χρήσιμο.

Σχήμα 4.39 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο το
περιεχόμενο της κρίνεται χρήσιμο.

Διαφωνώ πλήρως

Ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ απόλυτα
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Πίνακας 4.40 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο το περιεχόμενο της κρίνεται πλήρες.

Σχήμα 4.40 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο το
περιεχόμενο της κρίνεται πλήρες.

1,6%

48,8%

21,6%

Βρίσκετε το περιεχόμενο αυτής της
εφαρμογής πλήρες;

Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα:
[Βρίσκετε το περιεχόμενο αυτής της εφαρμογής πλήρες; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 2 1,6 1,6 1,6
Διαφωνώ 4 3,2 3,2 4,8
Ουδέτερη γνώμη 31 24,8 24,8 29,6
Συμφωνώ 61 48,8 48,8 78,4
Συμφωνώ απόλυτα 27 21,6 21,6 100,0
Total 125 100,0 100,0
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Πίνακας 4.40 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο το περιεχόμενο της κρίνεται πλήρες.

Σχήμα 4.40 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο το
περιεχόμενο της κρίνεται πλήρες.

1,6% 3,2%

24,8%

48,8%

Βρίσκετε το περιεχόμενο αυτής της
εφαρμογής πλήρες;

Διαφωνώ πλήρως

Διαφωνώ

Ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα:
[Βρίσκετε το περιεχόμενο αυτής της εφαρμογής πλήρες; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 2 1,6 1,6 1,6
Διαφωνώ 4 3,2 3,2 4,8
Ουδέτερη γνώμη 31 24,8 24,8 29,6
Συμφωνώ 61 48,8 48,8 78,4
Συμφωνώ απόλυτα 27 21,6 21,6 100,0
Total 125 100,0 100,0
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Πίνακας 4.40 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο το περιεχόμενο της κρίνεται πλήρες.

Σχήμα 4.40 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο το
περιεχόμενο της κρίνεται πλήρες.

Διαφωνώ πλήρως

Ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ απόλυτα

Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα:
[Βρίσκετε το περιεχόμενο αυτής της εφαρμογής πλήρες; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 2 1,6 1,6 1,6
Διαφωνώ 4 3,2 3,2 4,8
Ουδέτερη γνώμη 31 24,8 24,8 29,6
Συμφωνώ 61 48,8 48,8 78,4
Συμφωνώ απόλυτα 27 21,6 21,6 100,0
Total 125 100,0 100,0
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα:
[Βρίσκετε το περιεχόμενο αυτής της εφαρμογής ελκυστικό; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 2 1,6 1,6 1,6
Διαφωνώ 7 5,6 5,6 7,2
Ουδέτερη γνώμη 32 25,6 25,6 32,8
Συμφωνώ 48 38,4 38,4 71,2
Συμφωνώ απόλυτα 36 28,8 28,8 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.41 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο το περιεχόμενο της κρίνεται ελκυστικό.

Σχήμα 4.41 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο το
περιεχόμενο της κρίνεται ελκυστικό.

38,4%

28,8%

Βρίσκετε το περιεχόμενο αυτής της
εφαρμογής ελκυστικό;
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα:
[Βρίσκετε το περιεχόμενο αυτής της εφαρμογής ελκυστικό; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 2 1,6 1,6 1,6
Διαφωνώ 7 5,6 5,6 7,2
Ουδέτερη γνώμη 32 25,6 25,6 32,8
Συμφωνώ 48 38,4 38,4 71,2
Συμφωνώ απόλυτα 36 28,8 28,8 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.41 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο το περιεχόμενο της κρίνεται ελκυστικό.

Σχήμα 4.41 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο το
περιεχόμενο της κρίνεται ελκυστικό.

1,6% 5,6%

25,6%

38,4%

Βρίσκετε το περιεχόμενο αυτής της
εφαρμογής ελκυστικό;

Διαφωνώ πλήρως

Διαφωνώ

Ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Με βάση την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά απαντήστε στον παρακάτω πίνακα:
[Βρίσκετε το περιεχόμενο αυτής της εφαρμογής ελκυστικό; ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Διαφωνώ πλήρως 2 1,6 1,6 1,6
Διαφωνώ 7 5,6 5,6 7,2
Ουδέτερη γνώμη 32 25,6 25,6 32,8
Συμφωνώ 48 38,4 38,4 71,2
Συμφωνώ απόλυτα 36 28,8 28,8 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.41 Ανάλυση συχνοτήτων πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά
πόσο το περιεχόμενο της κρίνεται ελκυστικό.

Σχήμα 4.41 Συχνότητες πιο συχνά χρησιμοποιούμενης εφαρμογής και κατά πόσο το
περιεχόμενο της κρίνεται ελκυστικό.

Διαφωνώ πλήρως

Ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ απόλυτα



107

4.1.8 Κάνετε αγορές/παραγγελίες μέσω κινητού;

Σε αυτή την υποενότητα θα αναφερθούμε στην ερώτηση εάν ο ερωτούμενος κάνει
αγορές/ παραγγελίες μέσω κινητού. Συμφώνα με τον παρακάτω πινάκα και σχήμα
βλέπουμε ότι 63 ερωτούμενοι με ποσοστό 50,4% απάντησαν ότι δεν κάνουν
αγορές/παραγγελίες. Αντίθετα βλέπουμε ότι 62 ερωτούμενοι με ποσοστό 50,4%
απάντησαν ότι κάνουν αγορές/παραγγελίες.

Κάνετε αγορές/παραγγελίες μέσω κινητού;

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
ΝΑΙ 62 49,6 49,6 49,6
ΟΧΙ 63 50,4 50,4 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.42 Ανάλυση συχνοτήτων αγορών/παραγγελιών μέσω κινητού.

Σχήμα 4.42 Συχνότητες αγορών/παραγγελιών μέσω κινητού.

50,4%

Κάνετε αγορές/παραγγελίες μέσω
κινητού;
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4.1.8 Κάνετε αγορές/παραγγελίες μέσω κινητού;

Σε αυτή την υποενότητα θα αναφερθούμε στην ερώτηση εάν ο ερωτούμενος κάνει
αγορές/ παραγγελίες μέσω κινητού. Συμφώνα με τον παρακάτω πινάκα και σχήμα
βλέπουμε ότι 63 ερωτούμενοι με ποσοστό 50,4% απάντησαν ότι δεν κάνουν
αγορές/παραγγελίες. Αντίθετα βλέπουμε ότι 62 ερωτούμενοι με ποσοστό 50,4%
απάντησαν ότι κάνουν αγορές/παραγγελίες.

Κάνετε αγορές/παραγγελίες μέσω κινητού;

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
ΝΑΙ 62 49,6 49,6 49,6
ΟΧΙ 63 50,4 50,4 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.42 Ανάλυση συχνοτήτων αγορών/παραγγελιών μέσω κινητού.

Σχήμα 4.42 Συχνότητες αγορών/παραγγελιών μέσω κινητού.

49,6%

Κάνετε αγορές/παραγγελίες μέσω
κινητού;

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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4.1.8 Κάνετε αγορές/παραγγελίες μέσω κινητού;

Σε αυτή την υποενότητα θα αναφερθούμε στην ερώτηση εάν ο ερωτούμενος κάνει
αγορές/ παραγγελίες μέσω κινητού. Συμφώνα με τον παρακάτω πινάκα και σχήμα
βλέπουμε ότι 63 ερωτούμενοι με ποσοστό 50,4% απάντησαν ότι δεν κάνουν
αγορές/παραγγελίες. Αντίθετα βλέπουμε ότι 62 ερωτούμενοι με ποσοστό 50,4%
απάντησαν ότι κάνουν αγορές/παραγγελίες.

Κάνετε αγορές/παραγγελίες μέσω κινητού;

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
ΝΑΙ 62 49,6 49,6 49,6
ΟΧΙ 63 50,4 50,4 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.42 Ανάλυση συχνοτήτων αγορών/παραγγελιών μέσω κινητού.

Σχήμα 4.42 Συχνότητες αγορών/παραγγελιών μέσω κινητού.

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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4.1.9 Κατά μέσο όρο πόσες φόρες τον μήνα κάνετε αγορές/παραγγελίες;

Σε αυτήν την ερώτηση ο ερωτούμενος καλείται να απαντήσει κατά μέσο όρο πόσες
φορές τον μήνα κάνει αγορές/παραγγελίες. Όπως βλέπουμε από τον πίνακα και το
σχήμα η επικρατέστερη επιλογή είναι η 1 φορά ανά μήνα με ποσοστό 28,0%.
Ακολουθούν η επιλογή καμιά φορά με ποσοστό 26,4% και οι 2 φόρες με ποσοστό
19,2%.  Παρακάτω στον πίνακα και το σχήμα δίνονται αναλυτικότερα όλες οι
απαντήσεις του δείγματος μας.

Κατά μέσο όρο πόσες φορές το μήνα κάνετε αγορές/παραγγελίες;

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
0,00 33 26,4 26,4 26,4
1,00 35 28,0 28,0 54,4
2,00 24 19,2 19,2 73,6
3,00 12 9,6 9,6 83,2
4,00 3 2,4 2,4 85,6
5,00 4 3,2 3,2 88,8
6,00 3 2,4 2,4 91,2
7,00 2 1,6 1,6 92,8
8,00 1 0,8 0,8 93,6
10,00 6 4,8 4,8 98,4
15,00 1 0,8 0,8 99,2
44,00 1 0,8 0,8 100,0
Total 125 100,0 100,0

Πίνακας 4.43 Ανάλυση συχνοτήτων κατά μέσο όρο/μήνα αγορών/παραγγελιών μέσω
κινητού.
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Σχήμα 4.43 Συχνότητες κατά μέσο όρο/μήνα αγορών/παραγγελιών.
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9,6%

Κατά μέσο όρο πόσες φορές το μήνα κάνετε
αγορές/παραγγελίες;
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Σχήμα 4.43 Συχνότητες κατά μέσο όρο/μήνα αγορών/παραγγελιών.

9,6%

2,4% 3,2% 2,4% 1,6% 0,8%

4,8%

0,8% 0,8%

Κατά μέσο όρο πόσες φορές το μήνα κάνετε
αγορές/παραγγελίες;

Κατά μέσο όρο πόσες φορές το
μήνα κάνετε
αγορές/παραγγελίες;
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Σχήμα 4.43 Συχνότητες κατά μέσο όρο/μήνα αγορών/παραγγελιών.

Κατά μέσο όρο πόσες φορές το μήνα κάνετε
αγορές/παραγγελίες;

Κατά μέσο όρο πόσες φορές το
μήνα κάνετε
αγορές/παραγγελίες;
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4.2 Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis)

Η ανάλυση παραγόντων είναι ουσιαστικά μία τεχνική μείωσης δεδομένων (data

reduction technique). Απώτερος στόχος της ανάλυσης παραγόντων είναι η αναζήτηση

μιας ουσιωδέστερης περιγραφής και ερμηνείας της σχέσης μιας ομάδας μεταβλητών με

όσο το δυνατόν ‘οικονομικότερο’, οργανωμένο και απλοποιημένο τρόπο.  Με βάση μια

μήτρα συσχέτισης (correlation matrix) που περιλαμβάνει τις συσχετίσεις μεταξύ των

μεταβλητών, τα δεδομένα ομαδοποιούνται σε παράγοντες (factors), οι οποίοι μπορούν

να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία της σχέσης μεταξύ των δεδομένων. Η επιλογή

του αριθμού των παραγόντων που περιγράφουν καλύτερα τη σχέση των μεταβλητών,

καθώς και η ερμηνεία του νοήματος τους χαρακτηρίζονται από υποκειμενικότητα.

Η ιδανική λύση στην ανάλυση παραγόντων είναι εκείνη στην οποία η κάθε μεταβλητή

έχει υψηλό loading, σε έναν παράγοντα και πολύ χαμηλό στους άλλους παράγοντες. Η

ιδανική λύση ονομάζεται simple structure, ενώ υπάρχουν ποικίλες μέθοδοι περιστροφής,

έτσι ώστε η αρχική λύση να πλησιάσει την ιδανική.

Παρακάτω θα αναφερθούμε συνοπτικά στα στοιχεία του SPSS με τα οποία κάναμε την

ανάλυση των παραγόντων μας και με τα οποία θα εξηγήσουμε τα αποτελέσματα της:

 Correlation Matrix: οι τιμές του πίνακα αντιπροσωπεύουν το βαθμό

συσχέτισης μιας μεταβλητής με μια άλλη.

 Factor: είναι μια μεταβλητή που περιγράφει ένα σημαντικό ποσοστό της

διακύμανσης.

 Factor Loadings: δηλώνει το βαθμό συσχέτισης κάθε μεταβλητής με έναν

παράγοντα. Αν το factor loading είναι υψηλό, η μεταβλητή συνεισφέρει

σημαντικά στην περιγραφή του παράγοντα. Αν είναι χαμηλό, τότε μπορεί να

αγνοηθεί.

 Communalities: εμφανίζονται στη μήτρα των συσχετίσεων του Output και

κυμαίνονται από 0 έως 1. Χαμηλό communality δηλώνει ότι η μεταβλητή δεν

έχει τίποτα κοινό με τις υπόλοιπες μεταβλητές και συνεπώς δε συνεισφέρει στην

ανάλυση.
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 Eigenvalues: μια eigenvalue ισούται με το άθροισμα των τετραγωνισμένων

factor loadings μιας μεταβλητής σε έναν παράγοντα με τον οποίο η eigenvalue

σχετίζεται. Όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της

διακύμανσης που αντιστοιχεί στο συσχετιζόμενο με αυτή παράγοντα.

 Κριτήριο του Kaiser: είναι ο πιο συνηθισμένος κανόνας εξαγωγής παραγόντων,

κρατώντας όσους έχουν ιδιοτιμή μεγαλύτερη ή ίση με 1. Είναι εύκολο να

υπερεκτιμηθεί ή να υποεκτιμηθεί το πλήθος των παραγόντων με πιο

συνηθισμένη την περίπτωση της υπερεκτίμησης. Είναι το προεπιλεγμένο

κριτήριο στο SPSS και στα περισσότερα στατιστικά πακέτα.

 Μέτρο επάρκειας της δειγματοληψίας των Kaiser-Meyer- Olkin (Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy): συμβολίζεται ΚΜΟ ή MSA.

Μεγάλες τιμές του δείκτη Kaiser-Meyer-Olkin (άνω του 0,50), ως δείκτη

σύγκρισης των μεγεθών των παρατηρούμενων συντελεστών συσχέτισης προς

τους συντελεστές μερικής συσχέτισης, δηλώνουν ότι η μέθοδος της

παραγοντικής ανάλυσης των μεταβλητών είναι αποδεκτή ως τεχνική για την

ανάλυση των δεδομένων.

Η ομάδα ερωτήσεων αρχικά αποτελείται από 10 ερωτήσεις (οπού εφαρμόζοντας

παραγοντική ανάλυση, είδαμε ότι στη δέκατη ερώτηση υπήρχε  χαμηλή τιμή

(extraction) στον πίνακα Communalities και μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δε

συνεισφέρει στην ανάλυση και μπορούμε να την αγνοήσουμε και συνεπώς θα κάνουμε

την ανάλυση μας με 9 ερωτήσεις έναντι 10 αρχικά.) οι οποίες μετά από την εφαρμογή

της παραγοντοποίησης δημιουργούν 2 νέους παράγοντες.
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KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,843

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 559,503

df 36

Sig. ,000

Πίνακας 4.44 KMO

Σύμφωνα με τον Πίνακα 4.44, η τιμή του δείκτη ΚΜΟ είναι μεγαλύτερη του 0.5

(=0.843), που σημαίνει ότι η κατανομή μας είναι επαρκής για την διεξαγωγή της

παραγοντικής ανάλυσης. Η τιμή ελέγχου σφαιρικότητας του Bartlett επιπλέον μας

δείχνει πως τα δεδομένα είναι αποδεκτά για την εφαρμογή της μεθόδου και στατιστικά

σημαντικά (έχει sig=0,000<0,05 οπότε δεν προκύπτει μοναδιαίος πίνακας)

Communalities

Initial Extraction

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Η εφαρμογή αυτή

είναι εύκολη και γρήγορη στη

χρήση της; ]

1,000 ,664

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Η εφαρμογή αυτή

είναι συνεπής και κατανοητή

ως προς την υπηρεσία που

παρέχει; ]

1,000 ,816
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Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Οι πληροφορίες που

δίνονται στην εφαρμογή αυτή

είναι σωστές και

ευανάγνωστες; ]

1,000 ,737

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Θεωρείτε αυτήν την

εφαρμογή ασφαλή και ότι

προστατεύει επαρκώς τα

προσωπικά σας δεδομένα; ]

1,000 ,583

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Οι σκοποί της

εφαρμογής αυτής συμπίπτουν

με αυτούς για τους οποίους την

επιλέξατε; ]

1,000 ,584

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Θεωρείτε ότι

ικανοποιεί αυτή η εφαρμογή

πλήρως τις υποσχέσεις που

δίνει ως προς την ποιότητα των

παρεχομένων υπηρεσιών της; ]

1,000 ,653

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Θεωρείτε ότι η

εφαρμογή αυτή ανταποκρίνεται

γρήγορα και με ακρίβεια σε

τυχόν αντιμετώπιση

προβλημάτων; ]

1,000 ,455
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Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Βρίσκετε το

περιεχόμενο αυτής της

εφαρμογής χρήσιμο; ]

1,000 ,740

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Βρίσκετε το

περιεχόμενο αυτής της

εφαρμογής πλήρες; ]

1,000 ,585

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Πίνακας 4.45 Communalities

Εφαρμόζοντας αρχικά παραγοντική ανάλυση, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν χαμηλές

τιμές (extraction) στον πίνακα Communalities για να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα

ότι δε συνεισφέρουν στην ανάλυση και να μπορέσουμε να τις αγνοήσουμε. Οπότε θα

εφαρμόσουμε την ανάλυση των παραγόντων μας με βάση όλες τις ερωτήσεις που

έχουμε επιλέξει.
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Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared

Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance

1 4,752 52,795 52,795 4,752 52,795

2 1,066 11,846 64,640 1,066 11,846

3 ,708 7,870 72,510

4 ,646 7,174 79,684

5 ,563 6,260 85,945

6 ,442 4,911 90,855

7 ,395 4,392 95,248

8 ,278 3,084 98,332

9 ,150 1,668 100,000

Πίνακας 4.46 Total Variance Explained
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Total Variance Explained

Component

Extraction Sums of

Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 52,795 3,200 35,554 35,554

2 64,640 2,618 29,086 64,640

3

4

5

6

7

8

9

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Πίνακας 4.47 Total Variance Explained

Στον πίνακα 4.46 Total Variance Explained εμφανίζονται οι eigenvalues, δηλαδή τα

ποσοστά της διακύμανσης για κάθε μεταβλητή που αντιστοιχεί στους παράγοντες.

Μεγαλύτερη eigenvalue σημαίνει μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης που «εξηγεί» ένας

παράγοντας. Οι δύο πρώτοι παράγοντες είναι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό

και εξηγούν το 64,64% της συνολικής διακύμανσης. Είναι γενικά παραδεκτό πως ένα

ποσοστό συνολικής διακύμανσης πάνω από 50% θεωρείται ικανοποιητικό για τους

εξαγόμενους παράγοντες. Εφαρμόζουμε ξανά παραγοντική ανάλυση με μέθοδο Varimax

και δημιουργείται ο Rotated Component Matrix που απεικονίζει την ομαδοποίηση που

προκύπτει.
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Component Matrixa

Component

1 2

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Η εφαρμογή αυτή

είναι συνεπής και κατανοητή

ως προς την υπηρεσία που

παρέχει; ]

,809 -,402

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Θεωρείτε ότι

ικανοποιεί αυτή η εφαρμογή

πλήρως τις υποσχέσεις που

δίνει ως προς την ποιότητα των

παρεχομένων υπηρεσιών της; ]

,807

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Οι πληροφορίες που

δίνονται στην εφαρμογή αυτή

είναι σωστές και

ευανάγνωστες; ]

,789

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Βρίσκετε το

περιεχόμενο αυτής της

εφαρμογής πλήρες; ]

,754
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Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Η εφαρμογή αυτή

είναι εύκολη και γρήγορη στη

χρήση της; ]

,741

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Βρίσκετε το

περιεχόμενο αυτής της

εφαρμογής χρήσιμο; ]

,702 ,498

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Οι σκοποί της

εφαρμογής αυτής συμπίπτουν

με αυτούς για τους οποίους την

επιλέξατε; ]

,688

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Θεωρείτε ότι η

εφαρμογή αυτή ανταποκρίνεται

γρήγορα και με ακρίβεια σε

τυχόν αντιμετώπιση

προβλημάτων; ]

,629

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Θεωρείτε αυτήν την

εφαρμογή ασφαλή και ότι

προστατεύει επαρκώς τα

προσωπικά σας δεδομένα; ]

,588 ,488

Extraction Method: Principal Component Analysis.a

a. 2 components extracted.
Πίνακας 4.48 Component Matrix
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Rotated Component Matrixa

Component

1 2

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Η εφαρμογή αυτή είναι

συνεπής και κατανοητή ως προς

την υπηρεσία που παρέχει; ]

,876

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Οι πληροφορίες που

δίνονται στην εφαρμογή αυτή

είναι σωστές και ευανάγνωστες; ]

,821

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Η εφαρμογή αυτή είναι

εύκολη και γρήγορη στη χρήση

της; ]

,784

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Θεωρείτε ότι η εφαρμογή

αυτή ανταποκρίνεται γρήγορα και

με ακρίβεια σε τυχόν

αντιμετώπιση προβλημάτων; ]

,637

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Θεωρείτε ότι ικανοποιεί

αυτή η εφαρμογή πλήρως τις

υποσχέσεις που δίνει ως προς την

ποιότητα των παρεχομένων

υπηρεσιών της; ]

,585 ,557
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Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Βρίσκετε το περιεχόμενο

αυτής της εφαρμογής χρήσιμο; ]

,834

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Θεωρείτε αυτήν την

εφαρμογή ασφαλή και ότι

προστατεύει επαρκώς τα

προσωπικά σας δεδομένα; ]

,752

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Οι σκοποί της εφαρμογής

αυτής συμπίπτουν με αυτούς για

τους οποίους την επιλέξατε; ]

,699

Με βάση την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε πιο συχνά

απαντήστε στον παρακάτω

πίνακα: [Βρίσκετε το περιεχόμενο

αυτής της εφαρμογής πλήρες; ]

,490 ,587

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a

a. Rotation converged in 3 iterations.
Πίνακας 4.49 Rotated Component Matrix

Προκύπτουν λοιπόν 2 νέοι παράγοντες, όπου ο πρώτος ερμηνεύεται από 5 μεταβλητές

και ο δεύτερος από 4 μεταβλητές. Οι παράγοντες με την νέα τους ονομασία

εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα:
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Παράγοντας Ποσοστό της
διακύμανσης

Μεταβλητές που
συμμετέχουν

Loading Factors

Χρησιμότητα
εφαρμογών mobile
commerce

52,795 Με βάση την εφαρμογή
που χρησιμοποιείτε πιο
συχνά απαντήστε στον
παρακάτω πίνακα: [Η
εφαρμογή αυτή είναι
συνεπής και κατανοητή
ως προς την υπηρεσία
που παρέχει; ]

Με βάση την εφαρμογή
που χρησιμοποιείτε πιο
συχνά απαντήστε στον
παρακάτω πίνακα: [Οι
πληροφορίες που
δίνονται στην εφαρμογή
αυτή είναι σωστές και
ευανάγνωστες; ]

Με βάση την εφαρμογή
που χρησιμοποιείτε πιο
συχνά απαντήστε στον
παρακάτω πίνακα: [Η
εφαρμογή αυτή είναι
εύκολη και γρήγορη στη
χρήση της; ]

Με βάση την εφαρμογή
που χρησιμοποιείτε πιο
συχνά απαντήστε στον
παρακάτω πίνακα:
[Θεωρείτε ότι η
εφαρμογή αυτή
ανταποκρίνεται γρήγορα
και με ακρίβεια σε τυχόν
αντιμετώπιση
προβλημάτων; ]

Με βάση την εφαρμογή
που χρησιμοποιείτε πιο
συχνά απαντήστε στον
παρακάτω πίνακα:
[Θεωρείτε ότι ικανοποιεί
αυτή η εφαρμογή
πλήρως τις υποσχέσεις
που δίνει ως προς την
ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών
της; ]

,876

,821

,784

,637

,585

Ασφάλεια χρήσης
εφαρμογών mobile
commerce

11,846 Με βάση την εφαρμογή
που χρησιμοποιείτε πιο
συχνά απαντήστε στον
παρακάτω πίνακα:
[Βρίσκετε το
περιεχόμενο αυτής της
εφαρμογής χρήσιμο; ]

Με βάση την εφαρμογή
που χρησιμοποιείτε πιο
συχνά απαντήστε στον
παρακάτω πίνακα:
[Θεωρείτε αυτήν την
εφαρμογή ασφαλή και
ότι προστατεύει

,834

,752
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επαρκώς τα προσωπικά
σας δεδομένα; ]

Με βάση την εφαρμογή
που χρησιμοποιείτε πιο
συχνά απαντήστε στον
παρακάτω πίνακα: [Οι
σκοποί της εφαρμογής
αυτής συμπίπτουν με
αυτούς για τους οποίους
την επιλέξατε; ]

Με βάση την εφαρμογή
που χρησιμοποιείτε πιο
συχνά απαντήστε στον
παρακάτω πίνακα:
[Βρίσκετε το
περιεχόμενο αυτής της
εφαρμογής πλήρες; ]

,699

,587

Πίνακας 4.50 Νέοι παράγοντες 1 και 2.

Τέλος στον πίνακα 4.48 Component Transformation Matrix δίνεται ο πίνακας με τον

οποίο πολλαπλασιάσαμε τον αρχικό πίνακα επιβαρύνσεων (Component Matrix) για να

οδηγηθούμε στον τελικό πίνακα επιβαρύνσεων (Rotated Component matrix). Επομένως,

Rotated Component matrix=Component Matrix * Component Transformation Matrix.

Component Transformation
Matrix

Component 1 2

1 ,761 ,649

2 -,649 ,761

Extraction Method: Principal Component

Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser

Normalization.
Πίνακας 4.51 Component Transformation Matrix.
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4.3 Συσχετίσεις

Σε αυτό το κεφάλαιο θα συνεχίσουμε την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας με την

διενέργεια συσχετίσεων. Αυτό το πραγματοποιούμε γιατί θέλουμε να κατανοήσουμε τον

βαθμό με τον οποίο συνδέονται οι μεταβλητές μας.  Ο σκοπός της ανάλυσης

συσχετίσεων είναι η κατανόηση και η ανάλυση της σχέσης μεταξύ δύο ή περισσότερων

μεταβλητών. Ο πίνακας που δημιουργείται από αυτήν την ανάλυση μας δίνει τα

αποτελέσματα και συνάμα χρήσιμες πληροφορίες για την κατεύθυνση και την ένταση

της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών.

Οι αριθμοί που μετρούν τον βαθμό της εξάρτησης ανάμεσα σε δύο μεταβλητές

ονομάζονται συντελεστές συσχέτισης. Οι συγκεκριμένοι συντελεστές εκτός από τον

βαθμό εξάρτησης μας πληροφορούν και για το αν η σχέση μεταξύ των μεταβλητών είναι

θετική, ουδέτερη ή αρνητική. Παίρνουν τιμές στο διάστημα (-1,+1)  εκτός από κάποιες

σπάνιες εξαιρέσεις που μπορεί να έχουν τιμή μεγαλύτερη της μονάδας. Αν η τιμή του

συντελεστή είναι μεταξύ -1 και 0, τότε έχουμε αρνητική συσχέτιση, ενώ αν είναι μεταξύ

του 0 και του +1, τότε η συσχέτιση είναι θετική. Αν η τιμή του συντελεστή ισούται με

μηδέν, τότε δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στις δύο εξεταζόμενες

μεταβλητές (Σιώμκος & Βασιλικοπούλου, 2005).

Για την ανάλυση των συσχετίσεων μας χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Pearson (2-

tailed), ο οποίος δείχνει τη γραμμική συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών. Αυτό το

θέλουμε για να κάνουμε τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των συσχετίσεων

μας. Για να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τον συντελεστή

συσχέτισης Pearson θα πρέπει να υπάρχουν  interval ή scale μεταβλητές καθότι δεν

εφαρμόζεται σε nominal μεταβλητές. Επίσης θα πρέπει οι μεταβλητές μας να

ακολουθούν την κανονική κατανομή για την χρήση του συντελεστή αυτού.
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Για να έχουμε στατιστικά σημαντική συσχέτιση θα πρέπει από τον πινάκα των

συσχετίσεων μας να έχουμε το Significance (Sig.) μικρότερο του 0.05 και μεγαλύτερο

του 0.01. Η συσχέτιση είναι έτσι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 5% (Ο συντελεστής

Pearson συνοδεύεται από έναν αστερίσκο) ενώ εάν το Significance (Sig.) είναι

μικρότερο από το 0,01 τότε είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 1% (Ο συντελεστής

Pearson συνοδεύεται από δύο αστερίσκους). Αντίθετα όταν το Significance (Sig.) είναι

μεγαλύτερο από το 0.05 τότε η συσχέτιση δεν είναι στατιστικά σημαντική.

Correlations

REGR factor

score   1 for

analysis 1

REGR factor

score   2 for

analysis 1

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από το κινητό

σας τηλέφωνο; [Taxibeat ]

Pearson Correlation -,004 -,125

Sig. (2-tailed) ,963 ,165

N 125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από το κινητό

σας τηλέφωνο;  [Τραπεζικές

εφαρμογές (e-banking) ]

Pearson Correlation ,016 ,120

Sig. (2-tailed) ,858 ,182

N
125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από το κινητό

σας τηλέφωνο;  [Εφαρμογές

ακτοπλοϊκών/αεροπορικών

εταιριών ]

Pearson Correlation ,183* ,000

Sig. (2-tailed) ,041 ,999

N

125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

Pearson Correlation ,181* -,093

Sig. (2-tailed) ,043 ,300
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ποιο συχνά από το κινητό

σας τηλέφωνο;  [e-FOOD

Delivery]

N

125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από το κινητό

σας τηλέφωνο;  [Εφαρμογές

παροχών κινητής

τηλεφωνίας (What’s Up, My

Vodafone (GR)) ]

Pearson Correlation ,202* ,171

Sig. (2-tailed) ,024 ,057

N

125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από το κινητό

σας τηλέφωνο;  [Antivirus

Programs]

Pearson Correlation ,096 ,030

Sig. (2-tailed) ,288 ,739

N
125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από το κινητό

σας τηλέφωνο;  [OPAPP]

Pearson Correlation ,008 ,043

Sig. (2-tailed) ,927 ,633

N 125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από το κινητό

σας τηλέφωνο;

[Booking.com]

Pearson Correlation ,071 -,039

Sig. (2-tailed) ,429 ,668

N
125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από το κινητό

σας τηλέφωνο;  [trivago]

Pearson Correlation ,074 -,035

Sig. (2-tailed) ,413 ,699

N 125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από το κινητό

σας τηλέφωνο;  [ebay ]

Pearson Correlation -,068 ,239**

Sig. (2-tailed) ,450 ,007

N 125 125



126

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από το κινητό

σας τηλέφωνο;  [Amazon

Shopping]

Pearson Correlation -,100 ,003

Sig. (2-tailed) ,267 ,974

N
125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από το κινητό

σας τηλέφωνο;  [Skroutz]

Pearson Correlation ,141 ,133

Sig. (2-tailed) ,116 ,138

N 125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από τον

ηλεκτρονικό σας υπολογιστή

;  [Taxibeat ]

Pearson Correlation ,011 -,051

Sig. (2-tailed) ,905 ,570

N
125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από τον

ηλεκτρονικό σας υπολογιστή

;  [Τραπεζικές εφαρμογές (e-

banking) ]

Pearson Correlation ,042 ,150

Sig. (2-tailed) ,646 ,095

N

125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από τον

ηλεκτρονικό σας υπολογιστή

;  [Εφαρμογές

ακτοπλοϊκών/αεροπορικών

εταιριών ]

Pearson Correlation ,197* ,086

Sig. (2-tailed) ,027 ,338

N

125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από τον

ηλεκτρονικό σας υπολογιστή

;  [e-FOOD Delivery]

Pearson Correlation ,121 ,075

Sig. (2-tailed) ,179 ,407

N
125 125
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Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από τον

ηλεκτρονικό σας υπολογιστή

;  [Εφαρμογές παροχών

κινητής τηλεφωνίας (What’s

Up, My Vodafone (GR)) ]

Pearson Correlation ,067 -,021

Sig. (2-tailed) ,459 ,820

N

125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από τον

ηλεκτρονικό σας υπολογιστή

;  [Antivirus Programs]

Pearson Correlation ,281** ,178*

Sig. (2-tailed) ,002 ,047

N
125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από τον

ηλεκτρονικό σας υπολογιστή

;  [OPAPP]

Pearson Correlation ,061 ,085

Sig. (2-tailed) ,501 ,346

N
125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από τον

ηλεκτρονικό σας υπολογιστή

;  [Booking.com]

Pearson Correlation ,121 -,024

Sig. (2-tailed) ,180 ,794

N
125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από τον

ηλεκτρονικό σας υπολογιστή

;  [trivago]

Pearson Correlation ,097 ,007

Sig. (2-tailed) ,284 ,940

N
125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από τον

ηλεκτρονικό σας υπολογιστή

;  [ebay ]

Pearson Correlation ,054 ,289**

Sig. (2-tailed) ,553 ,001

N
125 125
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Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από τον

ηλεκτρονικό σας υπολογιστή

;  [Amazon Shopping]

Pearson Correlation ,094 ,072

Sig. (2-tailed) ,300 ,426

N
125 125

Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών

συναλλαγών  χρησιμοποιείτε

ποιο συχνά από τον

ηλεκτρονικό σας υπολογιστή

;  [Skroutz]

Pearson Correlation ,213* ,239**

Sig. (2-tailed) ,017 ,007

N
125 125

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Πίνακας 4.52 Correlations

Ο παραπάνω πίνακας 4.52 μας δείχνει όλες τις συσχετίσεις που κάναμε στην

διπλωματική μας αυτή. Πιο συγκεκριμένα επιλέξαμε από το ερωτηματολόγιο μας τις

ερωτήσεις «Ποιες από τις παρακάτω εφαρμογές εμπορικών συναλλαγών

χρησιμοποιείτε ποιο συχνά από το κινητό σας τηλέφωνο;» και «Ποιες από τις παρακάτω

εφαρμογές εμπορικών συναλλαγών χρησιμοποιείτε ποιο συχνά από τον ηλεκτρονικό

σας υπολογιστή;» για κάθε μια από τις 12 εφαρμογές mobile commerce για να

συσχετίσουμε με τους 2 παράγοντες που δημιουργήσαμε με την ανάλυση παραγόντων

που κάναμε στο προηγούμενο κεφάλαιο και οι οποίοι είναι Χρησιμότητα εφαρμογών

mobile commerce ο παράγοντας 1 και Ασφάλεια χρήσης εφαρμογών mobile commerce

ο παράγοντας 2.

Βλέποντας τον πίνακα είμαστε σε θέση να δούμε όλες τις θετικές ή αρνητικές

συσχετίσεις που προκύπτουν και να εξάγουμε συμπεράσματα από αυτές. Αυτό που

φαίνεται από τον πίνακα αυτόν είναι ότι οι θετικές συσχετίσεις αποτελούν σε μεγάλο

ποσοστό τον πίνακα ενώ με τις αρνητικές να είναι λιγότερες και να ακολουθούν. Αυτό

πρακτικά σημαίνει ότι οι ερωτούμενοι του δείγματος μας είναι θετικά προδιατεθειμένοι

και δίνουν μεγάλη σημασία στους παράγοντες αυτούς που είναι η χρησιμότητα και η

ασφάλεια των εφαρμογών mobile commerce. Αυτό ουσιαστικά είναι και ο λόγος και

αίτιο για την παρακίνηση και την επιλογή των εφαρμογών έναντι άλλων ανταγωνιστών.



129

Ειδικά ως προς την  χρησιμότητα αυτό είναι εύκολα αντιληπτό καθότι σε τρεις μόνο

περιπτώσεις υπάρχει αρνητική συσχέτιση  με τον παράγοντα 2 και πιο συγκεκριμένα

την ασφάλεια να έχει επτά αρνητικές συσχετίσεις στον πίνακα.

Συνοψίζοντας ο παράγοντας 1 και πιο συγκεκριμένα η χρησιμότητα των εφαρμογών έχει

μεγάλη σημασία και αξία για τον ερωτούμενο για την επιλογή της κατάλληλης

εφαρμογής και σε σχετικά λιγότερο βαθμό ακόλουθει ο παράγοντας 2 και η ασφάλεια

των εφαρμογών.
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4.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ANOVA)

Η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) στοχεύει στην εκτίμηση της πιθανότητας οι

διαφορές στους μέσους να είναι στατιστικά σημαντικές. Βασική προϋπόθεση για την

εφαρμογή της ANOVA είναι η ύπαρξη κατηγοριοποιημένων ανεξάρτητων μεταβλητών

και μίας εξαρτημένης   μεταβλητής. Η μέθοδος της One-way ANOVA εξετάζει

διαφορές μεταξύ τριών ή και περισσότερων ομάδων μιας κατηγοριοποιημένης

ανεξάρτητης μεταβλητής σε μία εξαρτημένη μεταβλητή. Αν οι ομάδες είναι

διαφορετικές, η ανεξάρτητη μεταβλητή έχει επίδραση στην εξαρτημένη, διαφορετικά οι

διάφορες οφείλονται σε τυχαίους παράγοντες. Στην έρευνά μας ως εξαρτημένες

μεταβλητές μελετήθηκαν οι ερωτήσεις που αφορούν το γνωστικό επίπεδο των

ερωτούμενων (Α.Ε.Ι, Α.Τ.Ε.Ι, ΛΥΚΕΙΟ, ΑΛΛΟ), το φύλο τους (ΑΡΡΕΝ, ΘΗΛΥ)

καθώς και οι μεταβλητές που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση. Παρακάτω

ακολουθούν και τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την

ανάλυση διακύμανσης.

Descriptives

N Mean Std. Deviation Std. Error

REGR factor score   1 for

analysis 1

Α.Ε.Ι. 92 -,0109547 ,92483706 ,09642093

Α.Τ.Ε.Ι. 24 ,0410354 ,84486990 ,17245835

ΛΥΚΕΙΟ 4 ,8447469 ,66872934 ,33436467

ΑΛΛΟ 5 -,6712008 2,41081122 1,07814755

Total 125 ,0000000 1,00000000 ,08944272

REGR factor score   2 for

analysis 1

Α.Ε.Ι. 92 ,0931321 ,97580529 ,10173473

Α.Τ.Ε.Ι. 24 -,0498088 ,83582525 ,17061212

ΛΥΚΕΙΟ 4 ,0309496 ,80270339 ,40135170

ΑΛΛΟ 5 -1,4993086 1,34613374 ,60200931

Total 125 ,0000000 1,00000000 ,08944272

Πίνακας 4.53 Σύγκριση παράγοντα 1 και 2 με γνωστικό επίπεδο.
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Descriptives

95% Confidence Interval for Mean

Minimum MaximumLower Bound Upper Bound

REGR factor score   1 for

analysis 1

Α.Ε.Ι. -,2024830 ,1805736 -4,06957 2,67354

Α.Τ.Ε.Ι. -,3157219 ,3977926 -1,57881 1,74333

ΛΥΚΕΙΟ -,2193507 1,9088446 ,21642 1,47766

ΑΛΛΟ -3,6646183 2,3222167 -4,34161 2,29456

Total -,1770322 ,1770322 -4,34161 2,67354

REGR factor score   2 for

analysis 1

Α.Ε.Ι. -,1089514 ,2952157 -4,36578 1,78045

Α.Τ.Ε.Ι. -,4027469 ,3031292 -2,02543 1,32514

ΛΥΚΕΙΟ -1,2463307 1,3082298 -,55449 1,20908

ΑΛΛΟ -3,1707544 ,1721372 -3,22390 ,01783

Total -,1770322 ,1770322 -4,36578 1,78045

Πίνακας 4.54 Σύγκριση παράγοντα 1 και 2 με γνωστικό επίπεδο.

Στον πίνακα 4.54 βλέπουμε ότι για τον παράγοντα 1  (Χρησιμότητα εφαρμογών mobile

commerce) η μεγαλύτερη τιμή στο mean βλέπουμε ότι είναι στο γνωστικό επίπεδο

ΛΥΚΕΙΟ των ερωτούμενων. Αυτό σημαίνει ότι οι ερωτούμενοι με γνωστικό επίπεδο το

λύκειο δίνουν μεγαλύτερη σημασία για την χρησιμότητα των εφαρμογών σε σχέση με

ερωτούμενους με άλλα γνωστικά επίπεδα. Αντιθέτως για τον παράγοντα 2 (Ασφάλεια

χρήσης εφαρμογών mobile commerce) βλέπουμε ότι οι ερωτούμενοι με επίπεδο

γνώσεων Α.Ε.Ι. έχουν μεγαλύτερο mean και συνεπώς δίνουν μεγαλύτερη βάση και

σημασία για την ασφάλεια των εφαρμογών πρωτίστως και ύστερα για λοιπές

λειτουργίες και χαρακτηριστικά.
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ANOVA

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
REGR
factor
score
1 for
analysis
1

Between Groups 5,158 3 1,719 1,751 ,160
Within Groups 118,842 121 ,982
Total

124,000 124

REGR
factor
score
2 for
analysis
1

Between Groups 12,101 3 4,034 4,362 ,006
Within Groups 111,899 121 ,925
Total

124,000 124

Πίνακας 4.55 Ανάλυση διακύμανσης παράγοντα 1 και 2 με γνωστικό επίπεδο.

Η τελευταία στήλη στον παραπάνω πίνακα 4.55 μας δίνει την πιθανότητα p (Sig) του F,

όπου για το γνωστικό επίπεδο με βάση τον πρώτο παράγοντα των προηγούμενων

αναλύσεων μας (Χρησιμότητα εφαρμογών mobile commerce) είναι 0.160>0.05. Το p

δεν είναι στατιστικά σημαντικό και μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το γνωστικό

επίπεδο δεν επηρεάζεται από την χρησιμότητα που αντιλαμβάνονται οι χρήστες για τις

εφαρμογές αυτές.  Αντιθέτως βλέπουμε ότι στην τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα

σε σχέση με το γνωστικό επίπεδο των χρηστών και τον δεύτερο παράγοντα από τις

προηγούμενες αναλύσεις μας (Ασφάλεια χρήσης εφαρμογών mobile commerce) η

πιθανότητα p (Sig) του F είναι 0.006<0.05 που είναι στατιστικά σημαντική. Συνεπώς το

γνωστικό επίπεδο επηρεάζεται από την ασφάλεια χρήσης που αντιλαμβάνονται οι

χρήστες για τις εφαρμογές μεταξύ τους. Όμως η ασφάλεια χρήσης αυτών των

εφαρμογών εξαρτάται με βάση το γνωστικό επίπεδο του κάθε χρήστη καθώς ανάλογα με

το επίπεδο των γνώσεων του αυτές. Συνοψίζοντας βλέπουμε ότι η χρησιμότητα που

αντιλαμβάνονται οι χρήστες δεν επηρεάζεται από το γνωστικό τους επίπεδο και είναι

ανεξάρτητες αυτές οι δύο μεταβλητές έχει και διαφορετικές απαιτήσεις για την

ασφάλεια και το επίπεδο της που ο ίδιος επιθυμεί.
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Descriptives

N Mean Std. Deviation Std. Error

REGR factor score   1 for

analysis 1

ΑΡΡΕΝ 57 ,0753095 ,89629408 ,11871705

ΘΗΛΥ 68 -,0631271 1,08186219 ,13119506

Total 125 ,0000000 1,00000000 ,08944272

REGR factor score   2 for

analysis 1

ΑΡΡΕΝ 57 ,1627527 ,95173783 ,12606076

ΘΗΛΥ 68 -,1364250 1,02578316 ,12439448

Total 125 ,0000000 1,00000000 ,08944272

Πίνακας 4.56 Σύγκριση παράγοντα 1 και 2 με φύλο.

Descriptives

95% Confidence Interval for Mean

Minimum MaximumLower Bound Upper Bound

REGR factor score   1 for

analysis 1

ΑΡΡΕΝ -,1625093 ,3131284 -1,57881 2,29456

ΘΗΛΥ -,3249936 ,1987393 -4,34161 2,67354

Total -,1770322 ,1770322 -4,34161 2,67354

REGR factor score   2 for

analysis 1

ΑΡΡΕΝ -,0897773 ,4152827 -2,55233 1,74613

ΘΗΛΥ -,3847175 ,1118674 -4,36578 1,78045

Total -,1770322 ,1770322 -4,36578 1,78045

Πίνακας 4.57 Σύγκριση παράγοντα 1 και 2 με φύλο.
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Στον πίνακα 4.57 βλέπουμε ότι για τον παράγοντα 1 (Χρησιμότητα εφαρμογών mobile

commerce) η μεγαλύτερη τιμή στο mean βλέπουμε ότι ανήκει στους άντρες

ερωτούμενους. Αυτό σημαίνει ότι οι άντρες ερωτούμενοι δίνουν μεγαλύτερη σημασία

για την χρησιμότητα των εφαρμογών σε σχέση με τις γυναίκες. Επίσης το ίδιο μπορούμε

να πούμε και  για τον παράγοντα 2 (Ασφάλεια χρήσης εφαρμογών mobile commerce)

αφού βλέπουμε ότι οι άντρες ερωτούμενοι έχουν μεγαλύτερο mean και συνεπώς δίνουν

μεγαλύτερη βάση και σημασία για την ασφάλεια των εφαρμογών πρωτίστως και ύστερα

για λοιπές λειτουργίες και χαρακτηριστικά σε αντίθεση με τις γυναίκες που πιθανόν

λειτουργούν με πιο παρορμητικό τρόπο.

ANOVA

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
REGR
factor score
1 for
analysis 1

Between
Groups ,594 1 ,594 ,592 ,443

Within
Groups 123,406 123 1,003

Total 124,000 124
REGR
factor score
2 for
analysis 1

Between
Groups 2,775 1 2,775 2,816 ,096

Within
Groups 121,225 123 ,986

Total 124,000 124
Πίνακας 4.58 Ανάλυση διακύμανσης παράγοντα 1 και 2 με φύλο.

Όπως αναφερθήκαμε και προηγουμένως η τελευταία στήλη στον παραπάνω πίνακα

4.58 μας δίνει την πιθανότητα p (Sig) του F, όπου για το φύλο με βάση τον πρώτο

παράγοντα των προηγούμενων αναλύσεων μας (Χρησιμότητα εφαρμογών mobile

commerce) είναι 0.443>0.05. Το p δεν είναι στατιστικά σημαντικό και μπορούμε να

συμπεράνουμε ότι το φύλο δεν επηρεάζεται από την χρησιμότητα που αντιλαμβάνονται

οι χρήστες για τις εφαρμογές αυτές. Επιπροσθέτως βλέπουμε ότι στην τελευταία στήλη

του παραπάνω πίνακα σε σχέση με το φύλο των χρηστών και τον δεύτερο παράγοντα

από τις προηγούμενες αναλύσεις μας (Ασφάλεια χρήσης εφαρμογών mobile commerce)

η πιθανότητα p (Sig) του F είναι 0.096>0.05 που ούτε και αυτή είναι στατιστικά

σημαντική. Συνεπώς το φύλο δεν επηρεάζει την ασφάλεια χρήσης που αντιλαμβάνονται
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οι χρήστες για τις εφαρμογές αυτές. Συνοψίζοντας βλέπουμε ότι η χρησιμότητα και η

ασφάλεια χρήσης αυτών των εφαρμογών που αντιλαμβάνονται οι χρήστες δεν

επηρεάζεται από το φύλο και είναι ανεξάρτητες αυτές οι  μεταβλητές μεταξύ τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Από την ανάλυση της έρευνας προκύπτουν πολλά ενδιαφέροντα αποτελέσματα τα οποία

μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα και να γίνουν

αλλαγές με στόχο την παροχή υπηρεσιών με καλύτερη ποιότητα και  μεγαλύτερη

ικανοποίηση για τους καταναλωτές αλλά και προτάσεις με τις οποίες οι εταιρίες θα

μπορούν να προβούν σε τυχόν περαιτέρω διορθώσεις-βελτιώσεις. Συμφώνα με τα

παραπάνω βλέπουμε ότι:

Συμπέρασμα:
Οι ερωτούμενοι του δείγματος μας είναι θετικά προδιατεθειμένοι και δίνουν μεγάλη

σημασία στους παράγοντες αυτούς που είναι η χρησιμότητα και η ασφάλεια των

εφαρμογών mobile commerce. Αυτό ουσιαστικά είναι και ο λόγος και αίτιο για την

παρακίνηση και την επιλογή των εφαρμογών έναντι άλλων ανταγωνιστών. Πιο

συγκεκριμένα η χρησιμότητα των εφαρμογών έχει μεγάλη σημασία και αξία για τον

ερωτούμενο για την επιλογή της κατάλληλης εφαρμογής και σε σχετικά λιγότερο βαθμό

ακόλουθει η ασφάλεια των εφαρμογών.

Πρόταση:
Οι εταιρίες που είναι αρμόδιες για την δημιουργία των εφαρμογών mobile commerce να

δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην χρησιμότητα και να σχεδιάζουν τις εφαρμογές με

λειτουργιές που πραγματικά χρειάζονται οι χρήστες. Επίσης στην προβολή και

διαφήμιση τους να τονίζουν την χρησιμότητα τους και όχι το design τους.

Συμπέρασμα:
Οι ερωτούμενοι με γνωστικό επίπεδο το λύκειο δίνουν μεγαλύτερη σημασία για την

χρησιμότητα των εφαρμογών σε σχέση με ερωτούμενους με άλλα γνωστικά επίπεδα.

Αντιθέτως βλέπουμε ότι οι ερωτούμενοι με επίπεδο γνώσεων Α.Ε.Ι. δίνουν μεγαλύτερη

βάση και σημασία για την ασφάλεια των εφαρμογών πρωτίστως και ύστερα για λοιπές

λειτουργίες και χαρακτηριστικά.
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Πρόταση:

Να δημιουργηθούν καμπάνιες και ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα αφορούν όλα τα

γνωστικά επίπεδα των χρηστών και θα επισημάνουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο

internet και μπορεί μη συνετή χρήση των εφαρμογών αυτών να δημιουργήσουν κινδύνους

στην ασφάλεια τους.

Συμπέρασμα:
Το γνωστικό επίπεδο των χρηστών δεν επηρεάζεται από την χρησιμότητα που

αντιλαμβάνονται οι χρήστες για τις εφαρμογές αυτές.  Αντιθέτως βλέπουμε ότι το

γνωστικό επίπεδο επηρεάζεται από την ασφάλεια χρήσης που αντιλαμβάνονται οι

χρήστες για τις εφαρμογές μεταξύ τους. Όμως η ασφάλεια χρήσης αυτών των

εφαρμογών εξαρτάται με βάση το γνωστικό επίπεδο του κάθε χρήστη καθώς ανάλογα με

το επίπεδο των γνώσεων του αυτές. Συνοψίζοντας βλέπουμε ότι η χρησιμότητα που

αντιλαμβάνονται οι χρήστες δεν επηρεάζεται από το γνωστικό τους επίπεδο και είναι

ανεξάρτητες αυτές οι δύο μεταβλητές έχει και διαφορετικές απαιτήσεις για την

ασφάλεια και το επίπεδο της που ο ίδιος επιθυμεί.

Πρόταση:

Να δημιουργηθούν καμπάνιες και ενημερωτικές εκδηλώσεις  που θα αφορούν όλα τα

γνωστικά επίπεδα των χρηστών και θα επισημάνουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο

internet και μπορεί μη συνετή χρήση των εφαρμογών αυτών να δημιουργήσουν

κινδύνους στην ασφάλεια τους. Επίσης οι εταιρίες που δημιουργούν εφαρμογές να

δίνουν μεγάλη βάση στην ασφάλεια και να παροτρύνουν τους χρήστες για περαιτέρω

ενημέρωση και προσοχή στη χρήση των.

Συμπέρασμα:
Οι άντρες ερωτούμενοι δίνουν μεγαλύτερη σημασία για την χρησιμότητα των

εφαρμογών σε σχέση με τις γυναίκες. Επίσης βλέπουμε ότι οι άντρες ερωτούμενοι

δίνουν μεγαλύτερη βάση και σημασία για την ασφάλεια των εφαρμογών πρωτίστως και

ύστερα για λοιπές λειτουργίες και χαρακτηριστικά σε αντίθεση με τις γυναίκες που

πιθανόν λειτουργούν με πιο παρορμητικό τρόπο. Το φύλο δεν επηρεάζεται από την

χρησιμότητα που αντιλαμβάνονται οι χρήστες για τις εφαρμογές αυτές. Επιπροσθέτως

το φύλο δεν επηρεάζει την ασφάλεια χρήσης που αντιλαμβάνονται οι χρήστες για τις
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εφαρμογές αυτές. Συνοψίζοντας βλέπουμε ότι η χρησιμότητα και η ασφάλεια χρήσης

αυτών των εφαρμογών που αντιλαμβάνονται οι χρήστες δεν επηρεάζεται από το φύλο

και είναι ανεξάρτητες αυτές οι  μεταβλητές μεταξύ τους.

Πρόταση:

Οι εταιρίες που είναι υπεύθυνες για την λειτουργία αυτών των εφαρμογών να

ενημερώσουν τις γυναίκες χρήστες είτε με προσωπικό μήνυμα στο mail τους είτε με

pop-up μήνυμα μέσα στην εφαρμογή ότι θα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στη

χρήση αυτών των εφαρμογών διότι ελλοχεύουν κίνδυνοι και θα πρέπει να είναι

προσεκτικές και να μην λειτουργούν με παρορμητικό τρόπο.
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