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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται την Αξιολόγηση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.  Οι 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, αποτελούν µία αρχιτεκτονική κατανεµηµένων συστηµάτων 

κατασκευασµένη από πολλά διαφορετικά υπολογιστικά συστήµατα τα οποία επικοινωνούν µέσω 

δικτύου, ώστε να δηµιουργήσουν ένα σύστηµα.  Αποτελούνται, από  σύνολο προτύπων τα οποία 

επιτρέπουν στους υπεύθυνους για την ανάπτυξη (προγραµµατιστές - developers) να 

υλοποιήσουν κατανεµηµένες εφαρµογές - χρησιµοποιώντας διαφορετικά εργαλεία από 

διαφορετικούς προµηθευτές - ώστε να κατασκευάσουν εφαρµογές που χρησιµοποιούν σε 

συνδυασµό µε ενότητες λογισµικού (software modules) οι οποίες χρησιµοποιούνται από 

συστήµατα που ανήκουν σε διαφορετικά τµήµατα ενός οργανισµού ή και σε διαφορετικούς 

οργανισµούς. 

Στο πρώτο κεφάλαιο  της εργασίας, γίνεται εισαγωγή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες,  

αναφέροντας βασικά χαρακτηριστικά, καθώς και τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  Στην συνέχεια , αναφέρονται τα πρωτόκολλα επικοινωνίας (SOAP, 

UDDI, WSDL) και  αναλύεται η δοµή των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη την 

σχέση που έχει ο πάροχος της υπηρεσίας, ο κατάλογος των υπηρεσιών και ο πελάτης.  Επίσης, 

γίνεται εκτενής αναφορά στα πρωτόκολλα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών µε βασικές εφαρµογές. 

Η αξία της πληροφορίας που συγκεντρώνεται στο διαδίκτυο αποκτά τεράστιες διαστάσεις και 

γίνεται ένα θέµα που ολοένα και περισσότερο απασχολεί. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα, 

ολόκληρη η πληροφορία είναι αποθηκευµένη σε ψηφιακά µέσα, χωρίς να υπάρχει σε έντυπη ή 

αναλογική µορφή.  Η εξάρτηση από τα συστήµατα αυτά, και το γεγονός ότι η λειτουργικότητα 

και η φιλικότητα των υπολογιστικών συστηµάτων έχουν αυξηθεί σηµαντικά, οδηγούν σε µια 

ενισχυµένη πολυπλοκότητα των συστηµάτων αυτών. Η πολυπλοκότητα αυτή,  ανάγεται σε µια 

πληθώρα αδυναµιών και προβληµάτων στην ασφάλεια των συστηµάτων και των δεδοµένων, 

είτε από προγραµµατιστικά λάθη, είτε από κακές ρυθµίσεις, ή από τις σχέσεις εµπιστοσύνης που 

δηµιουργούνται.   

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, αναλύεται η έννοια της ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών.  Αρχικά, περιγράφονται βασικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η Απειλή (Threat), οι 

Μηχανισµοί προστασίας, οι Μηχανισµοί κρυπτογράφησης και η Επίθεση (Attack).  Αφού 

αναφέρονται οι µορφές επίθεσης σε ένα δίκτυο και την κατανοµή δικαιωµάτων πρόσβασης των 

χρηστών, εν συνεχεία αναλύονται τα επίπεδα ασφαλείας που µπορεί να έχει ένα δίκτυο όπως 

είναι το Φιλτράρισµα Πακέτων (Packet Filtering), το Τείχος Προστασίας (Firewall) και η  

Demilitarized Zone (DMZ).  Τα web services παρέχουν πολλά πλεονεκτήµατα στις εφαρµογές 

αλλά επίσης εκθέτουν σηµαντικούς νέους κινδύνους στην ασφάλεια. Η δηµιουργία και η 

διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος ηλεκτρονικών υπηρεσιών, περιλαµβάνει και τη 

διαχείριση διαφόρων µηχανισµών για το διαδίκτυο, την γλώσσα XML και τις ίδιες τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  

Βασικό κριτήριο στην ασφάλεια δικτύων, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας.  Εποµένως, πολλές 

επιθέσεις είτε ακούσια ή κακόβουλα γίνονται στο εσωτερικό του δικτύου.  Η ασφάλεια δικτύων 

αποτελεί µια συνεχώς µεταβαλλόµενη διαδικασία.  Οι διαχειριστές των δικτύων κάθε 

επιχείρησης, πρέπει να έχουν άριστη γνώση της δοµής του δικτύου που επιβλέπουν και να 

παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο χώρο της ασφάλειας δεδοµένων, για να ικανοποιούν τις 

άµυνές τους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται η ποιότητα και η αξιολόγηση των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών.  ∆ίνεται ο ορισµός της Ποιότητας και παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά της.  
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Στην συνέχεια παρουσιάζεται το  µοντέλο ‘SERVQUAL’, που αποτελεί εργαλείο ανάλυσης, 

ανάπτυξης και µέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών, που µπορεί να προσφέρει  ένας 

οργανισµός  προς τους πελάτες του προκειµένου αυτοί να είναι ικανοποιηµένοι από τις 

υπηρεσίες που παρέχονται.  Γίνεται αναφορά και στο µοντέλο SERVPERFORM παραθέτοντας 

βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. 

Σε αυτό το σηµείο, κρίθηκε σκόπιµο να περιγραφεί το πρότυπο ISO (International 

Organization for Standardization), που αποτελεί τεκµηριωµένες έγγραφες συµφωνίες, που 

περιχέουν τεχνικές προδιαγραφές ή  ακριβή κριτήρια για να χρησιµοποιηθούν ως κανόνες, 

οδηγίες ή ορισµοί χαρακτηριστικών.  Παρουσιάζονται το πρότυπο ISO 27001 που αφορά το 

πρότυπο για την ∆ιαχείριση της Ασφάλειας Πληροφοριών και αναφέρονται τα ISO πρότυπα των 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.  Στο τέλος, δίνεται ο ορισµός της Αξιολόγησης των Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών καθώς επίσης οι τρόποι, οι παράµετροι και οι µέθοδοι Αξιολόγησης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, αναλύεται η επισκεψιµότητα ιστοχώρου, και τα εργαλεία 

αξιολόγησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  Η διαδικασία της ανάλυσης επισκεψιµότητας 

αποτελείται από την συλλογή δεδοµένων (data collection),  την προεπεξεργασία των δεδοµένων 

(data preprocessing) και της ανακάλυψης γνώσης (knowledge discovery).  Η διαδικασία 

ολοκληρώνεται, µε την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων. 

Στην συνέχεια, ακολουθεί µία εφαρµογή που υποστηρίχθηκε µε την µέθοδο του 

ερωτηµατολογίου.  Οι ιστοσελίδες που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση, είναι οι επίσηµοι 

ιστοχώροι των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π).  Τα Π.Ε.Π συµβάλουν 

στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων µε έµφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 

στις ανάγκες κάθε Περιφέρειας.  Οι ιστοχώροι αυτοί, περιέχουν πολυποίκιλα µενού, επιτρέπουν 

την πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών διαφορετικών θεµάτων και έχουν επισκεψιµότητα σε 

ηµερήσια βάση.  Στο ερωτηµατολόγιο, 19 ερωτήσεων, περιέχονται ερωτήµατα που καλύπτουν 

στοχευµένη πληροφόρηση σχετικά µε την ασφάλεια, την ποιότητα και την αξιολόγηση των 

ιστοχώρων αυτών, κάνοντας χρήση του µοντέλου SERVQUAL. 

Με την Περιγραφική Στατιστική και την Στατιστική Συµπερασµατολογία, γίνεται έλεγχος της 

σηµαντικότητας της πληροφορίας και της συσχέτισης των πληροφοριών, µε απώτερο σκοπό την 

ποσοτικοποίηση της ικανοποίησης των χρηστών των ιστοσελίδων χρησιµοποιώντας το 

στατιστικό πακέτο SPSS. 

Τέλος, παρουσιάζεται το εργαλείο WebTrends Analysis Series 7.0 που αναλύει την 

επισκεψιµότητα, εξάγοντας γενικά και αναλυτικά αποτελέσµατα για όλο τον ιστοχώρο.  Η 

WebTrends παρέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά µε  σελίδες  δικτυακών  τόπων, τους οποίους οι 

χρήστες ιστοσελίδων επισκέπτονται µε µεγαλύτερη συχνότητα και για περισσότερο χρονικό 

διάστηµα. Αυτή η πληροφόρηση,  παρέχει στις εταιρίες σηµαντικές πληροφορίες µε σκοπό, να 

βελτιώσουν τον δικτυακό τους τόπο, τις πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που 

παρέχουν µέσω αυτού.  Επίσης, δίνονται αποτελέσµατα µέσω διαγραµµάτων και πινάκων για το 

Π.Ε.Π της Στερεάς Ελλάδας και παρουσιάζεται  ένας συγκεντρωτικός πίνακας των οχτώ (8) 

ιστοσελίδων µε γενικά στοιχεία που εξάχθηκαν µέσω του εργαλείου WebTrends Analysis Series 

7.0. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σε αντίθεση µε τα καλά ορισµένα και αµετάβλητα σύνορα µιας χώρας, τα σύνορα του 

∆ιαδικτύου είναι σε µια συνεχή κατάσταση ροής και ανανέωσης. Το ∆ιαδίκτυο (Internet), σαν 

εικονικό κοµµάτι λογισµικού, computing και networking, είναι απείρως ανανεώσιµο και 

ευπροσάρµοστο, µε αποτέλεσµα να µεγαλώνει και να αλλάζει καθηµερινά. 

Ο ευµετάβλητος χαρακτήρας του Internet και η διείσδυση του σε κάθε γωνιά της υφηλίου, 

έχουν δηµιουργήσει ένα πλούσιο και συχνά απρόβλεπτο περιβάλλον στο οποίο τα κοινά 

ενδιαφέροντα και η εµπειρία είναι µερικές φορές περισσότερο σηµαντικά από τα γεωπολιτικά 

και κοινωνικά σύνορα που διαχωρίζουν τους χρήστες του. Αυτή η µίξη έχει δηµιουργήσει µια 

συλλογή από παγκόσµια χωριά µε την ασυνήθιστη ιδιότητα ότι πολλοί άνθρωποι στο Internet 

µένουν σε περισσότερα από ένα παγκόσµια χωριά κάθε χρονική στιγµή. Η εµβέλεια, η 

πολυπλοκότητα και η µεγαλοπρέπεια του συστήµατος που έχουµε σήµερα δεν είχε ποτέ 

προβλεφθεί.  

Κοιτάζοντας το Internet του σήµερα, ακόµα µε τα µάτια της δεκαετίας του ‘90, θα µπορούσε 

κανείς µόνο να αναρωτηθεί για αυτή του την εξέλιξη.  Όπως και η σύνθετη ζωή σχηµατίζεται 

από απλούστερες, µέσα από γενετικά πειράµατα, έτσι και το Internet είναι ένα αναπτυσσόµενο 

και συστηµατοποιηµένο εικονικό περιβάλλον. Αλλά, µε τη µατιά του σήµερα, αποτελεί επίσης 

και µία επανάσταση γιατί µεταµορφώνει την κουλτούρα µας.  Η ελευθερία της έκφρασης και 

πρόσβασης σε πληροφορίες στο Internet είναι επαναστατική. Κατά κάποιο τρόπο, το Internet 

έχει κάνει κάθε δηµιουργό, εκδότη δίνοντας ένα νέο νόηµα στη φράση «desktop publishing».  Οι 

κοινωνικές και επιχειρηµατικές µας ενέργειες επηρεάζονται ορατά.  Το εκπαιδευτικό µας 

σύστηµα µπορεί να υποβληθεί σε αλλαγές καθώς εργαλεία για παραγωγή και διαµοίραση 

γνώσης αναµειγνύονται µε νέους τρόπους σφυρηλάτησης µαθητών σε µαθησιακές εµπειρίες. 

Υπάρχουν βέβαια µειονεκτήµατα όσον αφορά τη ροή της πληροφορίας στο Internet. Το πιο 

προφανές είναι η δυσκολία της εύρεσης απλών αντικειµένων στον απέραντο πλούτο του 

διαθέσιµου υλικού. Οι δέκτες της πληροφορίας πρέπει να είναι πραγµατικά επιλεκτικοί και 

σκεπτόµενοι ταξιδιώτες, να ταξινοµούν και να αποτιµούν την πληροφορία που τους είναι 

διαθέσιµη ασταµάτητα, καθώς «πλέουν στους ηλεκτρονικούς ωκεανούς» και ψάχνουν για 

πολύτιµο περιεχόµενο. Πράγµατι, το πολύτιµο περιεχόµενο του Internet είναι τεράστιο σε 

ποσότητα αλλά δύσκολο να βρεθεί και ακόµη περισσότερο γιατί αυτό αναπαράγεται 

καθηµερινά. Το browsing δίνει νέα ώθηση σε προσπάθειες για εύρεση και τοποθέτηση νέων 

επιχειρηµατικών ευκαιριών στον κατάλογο της πληροφορίας. 

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών του ∆ιαδικτύου έχει αλλάξει σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο 

λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Οι εταιρίες «εξάγουν» τις κύριες λειτουργίες τους στον Παγκόσµιο 

Ιστό προσδοκώντας επιπλέον αυτοµατοποίηση, αποδοτικότερες επιχειρησιακές διαδικασίες και 

καθολική ορατότητα των λειτουργιών τους. Για να επιζήσουν οι εταιρίες στις συνθήκες του πολύ 

σκληρού ανταγωνισµού που έχει δηµιουργηθεί πρέπει να επιλέξουν τις σωστότερες και πιο 

ευέλικτες επιχειρησιακές λύσεις που θα τους επιτρέψουν αφενός να χρησιµοποιήσουν τις 

υπάρχουσες εφαρµογές µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αφετέρου θα τους επιτρέψουν να 

εξελίσσονται και να αλλάζουν. 

Στις µέρες µας, υπάρχει µια αλλαγή κατεύθυνσης, όσων αφορά την συνεργασία εφαρµογών, 

από τα στενά συνεργαζόµενα συστήµατα, όπως για παράδειγµα,. DCOM[DCOM] σε συστήµατα 

µε πιο χαλαρά συνδεδεµένες και δυναµικά προσαρµοζόµενες συνιστώσες όπως είναι τα 

Jini[JINI], Enterprise Java Beans[EJB] µε τελευταία παρουσία σε αυτή την κατηγορία το 

παράδειγµα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. 
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Εικόνα 1: Το Μοντέλο ∆ιαδικτύωσης του Internet 

 

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες είναι αυτόνοµες (self-contained) και αρθρωτές (modular) 

εφαρµογές, προσβάσιµες µέσω του Παγκόσµιου Ιστού παρέχοντας ένα σύνολο από 

λειτουργικότητες σε επιχειρήσεις ή άτοµα. Αυτό που κάνει τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες να 

ξεχωρίζουν σαν πρόταση είναι η δυνατότητα ανακάλυψης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που να 

ταιριάζουν στις απαιτήσεις µίας εφαρµογής, η δυνατότητα διαπραγµάτευσης των συµβολαίων 

χρήσης τους και η καθολική προσβασιµότητα τους από οποιοδήποτε σηµείο, οποιαδήποτε 

στιγµή. 

 Στοιχεία όπως η ενθυλάκωση, το πέρασµα µηνυµάτων και η δυναµική δέσµευση υπηρεσιών, 

είναι πρωτεύουσας σηµασίας. Εντούτοις οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες επεκτείνονται πέρα από τις 

απλές «υπογραφές µεθόδων» (method signatures) αφού η περιγραφή (ή διεπαφή) µιας 

Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας περιλαµβάνει πληροφορία για την λειτουργικότητα της υπηρεσίας (τι 

κάνει), την τοποθεσία της υπηρεσίας (που είναι), τον τρόπο µε τον οποίο επικαλείται η 

υπηρεσία, την ποιότητα της υπηρεσίας (quality of service) και τις πολιτικές ασφάλειας που  

σχετίζονται µε αυτήν. Αυτά τα χαρακτηριστικά αποδίδουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες τον 

χαρακτηρισµό αυτοπεριγραφόµενες (self-describing). Αντίστοιχα, οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

µπορούν να θεωρηθούν και σαν επέκταση του παραδείγµατος συνιστωσών λογισµικού, αφού 

κάθε Ηλεκτρονική Υπηρεσία µπορεί να θεωρηθεί σαν µία συνιστώσα, ανεξάρτητη πλατφόρµας 

που δίνει την δυνατότητα χαλαρής σύνδεσης (loose coupling) µε εφαρµογές ή άλλες 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1.1 Βασικά Χαρακτηριστικά 
 

Ένας πολύ καλός ορισµός έρχεται από την IBM
1

: Τα web services είναι µια τεχνολογία που 

επιτρέπει στις εφαρµογές να επικοινωνούν µεταξύ τους ανεξαρτήτως πλατφόρµας και γλώσσας 

προγραµµατισµού. Ένα web service είναι µια λογισµική διασύνδεση  (software interface) που 

περιγράφει µια συλλογή από λειτουργίες οι οποίες µπορούν να προσεγγιστούν από το δίκτυο µέσω 

πρότυπων µηνυµάτων XML.  Χρησιµοποιεί πρότυπα βασισµένα στη γλώσσα XML για να 

περιγράψει συγκεκριµένες λειτουργίες (operation) προς εκτέλεση και τα δεδοµένα προς ανταλλαγή 

µε διαφορετική εφαρµογή. Μια οµάδα από web services οι οποίες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους 

καθορίζει µια εφαρµογή web services.  

H Microsoft µέσα από το MSDN της καταλήγει ότι όλα τα web services έχουν τρία (3) κοινά 

χαρακτηριστικά
2

:  

� Τα web services εκθέτουν χρήσιµη λειτουργικότητα σε χρήστες του διαδικτύου µέσα από 

ένα πρότυπο δικτυακό πρωτόκολλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό το πρωτόκολλο 

είναι το SOAP (Simple Object Access Protocol).  

� Τα web services παρέχουν ένα τρόπο να περιγράψουν τις διεπαφές τους µε αρκετή 

λεπτοµέρεια ώστε να επιτρέψουν στο χρήστη τους να “χτίσει” µια εφαρµογή  η οποία να 

επικοινωνήσει µαζί τους. Η περιγραφή συνήθως παρέχεται σε ένα έγγραφο XML το οποίο 

ονοµάζεται έγγραφο WSDL (Web Services Description Language).  

� Τα web services καταχωρούνται ώστε οι δυνητικοί χρήστες να µπορούν να διαθέτουν 

εύκολη προσβασιµότητα. Αυτό γίνεται µε το UDDI (Universal Discovery Description and 

Integration).  

 

 
 

Εικόνα 2: Γενική Μορφή Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας 

 

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, αποτελούν µία αρχιτεκτονική κατανεµηµένων συστηµάτων 

κατασκευασµένη από πολλά διαφορετικά υπολογιστικά συστήµατα τα οποία επικοινωνούν µέσω 

δικτύου, ώστε να δηµιουργήσουν ένα σύστηµα.  Αποτελούνται, από  σύνολο προτύπων τα οποία 

επιτρέπουν στους υπεύθυνους για την ανάπτυξη (προγραµµατιστές - developers) να 
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υλοποιήσουν κατανεµηµένες εφαρµογές - χρησιµοποιώντας διαφορετικά εργαλεία από 

διαφορετικούς προµηθευτές - ώστε να κατασκευάσουν εφαρµογές που χρησιµοποιούν  

συνδυασµό από ενότητες λογισµικού (software modules) οι οποίες καλούνται από συστήµατα 

που ανήκουν σε διαφορετικά τµήµατα ενός οργανισµού ή σε διαφορετικούς οργανισµούς
3

.  

1.2 Τεχνική Ανάλυση 

 

Οι γλώσσες προγραµµατισµού στην πληροφορική συνεχώς εξελίσσονται.  Στις προηγούµενες 

δεκαετίες, υπήρξε η ιδέα της function στην οποία παρέχει µερικές παραµέτρους, εκτελεί µια 

λειτουργία µε αυτές τις παραµέτρους, και επιστρέφει µια τιµή βασισµένη στους υπολογισµούς 

που έγιναν.  Τελικά, αυτή η πρώτη έννοια, εξελίχθηκε σε αντικείµενο (object) όπου κάθε 

αντικείµενο είχε όχι απλώς έναν αριθµό από λειτουργίες (functions) που µπορεί να εκτελέσει 

αλλά και τις δικές του µεταβλητές (private data variables), αντί να στηρίζεται σε εξωτερικές 

µεταβλητές του συστήµατος που προηγουµένως έκαναν πιο περίπλοκη την ανάπτυξη 

εφαρµογών. ∆εδοµένου ότι οι εφαρµογές άρχισαν να επικοινωνούν µεταξύ τους, η έννοια του 

καθορισµού καθολικών διεπαφών (universal interfaces) για αντικείµενα έγινε σηµαντική, 

επιτρέποντας αντικείµενα σε διαφορετικές πλατφόρµες να επικοινωνούν ακόµη και αν είχαν 

αναπτυχθεί σε διαφορετικές γλώσσες προγραµµατισµού και εκτελούνταν σε διαφορετικά 

λειτουργικά συστήµατα
1

. 

Πρόσφατα, τα web services προχώρησαν µπροστά µε την έννοια των διεπαφών και 

επικοινωνιών καθορισµένων µε XML (Extensible Markup Language), ενώνοντας τελικά κάθε 

είδους εφαρµογή µε οποιαδήποτε άλλη, όπως και παρέχοντας την ελευθερία στις εφαρµογές να 

αλλάξουν και να εξελιχθούν µε το χρόνο, αρκεί να είναι σχεδιασµένες σύµφωνα µε την 

κατάλληλη διεπαφή. Η µεταβλητότητα της XML, είναι αυτό που κάνει τα web services 

διαφορετικά από τεχνολογίες προηγούµενων γενεών.  Επιτρέπει το διαχωρισµό της γραµµατικής 

δοµής (syntax) και της γραµµατικής έννοιας (semantics), και του πώς αυτά υποβάλλονται σε 

επεξεργασία και κατανοούνται από µία υπηρεσία και το περιβάλλον µέσα στο οποίο υπάρχει.  

Έτσι, τα αντικείµενα µπορούν να καθοριστούν σαν υπηρεσίες, οι οποίες επικοινωνούν µε άλλες 

υπηρεσίες σε γραµµατική καθορισµένη σε XML, µε την οποία κάθε υπηρεσία µεταφράζει και 

αναλύει το µήνυµα σύµφωνα µε το περιβάλλον της. Κατά συνέπεια, µια δικτυακή εφαρµογή 

µπορεί πραγµατικά να συντεθεί από πολλαπλές οντότητες διαφόρων υλοποιήσεων και 

σχεδιασµών εφόσον προσαρµόζονται στους κανόνες που καθορίζονται από την 

προσανατολισµένη στις υπηρεσίες αρχιτεκτονική τους
1

.  

Οι βασικοί άξονες επιτρέπουν
1

:  

� Την αλληλεπίδραση µεταξύ υπηρεσιών σε οποιαδήποτε πλατφόρµα, γραµµένες σε 

οποιαδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού. 

� Να αντιληφθεί κανείς, λειτουργικές εφαρµογές ως εργασίες, οδηγούµενος σε ανάπτυξη 

και ροές εργασιών προσανατολισµένες σε εργασίες. Αυτό επιτρέπει µια υψηλότερη 

αφαίρεση του λογισµικού το οποίο µπορεί να υιοθετηθεί από λιγότερο τεχνικά 

καταρτισµένους χρήστες. 

� Τη χαλαρή συνδεσιµότητα µεταξύ εφαρµογών, πράγµα που σηµαίνει ότι 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ υπηρεσιών δε θα  αποµονώνονται κάθε φορά που υπάρχει 

κάποια αλλαγή. 

� Την προσαρµογή ήδη υπαρχουσών εφαρµογών στις µεταβαλλόµενες επιχειρησιακές 

συνθήκες και ανάγκες των πελατών. 
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� Εισαγωγή άλλων διοικητικών λειτουργιών ή λειτουργίες διαχείρισης διαδικασιών, όπως 

η αξιοπιστία, υπευθυνότητα, ασφάλεια, ανεξάρτητες της αρχικής λειτουργίας µιας 

εφαρµογής, αυξάνοντας κατά συνέπεια, τη µεταβλητότητα και τη χρησιµότητά της στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον.  

 

1.2.1. Πλεονεκτήµατα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
 

Η αρχιτεκτονική των web services παρέχει αρκετά πλεονεκτήµατα µερικά από τα οποία 

αναφέρονται παρακάτω
 15, 16

 : 

� ∆ιαλειτουργικότητα:  Ένα web service παρέχει ανεξαρτησία τόσο από το λειτουργικό 

σύστηµα όσο και από το hardware. Οποιοδήποτε πρόγραµµα που συµβαδίζει µε αυτή τη 

τεχνολογία µπορεί πολύ εύκολα να προσπελάσει µία τέτοια υπηρεσία. Επίσης, ένα web 

service επιτρέπει ένα πρόγραµµα σε έναν υπολογιστή να καλέσει µία λειτουργία σε έναν 

άλλο υπολογιστή χωρίς να δίνει σηµασία στο Λειτουργικό Σύστηµα, στην Γλώσσα 

Προγραµµατισµού, στον Κατασκευαστή. 

� Ενσωµάτωση:  Σε ένα υπάρχον λογισµικό σύστηµα που λειτουργεί µέσα στο Internet, η 

δηµιουργία ενός web service δεν απαιτεί αλλαγές στον µηχανισµό του συστήµατος.  Τα 

web services υλοποιούνται σαν επέκταση ενός Web Server,  και χρησιµοποιούν το 

standard http πρωτόκολλο.  Ακόµα, αντί να ζητούν (request) µία σελίδα, ζητούν την 

κλήση µίας λειτουργίας χρησιµοποιώντας ‘GET’, ‘POST’ ή το ‘SOAP’ και αντί να 

επιστρέφεται µία σελίδα, επιστρέφεται το αποτέλεσµα της λειτουργίας είτε ως απλό 

περιεχόµενο είτε ως περιεχόµενο σε SOAP (Web service implementation). 

� ∆ιαθεσιµότητα και δηµοσίευση:  Οι πληροφορίες για τα web services δηµοσιεύονται, 

οπότε η εύρεση και η χρήση τους µπορεί να είναι ταχύτατες και φυσικά η πρόσβαση των 

πληροφοριών είναι συνεχής και οι χρήστες µπορούν να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα. 

� Επέκταση:  Ένα έτοιµο web service είναι δυνατό να ανανεωθεί µε εύκολο τρόπο 

παρέχοντας έτσι επιπρόσθετες υπηρεσίες στους χρήστες του. 

� Μικρό κόστος δηµιουργίας και χρήσης:  Εφόσον σε ένα λογισµικό σύστηµα υπάρχει 

ήδη κάποια διαδικασία που χρειάζεται να επεκταθεί σε on-line υπηρεσία, η δηµιουργία 

του web service κοστίζει ελάχιστα. Η δηµιουργία Web Services είναι εύκολη, γρήγορη 

και απλή, το data schema είναι εύκολα αναγνώσιµο από τον άνθρωπο, και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε προγραµµατιστική γλώσσα.  Επίσης, το κόστος 

ενσωµάτωσης ενός web service σε κάποιο website ή σε δικτυακή εφαρµογή, είναι πάρα 

πολύ µικρό.  Ακόµα και στις περιπτώσεις που η χρήση κάποιου web service γίνεται µε 

ενοικίαση, σίγουρα το συνολικό κόστος της χρήσης είναι αρκετά πιο µικρό από το 

κόστος δηµιουργίας της υπηρεσίας αυτής. 

� Χρήση λογισµικών συστηµάτων:  Όλα τα λογισµικά συστήµατα και ειδικότερα τα web 

sites που χρησιµοποιούν έτοιµες υπηρεσίες, γίνονται πιο λειτουργικά και πιο φιλικά 

αφού παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες στους χρήστες, διαρκή ενηµέρωση των 

εφαρµογών, χωρίς να απαιτείται καµιά ενέργεια από τους χρήστες καθώς και  αµεσότητα 

πρόσβασης των δεδοµένων χωρίς να χρειάζονται εγκατάσταση και διαµόρφωση. Επίσης, 

υπάρχει η ευκολία δοκιµής και χρήσης αφού υπάρχουν δοκιµαστικές εκδόσεις, ειδικά για 

ακριβά λογισµικά. 

� Συγκεντρωµένα δεδοµένα:  Ένα από τα πλεονεκτήµατα, που κάνει πιο εύκολη την 

αποθήκευση των δεδοµένων και την δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Οι εταιρίες 

αποθηκεύουν τα δεδοµένα µε σύγχρονα µέσα και µεθόδους σε server farms, όπως αυτά 
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λέγονται, µειώνοντας τον κίνδυνο απώλειας αυτών, από ότι αν ήταν τοπικά σε κάθε 

χρήστη.  Ακόµα έχουµε λιγότερα τεχνικά προβλήµατα, όσον αφορά το software αλλά και 

το hardware, και τυχόν προβλήµατα που παρουσιάζονται λύνονται πολύ πιο γρήγορα από 

ότι αν ήταν εγκατεστηµένα τοπικά).  Επίσης, έχουµε µικρότερες απαιτήσεις µνήµης από 

ότι τοπικά εγκατεστηµένα προγράµµατα. 

� Ελάττωση της πολυπλοκότητας λόγω ενθυλάκωσης:  Σε ένα περιβάλλον 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, όλες οι συνιστώσες είναι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.  Σηµασία 

έχει, η «συµπεριφορά» που έχει η υπηρεσία και όχι ο τρόπος που είναι υλοποιηµένη αυτή 

η συµπεριφορά.  Αυτό το στοιχείο ενθυλάκωσης, η εικόνα δηλαδή των Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών σαν «µαύρα κουτιά» µε συγκεκριµένη συµπεριφορά, διευκολύνει κατά πολύ 

το έργο των προγραµµατιστών που δεν ασχολούνται πλέον µε τις λεπτοµέρειες των 

εφαρµογών που επικαλούνται.  Έτσι, η πολυπλοκότητα της ανάπτυξης Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών ελαττώνεται σηµαντικά. 

 

1.2.2 Μειονεκτήµατα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
30, 31, 32, 33

 
 

Τα µειονεκτήµατα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, που αναφέρονται κυρίως στο σχεδιασµό 

τους και στις γλώσσες που χρησιµοποιούν, είναι: 

� Μη πιστοποιηµένη είσοδος:  ∆εδοµένα που προέρχονται από αιτήµατα µέσω δικτύου, 

δεν πιστοποιούνται πριν χρησιµοποιηθούν από µια web εφαρµογή.  Οι επιτιθέµενοι 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτή τη διαρροή ασφαλείας για να επιτεθούν στα στοιχεία 

που την απαρτίζουν, µέσα από µια εφαρµογή. 

� Έλεγχος πρόσβασης: Περιορισµοί σχετικά µε τις επιτρεπόµενες ενέργειες των 

πιστοποιηµένων χρηστών, δεν επιβάλλονται όπως θα έπρεπε. Οι επιτιθέµενοι µπορούν 

να ανακαλύψουν τα κενά αυτά για να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασµούς 

άλλων χρηστών, να δουν ευαίσθητα δεδοµένα ή να κάνουν χρήση εντολών για τις οποίες 

δεν έχουν δικαιώµατα. 

� ∆ιαχείριση προσβάσεων και συνδέσεων:  Ιδιότητες των λογαριασµών και συνδέσεις 

που έχουν γίνει, δεν προστατεύονται επαρκώς.  Επιτιθέµενοι που µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν κωδικούς, κλειδιά, session cookies, ή άλλα κεκτηµένα, µπορούν να 

ξεπεράσουν τη διαδικασία πιστοποίησης και τους περιορισµούς που αυτή επιβάλλει και 

να συνδεθούν υποδυόµενοι άλλους χρήστες. 

� ∆ιαρροές µέσω Cross Site Scripting (XSS):  Η web εφαρµογή µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σαν ένας µηχανισµός µεταφοράς επιθέσεων, στον browser του τελικού 

χρήστη.  Μια επιτυχηµένη επίθεση µπορεί να κρατήσει ανοιχτή τη σύνδεση ενός χρήστη, 

να µπει στο τοπικό µηχάνηµα ή να αλλάξει δεδοµένα και περιεχόµενα, για να ξεγελάσει 

τον χρήστη. 

� Υπερχείλιση των Buffer:  Τα στοιχεία µιας web εφαρµογής σε µερικές γλώσσες που 

δεν επικυρώνουν την είσοδο µπορεί να τεθούν εκτός και, σε µερικές περιπτώσεις, να 

χρησιµοποιηθούν για να πάρει ένας επιτιθέµενος τον έλεγχο της εφαρµογής. Τα στοιχεία 

αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν CGI, βιβλιοθήκες, οδηγούς συσκευών και στοιχεία 

διακοµιστών web εφαρµογών. 

� ∆ιαρροές µέσω Injection:  Οι web εφαρµογές περνούν παραµέτρους όταν παίρνουν 

πρόσβαση σε εξωτερικά συστήµατα ή σε τοπικά λειτουργικά συστήµατα. Αν ένας 

επιτιθέµενος µπορέσει να εµβολιάσει κακόβουλες εντολές µέσα σε αυτές τις 
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παραµέτρους, το εξωτερικό σύστηµα θα εκτελέσει τις εντολές αυτές για λογαριασµό της 

εφαρµογής. 

� Μη αρµόζουσα διαχείριση λαθών: Καταστάσεις λάθους που προκύπτουν κατά τη 

διάρκεια κανονικών λειτουργιών δεν διαχειρίζονται ορθά.  Εάν ένας επιτιθέµενος µπορεί 

να προκαλέσει σφάλµατα για να δώσει την εικόνα ότι η εφαρµογή δεν συµπεριφέρεται 

σωστά, µπορεί να συλλέξει λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικές µε το σύστηµα, να 

προκαλέσει άρνηση παροχής υπηρεσιών, να "ρίξει" µηχανισµούς ασφαλείας ή να θέσει 

εκτός τον server. 

� Μη ασφαλής αποθήκευση: Οι Web εφαρµογές συχνά χρησιµοποιούν εντολές 

κρυπτογράφησης για να προστατεύσουν πληροφορίες και πιστοποιητικά. Οι εντολές 

αυτές και ο κώδικας που τις ενοποιεί έχει αποδειχθεί ότι είναι δύσκολο να 

κωδικοποιηθούν σωστά.  Το γεγονός αυτό, συχνά µας οδηγεί σε αδύναµα µέτρα 

ασφαλείας. 

� Άρνηση παροχής Υπηρεσιών (DoS):  Οι επιτιθέµενοι µπορούν να καταναλώσουν 

πόρους της web εφαρµογής σε σηµείο που άλλοι νόµιµοι χρήστες να µην µπορούν πλέον 

να έχουν πρόσβαση σε αυτή. Οι επιτιθέµενοι µπορούν επίσης να κλειδώσουν τους 

λογαριασµούς άλλων χρηστών ή ακόµη να προκαλέσουν την κατάρρευση ολόκληρης της 

εφαρµογής. 

� Μη ασφαλής διαχείριση της παραµετροποίησης:  Το να υπάρχει ένα ισχυρό πρότυπο 

παραµετροποίησης των διακοµιστών, είναι σηµαντικό για την ασφάλεια των web 

εφαρµογών.  Οι διακοµιστές αυτοί, έχουν πολλές επιλογές παραµετροποίησης που 

επηρεάζουν την ασφάλεια. 

� Ευάλωτες σε επιθέσεις hackers: Οι hackers πλέον δεν αποτελούν µια µικρή 

εξειδικευµένη κοινότητα. Υπάρχουν πίνακες ανακοινώσεων και οµάδες συζητήσεων, 

όπου ο καθένας µπορεί να βρει έτοιµο υλικό και πληροφορίες για την πραγµατοποίηση 

διαφόρων ειδών επιθέσεων.  Η απόλυτη πλειοψηφία των επιθέσεων προέρχεται από αυτή 

την κατηγορία.  Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνονται τακτικοί έλεγχοι στο σύνολο των 

εφαρµογών, να επαναλαµβάνονται σε κάθε νέα εγκατάσταση και κάθε φορά που γίνεται 

µια επέκταση, προσθήκη ή αναβάθµιση. 

� Standards-transactions-performance: Στα Web services, τα πρότυπα (standards) για 

χαρακτηριστικά όπως οι συναλλαγές (transactions) είναι προς το παρόν ανύπαρκτα ή 

ακόµη σε πολύ βασικά στάδια σε αντίθεση µε πολύ ωριµότερα ανοικτά πρότυπα 

κατανεµηµένων συστηµάτων, όπως για παράδειγµα η CORBA.  Εν συνεχεία, τα Web 

services έχουν χαµηλότερες επιδόσεις (performance) σε σύγκριση µε άλλες προσεγγίσεις 

κατανεµηµένων συστηµάτων όπως για παράδειγµα οι RMI, CORBA, ή DCOM.  Αυτό 

είναι ένα κοινό µειονέκτηµα των text-based formats, καθώς στους σχεδιαστικούς 

στόχους της XML δεν συγκαταλέγεται ούτε η σαφήνεια της κωδικοποίησης ούτε η 

αποτελεσµατικότητα της λεκτικής ανάλυσης (parsing).  Ακόµα, µε τη χρησιµοποίηση του 

HTTP, τα web services µπορούν να αποφύγουν τα υπάρχοντα µέτρα ασφάλειας (firewall) 

οι κανόνες των οποίων προορίζονται για να εµποδίσουν ή να ελέγξουν την επικοινωνία 

µεταξύ των προγραµµάτων από κάθε πλευρά του firewall. 

� Γλώσσες scripting:  Οι περισσότερες γλώσσες scripting δεν έχουν τυπική σύνταξη και 

δεν συµβάλλουν στην καλή προγραµµατιστική µέθοδο (εννοώντας τον καλό τρόπο 

γραφής προγραµµάτων).  Οι γλώσσες scripting είναι γενικά πιο αργές από αυτές που 

χρειάζονται compiler (µερικές φορές και περισσότερο από 100 φορές).  Έτσι, τα Scripts 

πολλές φορές οδηγούν σε βάσεις κώδικα που είναι δύσκολο να διαχειριστούν καθώς το 
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µέγεθος τους αυξάνει, µειώνοντας συνεπώς την απόδοση της εφαρµογής.  Αποτέλεσµα 

αυτού, είναι το γεγονός ότι είναι δύσκολο (αλλά όχι αδύνατο) να γραφούν µεγάλες και 

multi-tier εφαρµογές σε γλώσσες scripting, διότι τα επίπεδα presentation, application and 

data βρίσκονται στο ίδιο µηχάνηµα µε αποτέλεσµα να περιορίζεται η κλιµάκωση και η 

ασφάλεια τους.  Οι περισσότερες γλώσσες scripting από τη φύση τους, δεν υποστηρίζουν 

remote µεθόδους και κλήσεις web υπηρεσιών, πράγµα που κάνει δύσκολη την 

επικοινωνία µε application servers και εξωτερικές web υπηρεσίες. 

Για τη δηµιουργία και τη λειτουργία ενός Website, στο οποίο τρέχουν web εφαρµογές, 

γίνεται χρήση ενός µεγάλου συνόλου διαφορετικών τεχνολογιών και προϊόντων. Η 

αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών προκαλεί ένα απέραντο πλήθος προβληµάτων ασφαλείας.  Από 

την ύπαρξη και την εκµετάλλευση αυτών των αδυναµιών, ένας επιτιθέµενος µπορεί να 

προκαλέσει µεγάλη ζηµιά.  

 

1.3 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας  

 

Τα web services, χρησιµοποιούν ως πρωτόκολλο επικοινωνίας το SOAP.  Το πρωτόκολλο 

αυτό, είναι πολύ πιο απλό από πρωτόκολλα παλαιότερων τεχνολογιών όπως αυτά που 

χρησιµοποιούνταν από τα κατανεµηµένα περιβάλλοντα CORBA , DCOM, RPC.  Έτσι, το να 

δηµιουργήσει κανείς µια υλοποίηση SOAP που υπόκειται στα πρότυπα (standards - compliant) 

είναι πολύ πιο εύκολο.  Μπορεί εύκολα να βρει κανείς, υλοποιήσεις του SOAP από µεγαλύτερες 

εταιρίες πληροφορικής αλλά ακόµη και από µεµονωµένους προγραµµατιστές, πράγµα αδιανόητο 

για παλαιότερες κατανεµηµένες τεχνολογίες
2

.  Τα web services λειτουργούν µε πρότυπες 

γλώσσες και πρωτόκολλα όπως η XML , το HTTP και το TCP/IP.  Η πλειονότητα των εταιριών, 

έχουν ήδη την δικτυακή υποδοµή και το κατάλληλο προσωπικό που τη συντηρούν.  Έτσι, το 

κόστος για την εφαρµογή των web services είναι σηµαντικά µικρότερο από αυτό των 

προηγούµενων τεχνολογιών
2

.  

Με τις προηγούµενες τεχνολογίες η συνεργασία µεταξύ εταιριών ήταν ένα θέµα, διότι 

κατανεµηµένες τεχνολογίες όπως CORBA και DCOM χρησιµοποιούσαν µη πρότυπες πόρτες. 

Σαν αποτέλεσµα η συνεργασία σήµαινε άνοιγµα «οπών» στα τείχη προστασίας (firewalls) κάτι 

που πολλές φορές δεν ήταν αποδεκτό από τους ανθρώπους της πληροφορικής σε µια εταιρία,  

αφού έθετε σε κίνδυνο στην ασφάλεια των συστηµάτων. Το γεγονός αυτό, δεν επέτρεπε 

δυναµική συνεργασία λόγω του ότι απαιτούσε µια χειροκίνητη διαδικασία για τη συνεργασία 

µιας εταιρίας µε τους συνεργάτες της.  Τα web services µπορούν να χρησιµοποιήσουν (µεταξύ 

άλλων) το HTTP ως πρωτόκολλο µεταφοράς και τα περισσότερα τείχη προστασίας επιτρέπουν 

την πρόσβαση µέσω της θύρας 80 (πρότυπη θύρα για το HTTP).  Με αυτόν τον τρόπο, 

δηµιουργούνται ευκολότερες συνεργασίες µεταξύ των συστηµάτων των εταιριών
4

.   

Σε ένα υψηλότερο εννοιολογικό επίπεδο, µπορεί κανείς να δει τα web services σαν µονάδες 

εργασίας (units of work). Αυτές οι µονάδες µπορούν να συνδυαστούν σε εργασίες 

επιχειρησιακού προσανατολισµού, για να χειριστούν συγκεκριµένες επιχειρησιακές λειτουργίες. 

Αυτό µε τη σειρά του επιτρέπει σε µη τεχνικούς ανθρώπους να σχεδιάσουν εφαρµογές οι οποίες 

µπορούν να χειριστούν τα επιχειρησιακά ζητήµατα, συνδυάζοντας τα web services σε ροές 

εργασίας.  Σε µία αναλογία από τον χώρο των αυτοκινήτων, ο αρχιτέκτονας των επιχειρησιακών 

διαδικασιών µπορεί να συνδυάσει ολόκληρο τον κινητήρα µε το πλαίσιο, τη µετάδοση και τα 

υπόλοιπα υποσυστήµατα παρά να ασχοληθεί µε τα εσωτερικά κοµµάτια του κινητήρα.  
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Επιπλέον, η δυναµική πλατφόρµα σηµαίνει ότι ο κινητήρας µπορεί να συνεργαστεί µε τη 

µετάδοση ή άλλα υποσυστήµατα διαφορετικών κατασκευαστών. 

Αυτό που προκύπτει από αυτή την πτυχή, είναι ότι τα web services βοηθούν στην καλύτερη 

γεφύρωση του κενού που υπάρχει ανάµεσα στους ανθρώπους του επιχειρείν και τους ανθρώπους 

της πληροφορικής σε ένα οργανισµό.  Οι άνθρωποι του επιχειρείν, µπορούν να περιγράψουν 

γεγονότα και δραστηριότητες και οι τεχνικοί µπορούν να τα συνδέσουν µε τις κατάλληλες 

υπηρεσίες.  

Με καθορισµένες διεπαφές και καλά σχεδιασµένες λειτουργίες, γίνεται επίσης εύκολο να 

επαναχρησιµοποιηθούν αυτές οι λειτουργίες, άρα και οι εφαρµογές που αντιπροσωπεύουν. Η 

επαναχρησιµοποίηση µιας εφαρµογής λογισµικού σηµαίνει καλύτερη απόδοση της επένδυσης 

(return on investment), διότι µπορεί να παράγει περισσότερα µε τους ίδιους πόρους.  Επιτρέπει, 

τη χρησιµοποίηση µιας ήδη υπάρχουσας εφαρµογής µε ένα διαφορετικό τρόπο ή το ενδεχόµενο 

προσφοράς αυτής σε ένα συνεργάτη µε διαφορετικό τρόπο, αυξάνοντας ενδεχοµένως τις 

επιχειρησιακές συναλλαγές µεταξύ των συνεργατών.  

Εποµένως, τα κύρια ζητήµατα που τα web services προσπαθούν να λύσουν είναι τα ζητήµατα 

ολοκλήρωσης (integration) δεδοµένων και εφαρµογών και αυτά της µεταµόρφωσης των 

τεχνικών λειτουργιών σε υπολογιστικές λειτουργίες επιχειρησιακού προσανατολισµού
4

.  

 

1.4 ∆οµή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

 

Για να γίνουν κατανοητές οι τεχνολογίες που απαιτούνται για τα web services πρέπει πρώτα 

να γίνει αντιληπτό, µία τυπική αλληλεπίδραση των web services.  

∆ίνεται ένα παράδειγµα – σενάριο αλληλεπίδρασης των web services.  Έτσι, στο παράδειγµα 

αυτό χρειάζεται να εντοπίσουµε ένα συγκεκριµένο φαρµακείο στην περιοχή µας το οποίο έχει 

και ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Θα βγαίναµε στο δρόµο και θα ρωτούσαµε κάθε άτοµο που θα 

συναντούσαµε για την ταχυδροµική διεύθυνση του φαρµακείου. Αντί για αυτό θα µπορούσαµε 

να αναφερθούµε στην ιστοσελίδα του φαρµακείου στο διαδίκτυο. Αν γνωρίζαµε την 

ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας θα πλοηγούµασταν κατευθείαν σε αυτή και θα 

βρίσκαµε την ταχυδροµική διεύθυνση για την οποία ενδιαφερόµαστε. Αν δεν γνωρίζαµε την 

ηλεκτρονική διεύθυνση του φαρµακείου θα πλοηγούµασταν σε µια µηχανή αναζήτησης και θα 

πληκτρολογούσαµε το όνοµα του φαρµακείου στη γλώσσα την οποία η µηχανή αναζήτησης 

αναγνωρίζει. Αφού βρίσκαµε την ιστοσελίδα, θα πλοηγούµασταν σε αυτήν και στη συνέχεια θα 

βρίσκαµε την ταχυδροµική διεύθυνση.  

Η δοµή των web services είναι παραπλήσια. Κοιτάζοντας προσεκτικά το προηγούµενο 

παράδειγµα, υπάρχει ένας αιτούντος ή καταναλωτής: εµείς. Υπάρχει επίσης µία υπηρεσία : το 

φαρµακείο. Η κεντρική βάση δεδοµένων είναι το διαδίκτυο, µέσω της οποίας βρίσκουµε την 

τοποθεσία του φαρµακείου. Στο παράδειγµα, όταν εκτελείται µία αναζήτηση στη µηχανή 

αναζήτησης, η αίτησή τοποθετείται σε µία δοµή, της οποίας η γλώσσα είναι προκαθορισµένη και 

τοπική και τότε περνιέται στον εξυπηρετητή της µηχανής αναζήτησης.  

Στα web services το SOAP, UDDI και WSDL αντιπροσωπεύουν τους ρόλους που 

αναφέρθηκαν στα παραπάνω βήµατα: 

� Το SOAP (Simple Object Access Protocol), είναι η µέθοδος µε την οποία στέλνονται 

µηνύµατα σε διαφορετικές ενότητες λογισµικού (software modules). Είναι παρόµοιο µε 

το πώς επικοινωνούµε µε τη µηχανή αναζήτησης.  

� Το UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) είναι η καθολική βάση 

αναζήτησης για τον εντοπισµό των υπηρεσιών. Στο προηγούµενο παράδειγµα, είναι 
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ανάλογη της υπηρεσίας ευρετηρίου της µηχανής αναζήτησης, στην οποία όλες οι 

ιστοσελίδες καταχωρούνται και σχετίζονται µε λέξεις κλειδιά. ∆ιατηρεί ένα κατάλογο µε 

όλα τα φαρµακεία της χώρας.  

� Η WSDL (Web Services Definition Language) είναι ο τρόπος µε τον οποίο διαφορετικές 

υπηρεσίες περιγράφονται στο UDDI. Αυτή αντιστοιχεί στην πραγµατική µηχανή 

αναζήτησης
5

.  

Για το SOAP, UDDI και WSDL παρακάτω γίνεται µεγαλύτερη  περιγραφή. 

1.4.1 Μοντέλο των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
20

 

 

Το µοντέλο των web services ακολουθεί το παράδειγµα δηµοσίευση (publish), εύρεσης (find) 

και σύνδεσης (bind).  Στο πρώτο βήµα, ο προµηθευτής της υπηρεσίας δηµοσιεύει την υπηρεσία 

σε ένα κατάλογο υπηρεσιών. Στο δεύτερο βήµα, ο πελάτης ο οποίος ψάχνει για µία υπηρεσία η 

οποία να καλύπτει τις απαιτήσεις του την αναζητεί στον κατάλογο.  Αφού επιτυχηµένα βρει 

πολλαπλές υπηρεσίες επιλέγει µία, βάσει των προτιµήσεών του.  Τότε µεταφορτώνει την 

περιγραφή της υπηρεσίας και συνδέεται (δεσµεύεται) µε αυτήν, ώστε να µπορέσει να καλέσει 

και να εκτελέσει την υπηρεσία
4

.  

Η εφαρµογή που παρέχει την υπηρεσία και η εφαρµογή-πελάτης η οποία χρησιµοποιεί την 

υπηρεσία συνδέονται µεταξύ τους σε µια κοινή γλώσσα. Έπειτα, οι δύο εφαρµογές χρειάζονται 

ένα τρόπο να εντοπίζουν η µία την άλλη πριν ξεκινήσουν να «συνεργάζονται» µεταξύ τους. 

Αυτό αληθεύει ακόµη παραπάνω για τις κατανεµηµένες εφαρµογές, όπου µία εφαρµογή δεν έχει 

καµία γνώση της θέσης της άλλης.   

Μετά τα παραπάνω, µια βασική αρχιτεκτονική για web services πρέπει να παρέχει
5

:  

� Έναν πρότυπο τρόπο επικοινωνίας. 

� Ένα οµοιόµορφο µηχανισµό για περιγραφή και ανταλλαγή των δεδοµένων. 

� Μια πρότυπη περιγραφική γλώσσα (meta language) για την περιγραφή των υπηρεσιών 

που προσφέρονται.  

� Ένα µηχανισµό καταχώρησης και εντοπισµού των εφαρµογών που βασίζονται σε web 

services.  

 

Εικόνα 3: Μοντέλο των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
6 

Επίπεδα:  Τα επίπεδα του προγραµµατιστικού µοντέλου των υπηρεσιών ιστού είναι: 
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1ο Επίπεδο:  Το επίπεδο δικτύου (network) είναι το δοµικό επίπεδο του προγραµµατιστικού 

µοντέλου των υπηρεσιών ιστού.  Όλες οι υπηρεσίες ιστού πρέπει να είναι διαθέσιµες µέσω του 

δικτύου.  Το δίκτυο βασίζεται συνήθως στο πρωτόκολλο HyperText Transport Protocol (HTTP 

protocol), αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλα πρωτόκολλα. 

2ο Επίπεδο:  Πάνω από το επίπεδο δικτύου, είναι το επίπεδο XML µηνυµάτων που παρέχει 

την επικοινωνία µεταξύ των υπηρεσιών ιστού και των πελατών που τα καλούν.  Αυτό το επίπεδο 

επικοινωνίας βασίζεται στο πρωτόκολλο Simple Object Access Protocol (SOAP). 

3ο Επίπεδο: Το πρωτόκολλο SOAP είναι ένα XML πρωτόκολλο που παρέχει τις λειτουργίες 

δηµοσίευσης (publish), εύρεσης (find) και σύνδεσης (bind).  Πάνω από το επίπεδο XML 

µηνυµάτων είναι το επίπεδο περιγραφής υπηρεσιών. Αυτό το επίπεδο βασίζεται στην 

προδιαγραφή Web Services Description Language (WSDL), που περιγράφει σε µορφή XML 

εγγράφων διαθέσιµες υπηρεσίες ιστού για τους πελάτες.   

Αυτά τα 3 επίπεδα είναι υποχρεωτικά για τη δηµιουργία διαλειτουργικών (interoperable) 

υπηρεσιών ιστού και τη δηµοσίευση τους στο Internet.  Τα ακόλουθα επίπεδα είναι προαιρετικά 

και χρησιµοποιούνται όταν απαιτείται ανάλογα µε τις επιχειρησιακές ανάγκες. 

4ο Επίπεδο:  Στο επίπεδο δηµοσίευσης µιας υπηρεσίας ιστού περιλαµβάνεται η ενέργεια που 

εκτελεί ο προµηθευτής µιας υπηρεσίας για να κάνει το έγγραφο WSDL (περιγραφή της 

υπηρεσίας) διαθέσιµο στους πιθανούς αιτούντες της υπηρεσίας. Αυτό το επίπεδο βασίζεται στη 

προδιαγραφή Universal, Description, Discovery and Integration (UDDI).  Για παράδειγµα, η 

αποστολή του εγγράφου WSDL (ή της διεύθυνσης URL του εγγράφου) µε ένα e-mail σε 

κάποιον, θεωρείται δηµοσίευση της υπηρεσίας. Επίσης, η δηµοσίευση του εγγράφου WSDL 

µιας υπηρεσίας σε µια αποθήκη UDDI, ώστε να είναι διαθέσιµο στους αιτούντες υπηρεσίας, 

αποτελεί τη δηµοσίευση της υπηρεσίας. 

5ο Επίπεδο:  Παρόµοια, στο επίπεδο ανακάλυψης µιας υπηρεσίας ιστού περιλαµβάνεται 

κάθε ενέργεια που εκτελείται ώστε ο αιτούντος υπηρεσίας να προσπελάσει το WSDL έγγραφο 

της υπηρεσίας.  Αυτό το επίπεδο, βασίζεται στη προδιαγραφή Universal, Description, Discovery 

and Integration (UDDI).  Η ενέργεια µπορεί να είναι απλή, όπως η προσπέλαση του εγγράφου 

WSDL ή η επίσκεψη της διεύθυνσης που βρίσκεται το έγγραφο WSDL ή πολύπλοκη, όπως είναι 

η αναζήτηση σε µια αποθήκη UDDI και η χρήση των εγγράφων WSDL για την επιλογή ενός ή 

περισσοτέρων υπηρεσιών. 

6ο Επίπεδο:  Το επίπεδο ροής υπηρεσιών (service flow layer) παρέχει τη σύνθεση των 

υπηρεσιών ιστού σε ροές εργασίας (workflows) και την αναπαράσταση αυτής της συσσώρευσης 

των υπηρεσιών ως µια υπηρεσία ιστού υψηλότερου επιπέδου.  Για αυτό το επίπεδο, η IBM έχει 

προτείνει την τυποποίηση Web Services Flow Language (WSFL) και η Microsoft την 

τυποποίηση XLANG. H προδιαγραφή Business Process Execution Language for Web Services 

(BPEL4WS) αποτελεί µια προσπάθεια για ενοποίηση των προδιαγραφών WSFL και XLANG, 

συνδυάζοντας τα προτερήµατα της κάθε µιας προσέγγισης, µε στόχο την τυποποίησή (standard) 

της για τη σύνθεση υπηρεσιών ιστού.   

Σε όλα τα επίπεδα του προγραµµατιστικού µοντέλου των υπηρεσιών ιστού, πρέπει να ληφθεί 

υπόψη η ασφάλεια των υπηρεσιών, η διαχείριση των υπηρεσιών και η διαχείριση της ποιότητας 

παροχής υπηρεσιών.  

1.4.2  Microsoft .NET 
29

 

 

Το .ΝΕΤ της Microsoft, αποτελεί µια από τις καλύτερα ανεπτυγµένες WS πρωτοβουλίες.  Η 

τεχνολογία ξεκίνησε να αναπτύσσεται από την Microsoft παράλληλα µε το Windows Distributed 
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Internet Architecture πρόγραµµα το 1997.  Το .NET χρησιµοποιεί πρότυπα βασισµένα σε XML, 

και αυτό το κάνει ανεξάρτητο πλατφόρµας.  Επιπροσθέτως, αποτελείται από µεγάλο πλήθος 

στοιχείων κλειδιών, που κάνει το .NET ανεξάρτητο και από γλώσσα. 

Για παράδειγµα η Προδιαγραφή Κοινής Γλώσσας (Common Language Specification), είναι 

ένα σύνολο από κανόνες µε σκοπό την ανάδειξη της διαλειτουργικότητας της γλώσσας.  Επίσης, 

το περιβάλλον πολύ -  γλωσσικότητας Κοινής Γλώσσας Χρόνου Εκτέλεσης (Common Language 

Runtime Multilanguage Environment), κάνει χρήση ενός µεταγλωττιστή - just in time compiler - 

για να επιτρέπει στον κώδικα να γράφεται σε οποιαδήποτε από ένα πλήθος γλωσσών, όπως 

Cobol και C#, και παραδίδει τα WS µέσω XML. 

Το .NET είναι µια προσπάθεια να ενσωµατωθούν όλες οι δηµοφιλείς προγραµµατιστικές 

γλώσσες σε ένα runtime και αναπτυξιακό σύστηµα. Το εργαλείο ανάπτυξης της πρωτοβουλίας 

αυτής είναι το Visual Studio .NET. Το .ΝΕΤ My Services, αναπαριστά ένα σύνολο από 

βασισµένες σε XML υπηρεσίες, που οι χρήστες µπορούν να καλέσουν για να προτυποποιήσουν 

και να απλουστεύσουν το e-commerce και άλλες διαδικτυακές εφαρµογές.  Για παράδειγµα, η 

.ΝΕΤ Profile υπηρεσία περιλαµβάνει πληροφορία όπως το όνοµα του χρήστη και διεύθυνση και 

η .ΝΕΤ Wallet περιλαµβάνει προτιµώµενους µηχανισµούς πληρωµής. Η Microsoft, έχει 

προσθέσει ακόµα στο .NET επιπρόσθετες υπηρεσίες, όπως το Passport σύστηµα αναγνώρισης 

χρηστών. 

 

1.4.3   Πρωτοβουλίες σε Java
28

 
 

Οι υπόλοιπες προσπάθειες άλλων εταιρειών επάνω σε Java WSs, είναι παρόµοιες µε τις 

προαναφερθείσες. Η ουσιαστική διαφορά είναι, ότι κάθε µια κάνει χρήση της προτεινόµενης 

J2EE υλοποίησης της εκάστοτε εταιρείας και λειτουργεί καλύτερα µε την δικιά της DBMS. 

ΒΕΑ:  Αποτελεί ένα από τους κορυφαίους προµηθευτές εξυπηρετητών εφαρµογών. Η BEA 

προτείνει τον δικό της server για J2EE WS, τον WebLogic Server 6.1. 

HP:  Η πρωτοβουλία της HP για πλατφόρµα WS, ξεκίνησε µε το ελεύθερης διανοµής 

πρόγραµµα του e-Speak, το οποίο αρχικά είχε σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί Web Services 

κάνοντας χρήση τεχνολογιών της ΗΡ. Παρόλα αυτά, η συνεχής αποδοχή της XML για την 

εξυπηρέτηση WS, έκαναν το e-Speak λιγότερο σηµαντικό. Πλέον η ΗΡ χρησιµοποιεί WS 

κάνοντας χρήση προδιαγραφών βασισµένων σε XML, και την Bluestone J2EE µηχανή ως τον 

κεντρικό εξυπηρετητή εφαρµογών. 

ΙΒΜ:  Η ΙΒΜ έχει συµπεριλάβει τα WS στον Web-Sphere εξυπηρετητή εφαρµογών µέσω 

του Web Service Toolkit. Αυτό αποτελεί ένα πρόγραµµα ανάπτυξης λογισµικού που 

συµπεριλαµβάνει runtime environment, αρχιτεκτονικά προσχέδια (architectural blueprints), 

εργαλεία, και παραδείγµατα για να βοηθάει στον σχεδιασµό και εκτέλεση WS εφαρµογών. 

Oracle:  Η εταιρεία για να µπορέσει να παρέχει WS, ανέπτυξε τον Oracle9iAS εξυπηρετητή 

εφαρµογών WS. Επίσης προχώρησε στην δηµιουργία του Jdeveloper, ένα εργαλείο ανάπτυξης, 

που µπορεί να θεωρηθεί ως ένα παρόµοιο πακέτο µε το Visual Studio.NET βασισµένο σε Java. 

Η XML, σε αντίθεση µε το δυαδικό IIOP, βασίζεται σε κείµενο και άρα δηµιουργεί 

περισσότερα δεδοµένα που τα συστήµατα πρέπει να επεξεργαστούν. Για αυτό τον λόγο η XML, 

τρέχει µε πιο αργό ρυθµό επάνω σε HTTP. Η προσθήκη ενός πρωτοκόλλου ασφαλείας όπως το 

SSL (Secure Socket Layer), επιβραδύνει την απόδοση ακόµα περισσότερο. Αυτό κάποιες φορές, 

αποτελεί τροχοπέδη για δραστηριότητες WS σε χαµηλής ταχύτητας συνδέσεις, όπως τα dial-up 

modem. 
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Ακολούθως, επειδή τα WS δεν έχουν ενσωµατωµένο µοντέλο ασφάλειας, πρέπει να 

βασίζονται στο SSL, στα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα, ή σε άλλα εξωγενή µέτρα.  Γενικά, η 

δηµόσια υποδοµή και το SSL, παρέχουν ικανοποιητική ασφάλεια. Παρόλα αυτά, αναπτυξιακές 

εταιρείες όπως οι Netegrity, Oblix και Open Network Technologies, έχουν επεξεργαστεί 

µοντέλα για διαχείριση της ασφάλειας των Web Services µέσω επικύρωσης ή κωδικοποίησης. 

Επιπροσθέτως, ο Οργανισµός για την Βελτιστοποίηση των Προτύπων ∆οµηµένων 

∆εδοµένων, ανέπτυξε την SAML (Security Assertion Markup Language), ουδέτερο format ως 

προς τους προµηθευτές, για την επικύρωση των συναλλαγών των WS. 

 

1.4.4 XML - eXtensible Markup Language 

 

Η eXtensible Markup Language (XML), είναι µια γλώσσα ανεξάρτητη από σύστηµα και 

υλικό για την αναπαράσταση δεδοµένων και της µορφής τους σε ένα έγγραφο XML (XML 

document). Ένα έγγραφο XML, στην πιο απλή του µορφή είναι ένα αρχείο κειµένου το οποίο 

περιέχει δεδοµένα µαζί µε σήµανση η οποία καθορίζει τη δοµή των δεδοµένων 
7

.
 

Η XML, είναι µια παγκοσµίως συµφωνηµένη µεταγλώσσα σήµανσης που χρησιµοποιείται 

πρώτιστα για την ανταλλαγή πληροφοριών. Η οµορφιά της XML βρίσκεται στο γεγονός ότι 

είναι επεκτάσιµη. Απλά, η XML είναι ένα σύνολο προκαθορισµένων κανόνων (συντακτικό 

πλαίσιο) που πρέπει να ακολουθήσουµε κατά τη δόµηση των δεδοµένων µας
5

. 

Για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, οι προγραµµατιστές και οι προµηθευτές εφαρµογών 

κατασκεύαζαν εφαρµογές και συστήµατα εγκατεστηµένα σε µια επιχείρηση τα οποία 

επεξεργάζονταν δεδοµένα τα οποία µπορούσαν να µε το δικό τους ιδιωτικό τρόπο.  Αλλά καθώς 

η ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ εφαρµογών και συστηµάτων στις επιχειρήσεις επικρατούσε, 

έγινε πολύ δύσκολη η ανταλλαγή δεδοµένων διότι τα συστήµατα δε σχεδιάστηκαν ώστε να 

δέχονται δεδοµένα από εξωτερικά, άγνωστα συστήµατα
5

. 

Η XML παρέχει µία πρότυπη και κοινή δοµή για τη διανοµή δεδοµένων µεταξύ ανόµοιων 

συστηµάτων. Επιπλέον, η XML έχει ενσωµατωµένο ένα µηχανισµό επικύρωσης δεδοµένων, ο 

οποίος εγγυάται ότι η δοµή των δεδοµένων που λαµβάνεται είναι έγκυρη
5

. 

Εδώ παρατίθεται ένα παράδειγµα, για το πώς αναπαριστάνουµε τα δεδοµένα µε την βοήθεια 

της XML.
5 

 

<employee>  

<shift id= "counter" time="8-12">  

<phone id = "1"> All phone information  

<number>3444333</number >  

</phone>  

</shift >  

<shift id="help_desk" time="1-5">  

<phone id = "2"> All phone information  

<number>332333</number >  

</phone>  

</shift >  

...  

<home-address>  

<street>3434 Norwalk street</street>  
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<city>New York</city>  

<state>NY</state>  

</home-address>  

</employee>  

 

Στο παραπάνω παράδειγµα, αναπαρίστανται οι προσωπικές πληροφορίες και οι πληροφορίες 

σχετικά µε τις βάρδιες ενός υπαλλήλου σε ένα οργανισµό.  

Η XML χρησιµοποιεί τις διακριτικές ετικέτες “<>” και “</>” παρόµοια µε τις ετικέτες που 

χρησιµοποιούνται στην HTML.  Αυτό συµβαίνει, γιατί η XML είναι µια γλώσσα σήµανσης σαν 

την HTML.  

Η κύρια διαφορά της XML µε την HTML είναι ως προς τον σκοπό της κάθε µίας:  

� Η XML, σχεδιάστηκε για να περιγράφει δεδοµένα και να εστιάσει στο τί είναι αυτά τα 

δεδοµένα. 

� Η HTML σχεδιάστηκε για να προβάλει δεδοµένα και να εστιάσει στο πώς φαίνονται 

αυτά τα δεδοµένα.  

Στο παραπάνω παράδειγµα, τα δεδοµένα είναι καθαρά: ένας υπάλληλος (employee) έχει 

παραπάνω από µία βάρδιες (shift), για παράδειγµα το πρωί εργάζεται στο ταµείο (counter) και το 

µεσηµέρι στο γραφείο βοήθειας (helpdesk) και διευθύνσεις.  

Οι δύο αρχικές δοµικές µονάδες XML που χρησιµοποιούνται στο προηγούµενο παράδειγµα 

είναι τα elements (στοιχεία) και τα attributes (ιδιότητες)
5

.  

Στοιχεία (Elements)  

 

Τα στοιχεία (elements) είναι ετικέτες, όπως και στην HTML, που περιέχουν τιµές.  Επιπλέον, 

τα elements είναι δοµηµένα δενδροειδή στοιχεία.  Ώς εκ τούτου τα στοιχεία είναι οργανωµένα 

µε ένα ιεραρχικό τρόπο µε ένα στοιχείο-πατέρα και στοιχεία-παιδιά. Τα στοιχεία-παιδιά 

µπορούν να περιέχουν και αυτά άλλα στοιχεία-παιδιά και ούτω καθεξής
5

.  

Στο προηγούµενο παράδειγµα, το στοιχείο <employee> είναι το γονικό στοιχείο και έχει το 

στοιχείο <shift> σαν στοιχείο-παιδί.  Παρακάτω το στοιχείο <phone> είναι στοιχείο-παιδί του 

γονικού στοιχείου <shift>.  

Τα στοιχεία έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Ορισµένα από αυτά είναι
5

:  

� Τα στοιχεία µπορεί να περιέχουν δεδοµένα, όπως το στοιχείο <number> στο παράδειγµα.  

� Αντίστροφα, τα στοιχεία µπορεί να µην περιέχουν δεδοµένα αλλά µόνο ιδιότητες, όπως 

το στοιχείο <shift>.  

� Εναλλακτικά, τα στοιχεία µπορεί να περιέχουν ταυτόχρονα και ιδιότητες αλλά και 

δεδοµένα, αλλά επίσης και στοιχεία-παιδιά, όπως το στοιχείο <phone>.  

Επίσης, τα στοιχεία έχουν κάποιους κανόνες
8

:  

� Όλα τα στοιχεία πρέπει να έχουν ετικέτα κλεισίµατος αντίθετα µε την HTML όπου 

υπάρχουν και ετικέτες που δε χρειάζονται κλείσιµο όπως για παράδειγµα η <br>.  

� Οι ετικέτες των στοιχείων είναι case sensitive, δηλαδή υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ 

κεφαλαίων και πεζών και τα ονόµατά τους υπακούουν σε κανόνες ονοµατολογίας.  

Τέλος, τα στοιχεία πρέπει να είναι τοποθετηµένα σωστά αντίθετα µε την HTML:  

� HTML : <b><i>This text is bold and italic</b></i>  

� XML : <b><i>This text is bold and italic</i></b>  

� Τα έγγραφα της XML πρέπει να έχουν ακριβώς ένα αρχικό στοιχείο (root element).  
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Ιδιότητες (Attributes) 

 

Οι ιδιότητες (attributes) δίνουν περισσότερο νόηµα και βοηθούν στην περιγραφή των 

στοιχείων πιο αποτελεσµατικά και µε σαφήνεια. Στο προηγούµενο παράδειγµα, το στοιχείο 

<shift> έχει µία ιδιότητα “id” µε τιµές “counter” και “helpdesk” . Με τη χρήση τέτοιων 

ιδιοτήτων, γίνεται διαχωρισµός αν ένας υπάλληλος εργάζεται στο ταµείο ή στο γραφείο 

βοήθειας. Αυτό βοηθάει στο να γίνονται τα δεδοµένα σε ένα έγγραφο XML αυτοπεριγραφικά.  

Ο κύριος σκοπός των ιδιοτήτων είναι να παρέχουν περισσότερη πληροφορία σχετική µε ένα 

στοιχείο και δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για να περιέχουν τα ίδια τα δεδοµένα
5

.  

Όπως και στα στοιχεία έτσι και στις ιδιότητες υπάρχουν κανόνες
5

:  

� Οι τιµές των ιδιοτήτων πρέπει να είναι εσωκλείονται σε “” ή σε ‘’.  

� Τα ονόµατα των ιδιοτήτων ακολουθούν τους ίδιους κανόνες µε αυτά των ετικετών.  

Κανόνες ονοµασίας  

Τα στοιχεία και οι ιδιότητες στην XML πρέπει να ακολουθούν στους παρακάτω κανόνες
8

:  

� Τα ονόµατα µπορούν να περιέχουν γράµµατα, αριθµούς και άλλους χαρακτήρες. 

� Τα ονόµατα δεν πρέπει να ξεκινούν µε αριθµό ή χαρακτήρα στίξης.  

� Τα ονόµατα δεν πρέπει να ξεκινούν µε τα γράµµατα xml (ή XML, ή Xml κλπ.). 

� Τα ονόµατα δεν µπορούν να περιέχουν κενά.  

∆ιαµορφωµένα έγγραφα (well formed documents)  

 

Ένα «καλά διαµορφωµένο» έγγραφο XML είναι ένα έγγραφο που υπακούει στους κανόνες 

σύνταξης της XML
8

:  

� Τα έγγραφα XML πρέπει να περιέχουν ένα αρχικό στοιχείο.  

� Τα στοιχεία XML πρέπει να έχουν ετικέτες κλεισίµατος.  

� Στις ετικέτες XML υπάρχει διαχωρισµός κεφαλαίων και πεζών. 

� Τα στοιχεία XML πρέπει να είναι σωστά τοποθετηµένα.  

� Οι ιδιότητες XML πρέπει να εσωκλείονται πάντα σε “” ή ‘’.  

DTD (Document Type Definition) 

 

Όπως σε µία γλώσσα προγραµµατισµού πρέπει Να είναι γνωστό οι προδιαγραφές της 

γλώσσας, µε παρόµοιο τρόπο το Document Type Definition (DTD) είναι µία προδιαγραφή, η 

οποία πρέπει να ακολουθηθεί όταν δηµιουργείται ένα έγγραφο XML.  Επίσης, όπως µία από τις 

εργασίες του µεταγλωττιστή για κάθε γλώσσα προγραµµατισµού είναι να ελέγξει αν οι 

προδιαγραφές ακολουθήθηκαν, µε παρόµοιο τρόπο υπάρχουν XML parsers οι οποίοι 

χρησιµοποιούν το DTD για να ελέγξουν την εγκυρότητα ενός εγγράφου XML
5

.  

Ένα DTD, βοηθάει στον καθορισµό της δοµής ενός εγγράφου XML. Παρέχει ένα αυστηρό 

πλαίσιο και κανόνες οι οποίοι θα ακολουθηθούν όταν δηµιουργούνται έγγραφα XML. 

Επιπρόσθετα, το DTD µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο της εγκυρότητας και της 

ακεραιότητας των δεδοµένων που περιέχονται σε ένα έγγραφο XML.  

Μερικά χαρακτηριστικά του DTD είναι τα παρακάτω
5

:  
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� Το DTD χρησιµοποιείται για να καθορίσει έγκυρα στοιχεία και ιδιότητες που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν σε ένα έγγραφο XML.  

� Με ένα DTD καθορίζεται η ιεραρχική δοµή στοιχείων.  

� Σε ένα DTD µπορεί επίσης να καθοριστεί η διαδοχική οργάνωση µιας συλλογής 

στοιχείων-παιδιών τα οποία µπορούν να υπάρχουν σε ένα έγγραφο XML.  

Ένα DTD µπορεί να χρησιµοποιηθεί απευθείας µέσα σε ένα έγγραφο XML ή µπορεί να 

υπάρχει εκτός του εγγράφου XML. Στη δεύτερη περίπτωση θα αναφέρεται µε ένα δεσµό µέσα 

στο έγγραφο XML που δείχνει σε αυτό το DTD.  

Το DTD αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία
5

:  

 

Στοιχείο Περιγραφή 

DTD 

Element 

Μεταδεδοµένα για ένα στοιχείο. Καθορίζει τι είδους δεδοµένα θα 

έχει το στοιχείο, τον αριθµό των περιστατικών κάθε στοιχείου, τις 

σχέσεις µεταξύ των στοιχείων και ούτω καθεξής.  

DTD 

Attributes 

Καθορίζει διάφορους κανόνες και ορισµούς που σχετίζονται µε τα 

δεδοµένα.  

DTD 

Entities 

Χρησιµοποιείται για να αναφέρει ένα εξωτερικό αρχείο ή για να 

παρέχει συντοµεύσεις σε κοινό κείµενο.  

 

Πίνακας 1:  Τα Στοιχεία του DTD 

 

Παράδειγµα 1: 

<!ELEMENT employee(shift+,home-address, hobbies)>  

Ένα στοιχείο employee µπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα στοιχεία shift και πρέπει να 

έχει ένα στοιχείο home-address και µπορεί να έχει µηδέν ή περισσότερα στοιχεία hobbies.  

Παράδειγµα 2:  

<!ATTLIST shift id CDATA #REQUIRED>  

 

Το στοιχείο shift πρέπει να έχει µία ιδιότητα id. Ένα DTD χρησιµοποιείται για να καθορίσει 

µια δοµή εγγράφων µε τη διευκρίνιση των λεπτοµερειών σχετικά µε όλα τα στοιχεία και τις 

ιδιότητες που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε ένα έγγραφο XML. Ως εκ τούτου, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να ελέγξει την εγκυρότητα ενός εγγράφου XML που ακολουθεί τους 

κανόνες που καθορίζονται από αυτό το DTD
5

.  

 

XML Schema  
 

Το XML Schema είναι µια πιο προηγµένη έκδοση του DTD. Το DTD έχει πολλά 

µειονεκτήµατα σε σχέση µε το Schema, όπως το ότι δεν υποστηρίζει ισχυρούς τύπους 

δεδοµένων, έχει σύνταξη διαφορετική από την XML και δεν είναι επεκτάσιµο.  Το XML 

Schema παρουσιάστηκε για να υπερνικήσει αυτά τα µειονεκτήµατα
5

.  

Οι δύο κύριοι στόχοι του W3c XML Schema working group κατά τη διάρκεια του 

σχεδιασµού του προτύπου του XML Schema ήταν
4

:  
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�  Να µπορέσουν να εκφράσουν µέσα στο πρότυπο αρχές αντικειµενοστραφούς 

σχεδιασµού οι οποίες µπορούν να βρεθούν σε όλες τις αντικειµενοστραφείς γλώσσες 

προγραµµατισµού.  

� Να παρέχουν υποστήριξη για σύνθετους τύπους δεδοµένων παρόµοια µε την υποστήριξη 

που υπάρχει στις περισσότερες σχεσιακές βάσεις δεδοµένων.  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του XML Schema είναι τα παρακάτω
5

:  

� Η σύνταξη είναι όµοια µε της XML. Αυτό σηµαίνει ότι το Schema επεξεργάζεται µε 

οποιοδήποτε επεξεργαστή XML. 

� Γίνεται καθορισµός οποιοδήποτε τύπων δεδοµένων πέραν των βασικών όπως: 

αλφαριθµητικό, ακέραιος, πραγµατικός και ούτω καθεξής.  

Για παράδειγµα:  

<xs:element name=”name” type=”xs:string” />  

Οι νέοι τύποι µπορεί να είναι απλοί ή σύνθετοι. Οι σύνθετοι τύποι µπορεί να 

περιέχουν και άλλα στοιχεία ή και ιδιότητες, ενώ οι απλοί τύποι όχι. Αντίθετα 

µπορούν να περιέχουν µόνο δεδοµένα.  

� Το XML Schema παρέχει επικύρωση βασισµένη στο περιεχόµενο (content-based 

validation) δηλαδή µπορεί να ορίσει την σειρά µε την οποία τα στοιχεία-παιδιά 

εµφανίζονται. Επίσης παρέχει επικύρωση στους ίδιους τους τύπους δεδοµένων.  

Για παράδειγµα µπορεί να οριστεί ένας απλός τύπος “year” µε τιµές µεταξύ 2000 

και 2100:  

 

<xsd:simpleType name=”year”>  

<xsd:restriction base=”xsd:integer”>  

<xsd:minInclusive value=”2000”/>  

<xsd:maxInclusive value=”2100”/>  

</xsd:restriction>  

</ xsd:simpleType>  

 

Παροµοίως οι σύνθετοι τύποι µπορεί να ορίσουν τη σειρά µε την οποία τα στοιχεία-

παιδιά θα εµφανίζονται: 

  

<xsd:complexType name=”Employee”>  

<xsd:sequence>  

<xsd:element name=”Name” type=”xsd:string” />  

<xsd:element name=”Address” type=”xsd:string” />  

<xsd:element name=”Phone” type=”xsd:string” />  

</sd:sequence>  

</xsd:complexType>  

 

� Το XML Schema παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης άλλων εγγράφων το οποίο δεν είναι 

τίποτα άλλο παρά κληρονοµικότητα. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να παραχθούν νέοι 

τύποι δεδοµένων βάσει παλαιών τύπων. 

� Το XML Schema παρέχει υποστήριξη για Namespaces (χρησιµοποιώντας URI). Παρέχει 

σε κάθε στοιχείο ένα µοναδικό αναγνωριστικό, µε το οποίο αποφεύγονται συγκρούσεις 

ονοµάτων µεταξύ των στοιχείων. Αυτό θα µπορούσε να συµβεί, για παράδειγµα, όταν 

δύο έγγραφα συγχωνεύονταν, και περιείχαν και τα δύο στοιχεία µε όνοµα “name” τα 
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οποία όµως είχαν διαφορετικό νόηµα σε κάθε έγγραφο. Εν ολίγοις βοηθάει στο να 

ξεχωρίζουν στοιχεία και ιδιότητες µε ίδιο όνοµα και διαφορετικό νόηµα. Μία απλή 

αναλογία στις γλώσσες προγραµµατισµού είναι η χρήση καθολικών και τοπικών 

µεταβλητών. Μια τοπική µεταβλητή είναι µοναδική µέσα στο πεδίο ισχύος της ενώ µια 

καθολική µεταβλητή πρέπει να είναι µοναδική σε ολόκληρο το πρόγραµµα. Παροµοίως, 

µε το namespace ορίζονται τύποι χωρίς να γίνεται σύγκρουση ονοµάτων
4

.  

� Τέλος, το XML Schema είναι εύκολα επεκτάσιµο για να ενσωµατώσει και άλλες 

λειτουργίες στο µέλλον.  

Σύγκριση του XML Schema -  DTD  

Οι κυριότερες διαφορές συνοψίζονται ως εξής
5

:  

� Το XML Schema είναι επέκταση του DTD.  

� Το XML Schema υποστηρίζει namespaces ενώ το DTD όχι.  

� Το XML Schema χρησιµοποιεί σύνταξη XML η οποία είναι εύκολα κατανοητή, ενώ το 

DTD χρησιµοποιεί ειδική σύνταξη.  

� Το XML Schema υποστηρίζει πρότυπους τύπους δεδοµένων καθώς επίσης και τύπους 

ορισµένους από το χρήστη (user-defined) ενώ το DTD παρέχει µόνο τύπους κειµένου.  

� Το XML Schema υποστηρίζει κληρονοµικότητα ενώ το DTD όχι. 

1.5 Πρωτόκολλα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  

Οι βασικές τεχνολογίες στις οποίες βασίζονται τα web services
5

:  

XML: 

� Επίπεδο:  Οµοιόµορφος ορισµός και ανταλλαγή δεδοµένων. 

� Περιγραφή: Η Extended Markup Language (XML) είναι µια µέτα-γλώσσα (περιγραφική 

γλώσσα) η οποία έχει καλή καθορισµένη σύνταξη και σηµασιολογία. Τα 

«αυτοπεριγραφικά» χαρακτηριστικά της XML την κάνουν απλό, αλλά δυνατό, 

µηχανισµό για τη σύλληψη και την ανταλλαγή των στοιχείων µεταξύ των διαφορετικών 

εφαρµογών. 

SOAP: 

� Επίπεδο:  Πρότυπο κανάλι επικοινωνίας. 

� Περιγραφή: Το Simple Object Access Protocol (SOAP) είναι το κανάλι που 

χρησιµοποιείται για επικοινωνία µεταξύ µιας εφαρµογής – προµηθευτή web services και 

µιας εφαρµογής-πελάτη. Η απλότητα του SOAP, είναι το ότι δεν καθορίζει κανένα νέο 

πρωτόκολλο µεταφοράς. Αντίθετα, επαναχρησιµοποιεί µεταξύ άλλων το Hyper Text 

Transfer Protocol (HTTP) ή το Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) για µεταφορά 

δεδοµένων σαν µηνύµατα. Αυτή η χρήση του HTTP ή του SMTP σαν πρωτόκολλο 

µεταφοράς εξασφαλίζει ότι οι εφαρµογές – προµηθευτές µε τις εφαρµογές – πελάτες 

µπορούν να επικοινωνήσουν χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο σαν ραχοκοκαλιά. Είναι η 

χρήση του SOAP που πολλαπλασιάζει τις ικανότητες των web services. 

WSDL: 

� Επίπεδο: Πρότυπη περιγραφική γλώσσα για την περιγραφή των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. 

� Περιγραφή: Οι εφαρµογές που παρέχουν web services διαφηµίζουν τις διάφορες 

υπηρεσίες που παρέχουν χρησιµοποιώντας µια πρότυπη περιγραφική γλώσσα που 

ονοµάζεται Web Services Description Language (WSDL).  Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, η 
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WSDL βασίζεται στην XML και χρησιµοποιεί ένα ειδικό σύνολο ετικετών (tags), για να 

περιγράψει ένα web service, τις υπηρεσίες που παρέχονται, που να εντοπιστεί και ούτω 

καθεξής. Οι εφαρµογές - πελάτες λαµβάνουν πληροφορίες για ένα web service, πριν από 

την πρόσβασή τους σε αυτό και τελικά τη χρήση του. 

 
Εικόνα 4: Παράδειγµα Πρωτοκόλλων Επικοινωνίας WSDL 

UDDI: 

� Επίπεδο: Καταχώρηση και εντοπισµός των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

� Περιγραφή: Ο «χρυσός οδηγός» των web services είναι το Universal Description 

Discovery and Integration (UDDI). Οι εφαρµογές που παρέχουν web services 

παρατίθενται σε ένα κατάλογο από πάροχους υπηρεσιών χρησιµοποιώντας το UDDI. 

Παρόµοια, οι εφαρµογές-πελάτες εντοπίζουν τους πάροχους εφαρµογών web services 

χρησιµοποιώντας UDDI. Όπως και στην περίπτωση της WSDL, και το UDDI βασίζεται 

στην XML. 

 

1.5.1 WSDL (Web Services Description Language) 

 

Ο ορισµός που δίνει το W3C (World Wide Web Consortium) για την Web Services 

Description Language
9

:  “Η WSDL είναι ένα σχήµα XML για την περιγραφή δικτυακών 

υπηρεσιών σαν ένα σύνολο από τελικά σηµεία που λειτουργούν σε µηνύµατα τα οποία 

περιέχουν πληροφορία είτε προσανατολισµένη στα έγγραφα είτε προσανατολισµένη στις 

διαδικασίες. Οι λειτουργίες και τα µηνύµατα περιγράφονται περιληπτικά, και τότε δένονται σε 

ένα συγκεκριµένο πρωτόκολλο δικτύων και µορφή µηνυµάτων για να καθορίσουν ένα τελικό 

σηµείο. Πολλά τελικά σηµεία συνδυάζονται σε υπηρεσίες (services).  Η WSDL είναι επεκτάσιµη 

στο να επιτρέπει την περιγραφή τελικών σηµείων και των µηνυµάτων τους, άσχετα από τη 

µορφή των µηνυµάτων και των πρωτοκόλλων δικτύων που χρησιµοποιούνται για την 

επικοινωνία. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγµή στην προδιαγραφή της WSDL οι µόνες συνδέσεις 

που περιλαµβάνονται, περιγράφουν την χρησιµοποίηση της WSDL, σε συνδυασµό µε το SOAP 

1.1, το HTTP GET/POST και το MIME.”  ∆ηλαδή, η WSDL βοηθάει στην περιγραφή αφενός 

ενός συνόλου από µηνύµατα και αφετέρου, το πώς αυτά τα µηνύµατα ανταλλάσσονται. Η 

WSDL καθορίζει τι πρέπει να περιέχει ένα µήνυµα και πώς πρέπει να είναι ένα µήνυµα 

απάντησης µε σαφή σήµανση
2

.  
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Η σήµανση που χρησιµοποιείται σε ένα αρχείο WSDL, για να περιγράψει µορφές µηνυµάτων 

βασίζεται στο πρότυπο του XML Schema το οποίο σηµαίνει ότι είναι ταυτόχρονα ανεξάρτητη 

από γλώσσα προγραµµατισµού και βασισµένη σε πρότυπα. Αυτό το γεγονός την κάνει 

κατάλληλη για να περιγράψει διεπαφές web services οι οποίες είναι προσβάσιµες από µία 

µεγάλη ποικιλία πλατφορµών και γλωσσών προγραµµατισµού. Επιπλέον, εκτός του ότι 

περιγράφει τα περιεχόµενα των µηνυµάτων, η WSDL ορίζει πού είναι διαθέσιµη µία υπηρεσία 

και ποιά πρωτόκολλα επικοινωνίας χρησιµοποιούνται για επικοινωνία, µε αυτή την υπηρεσία.  

Αυτό σηµαίνει ότι ένα αρχείο WSDL ορίζει όλα όσα χρειάζονται για να γραφεί ένα πρόγραµµα 

το οποίο να λειτουργεί µε ένα web service
2

.  

 

 
 

Εικόνα 5: Οι αλληλεπιδράσεις των ρόλων στο µοντέλο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. 

 

Η WSDL παρέχει ένα τρόπο στους παροχείς υπηρεσιών να περιγράφουν τη βασική µορφή 

των αιτήσεων και απαντήσεων των υπηρεσιών πάνω από διαφορετικά πρωτόκολλα και 

κωδικοποιήσεις.  Ακόµα, χρησιµοποιείται για να περιγράψει τί µπορεί να κάνει ένα web service, 

πού βρίσκεται και πώς να το καλέσει κανείς.  Οι κατάλογοι UDDI περιγράφουν πολλές πτυχές 

των web services, συµπεριλαµβανοµένων και των λεπτοµερειών σύνδεσης µίας υπηρεσίας.  Η 

WSDL, ταιριάζει απόλυτα σε µια τέτοια περιγραφή µιας υπηρεσίας του UDDI
10

.  Επίσης, στην 

WSDL, ορίζονται υπηρεσίες σαν συλλογές από τελικά σηµεία δικτύου ή αλλιώς ports.  Τέλος, ο 

περιγραφικός ορισµός των τελικών σηµείων και των µηνυµάτων διαχωρίζεται από συγκεκριµένα 

δικτυακά πρωτόκολλα ή µορφές δεδοµένων. Αυτό επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση των 

περιγραφικών ορισµών των µηνυµάτων (messages).   

Τα µηνύµατα είναι αόριστες περιγραφές των δεδοµένων που ανταλλάσσονται και των τύπων 

τελικών σηµείων (port types).  Οι τύποι τελικών σηµείων είναι συλλογές λειτουργιών. Το 

συγκεκριµένο πρωτόκολλο και ο ορισµός της µορφής των δεδοµένων για ένα συγκεκριµένο 

τύπο τελικών σηµείων δηµιουργεί µία επαναχρησιµοποιούµενη σύνδεση (binding). Ένα τελικό 

σηµείο (port) ορίζεται συνδέοντας µια διεύθυνση δικτύου µε µία επαναχρησιµοποιούµενη 

σύνδεση (binding), και µία συλλογή τελικών σηµείων ορίζουν µία υπηρεσία (service).  Ως εκ 

τούτου, ένα έγγραφο WSDL χρησιµοποιεί τα παρακάτω στοιχεία για τον ορισµό δικτυακών 

υπηρεσιών
10 

:  

� Types - ένα περίβληµα για ορισµούς τύπων δεδοµένων χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα 

τύπων (όπως για παράδειγµα το XML Schema).  
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� Message - ένας περιγραφικός ορισµός των δεδοµένων που ανταλλάσσονται.  

� Operation - µία περιγραφή µίας λειτουργίας που υποστηρίζεται από µία υπηρεσία  

� Port Type - ένα περιγραφικό σύνολο από λειτουργίες που υποστηρίζονται από ένα ή 

περισσότερα τελικά σηµεία. 

� Binding - ένα συγκεκριµένο πρωτόκολλο και µορφή δεδοµένων για ένα συγκεκριµένο 

τύπο τελικών σηµείων (port type).  

� Port - ένα µοναδικό τελικό σηµείο που ορίζεται σαν συνδυασµός µίας σύνδεσης 

(binding) και µιας διεύθυνσης δικτύου.  

� Service - µία συλλογή από σχετικά τελικά σηµεία.  

 

1.5.2 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)  

 

Ο σκοπός που δίνει το OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information 

Standards), για τo Universal Description, Discovery and Integration
11

:  “Τα web services έχουν 

νόηµα µόνο όταν δυνητικοί χρήστες µπορούν να βρουν πληροφορίες ικανές ώστε να επιτρέψουν 

την εκτέλεσή τους. Το Universal Description Discovery & Integration (UDDI) εστιάζει στον 

καθορισµό ενός συνόλου από υπηρεσίες που θα υποστηρίζουν την περιγραφή και την 

ανακάλυψη:  

� Των εταιριών, των οργανισµών και άλλων παρόχων web services.  

� Των web services, που είναι διαθέσιµες.  

� Και των τεχνικών διεπαφών οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε να έχει 

κάποιος χρήστης πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. 

Βασισµένο σε ένα κοινό σύνολο από βιοµηχανικά πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένων των 

HTTP, XML, XML Schema και SOAP το UDDI παρέχει µία διαλειτουργική, θεµελιώδη 

υποδοµή για ένα περιβάλλον λογισµικού προσανατολισµένο στις υπηρεσίες τόσο για δηµόσια 

διαθέσιµες υπηρεσίες όσο και για υπηρεσίες που εκτίθενται µόνο εσωτερικά ενός οργανισµού.”  

Το UDDI,
21

 είναι ο «χρυσός οδηγός» των web services.  Όπως σε ένα χρυσό οδηγό, αναζητεί 

κανείς, µια εταιρία που προσφέρει πληροφορίες για µια προσφερόµενη υπηρεσία και τρόπο 

επικοινωνίας για περισσότερες λεπτοµέρειες. Φυσικά, µπορεί να δηµιουργηθεί ένα web service 

χωρίς να καταχωρηθεί στο UDDI, όπως αν ανοίξει µία επιχείρηση στο υπόγειο ενός σπιτιού και 

γίνει διαφήµιση από στόµα σε στόµα.  Αλλά για το ευρύ κοινό, είναι αναγκαίο το UDDI ώστε οι 

δυνητικοί πελάτες να µπορέσουν να βρουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες
2

.  

 

Υπηρεσίες του UDDI  

 
Το UDDI παρέχει ένα µηχανισµό στους πελάτες να βρίσκουν δυναµικά άλλα web services. 

Χρησιµοποιώντας µία διεπαφή UDDI, οι επιχειρήσεις µπορούν να συνδεθούν δυναµικά µε 

υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες. Ένας κατάλογος UDDI (UDDI 

registry) είναι όµοιος µε ένα CORBA trader, ή µε µία υπηρεσία DNS, αλλά για εφαρµογές.  

Ένας κατάλογος UDDI, έχει δύο ειδών πελάτες : επιχειρήσεις που θέλουν να δηµοσιεύσουν µια 

υπηρεσία και πελάτες που θέλουν να χρησιµοποιήσουν συγκεκριµένες υπηρεσίες και συνδέονται 

προγραµµατιστικά µε αυτές
10

.  
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Ο παρακάτω πίνακας 2, περιγράφει περιληπτικά τις προσφερόµενες υπηρεσίες του UDDI
10 

. 

 

Πληροφορία Λειτουργίες Λεπτοµέρειες 

(υποστηρίζονται από το API) 

White pages:  

Πληροφορίες όπως το όνοµα, η 

διεύθυνση, το τηλέφωνο και άλλες 

πληροφορίες επικοινωνίας για µία 

επιχείρηση.  

Publish: Πώς ο 

προµηθευτής ενός 

web service 

καταχωρεί των 

εαυτό του.  

Business Information: 

Περιλαµβάνεται σε ένα 

αντικείµενο, BusinessEntity, το 

οποίο µε τη σειρά του 

περιλαµβάνει πληροφορίες για 

υπηρεσίες, κατηγορίες, επαφές, 

URLs, και άλλα αναγκαία στοιχεία 

για να αλληλεπιδράσουµε µε µία 

επιχείρηση.  

Yellow Pages:  

Πληροφορίες που κατηγοριοποιούν 

επιχειρήσεις. Βασίζονται σε 

υπάρχοντα πρότυπα 

κατηγοριοποίησης (µη ηλεκτρονικά). 

Find: Πώς µία 

εφαρµογή βρίσκει 

ένα συγκεκριµένο 

web service.  

Service Information: Περιγράφει 

µία οµάδα από web services. Αυτές 

περιλαµβάνονται σε ένα 

αντικείµενο BusinessService.  

Green Pages:  

Τεχνικές πληροφορίες για τα web 

services που παρέχονται από µία 

επιχείρηση.  

Bind: Πώς µία 

εφαρµογή 

συνδέεται, και 

αλληλεπιδρά µε ένα 

web service αφού 

αυτό βρεθεί.  

Binding Information: Οι 

απαραίτητες τεχνικές λεπτοµέρειες 

για την κλήση ενός web service. 

Περιλαµβάνουν τα URLs, 

πληροφορίες για ονόµατα 

µεθόδων, τύπους ορισµάτων και 

ούτω καθεξής. Το αντικείµενο 

BindingTemplate αναπαριστά αυτά 

τα δεδοµένα.  

Service Specification Detail: 

Πρόκειται για µεταδεδοµένα για 

διάφορες προδιαγραφές που 

υλοποιούνται από ένα web service. 

Αυτά καλούνται tModels.  

Πίνακας 2: Υπηρεσίες UDDI 

1.5.3 SOAP (Simple Object Access Protocol) 

 

Το W3C από τον Ιούνιο του 2003 έχει συντάξει µία σύσταση (recommendation) η οποία είναι 

ότι πιο κοντινό υπάρχει στην προδιαγραφή (specification) του Simple Object Access Protocol 

v1.2.  Μέσα στη σύσταση αυτή βρίσκεται ο παρακάτω ορισµός
12

:  “Το SOAP στην έκδοση 1.2 

είναι ένα ελαφρύ πρωτόκολλο προορισµένο για την ανταλλαγή δοµηµένων πληροφοριών σε ένα 

αποκεντρωµένο, διανεµηµένο περιβάλλον. Χρησιµοποιεί τεχνολογίες XML για να καθορίσει ένα 

επεκτάσιµο πλαίσιο παρέχοντας µια δοµή µηνυµάτων η οποία µπορεί να ανταλλαχθεί πάνω από 

ποικίλα δικτυακά πρωτόκολλα. Το πλαίσιο έχει σχεδιαστεί να είναι ανεξάρτητο από οποιοδήποτε 

προγραµµατιστικό µοντέλο και σηµασιολογία υλοποίησης.”  

∆ύο βασικοί στόχοι του σχεδιασµού του SOAP, είναι η απλότητα και η επεκτασιµότητα. Το 

SOAP προσπαθεί να πετύχει αυτούς τους στόχους παραλείποντας, από το πλαίσιο µηνυµάτων, 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα τα οποία συνήθως συναντούνται σε κατανεµηµένα συστήµατα. 

Μερικά από αυτά τα γνωρίσµατα είναι, η «αξιοπιστία» (reliability),η «ασφάλεια» (security), ο 

«συσχετισµός» (correlation), η «δροµολόγηση» (routing) και τα «σχέδια ανταλλαγής 

µηνυµάτων» (Message Exchange Patterns - MPEs).  
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Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι: 

� Απλό και επεκτάσιµο 

� Βασισµένο στη γλώσσα XML 

� Ανεξάρτητο πρωτοκόλλου, λειτουργικού συστήµατος και γλώσσας προγραµµατισµού 

� Το SOAP µε το HTTP είναι το πιο συχνά χρησιµοποιούµενο 

� Αποµακρυσµένη κλήση µεθόδων (Remote Procedure Call - RPC) ή ασύγχρονη αποστολή 

µηνυµάτων (asynchronus message style).  

Το SOAP είναι ένα πρωτόκολλο βασισµένο στην XML το οποίο επιτρέπει στις εφαρµογές να 

ανταλλάσουν πληροφορία πάνω από κοινώς χρησιµοποιούµενα πρωτόκολλα του διαδικτύου. 

∆οµή ενός µηνύµατος SOAP  

 

Ένα µήνυµα SOAP είναι ένα συνηθισµένο έγγραφο XML το οποίο περιέχει τα παρακάτω 

στοιχεία (elements)
14

:  

� Ένα απαιτούµενο στοιχείο Envelope από το οποίο αναγνωρίζεται το έγγραφο XML ως 

µήνυµα SOAP.  

� Ένα προαιρετικό στοιχείο Header που περιλαµβάνει βοηθητικές πληροφορίες.  

� Ένα απαιτούµενο στοιχείο Body το οποίο περιλαµβάνει την κύρια πληροφορία του 

µηνύµατος.  

� Ένα προαιρετικό στοιχείο Fault το οποίο παρέχει πληροφορίες για σφάλµατα που 

προκλήθηκαν κατά την επεξεργασία ενός µηνύµατος.  

Όλα τα παραπάνω στοιχεία δηλώνονται στο προεπιλεγµένο namespace για το SOAP 

envelope : http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope.  Το προεπιλεγµένο namespace για την 

κωδικοποίηση του SOAP και τους τύπους δεδοµένων είναι ο: http://www.w3.org/2001/12/soap-

encoding.   Μερικοί σηµαντικοί κανόνες σύνταξης είναι οι παρακάτω
14

:  

� Ένα µήνυµα SOAP ΠΡΕΠΕΙ να είναι κωδικοποιηµένο χρησιµοποιώντας XML.  

� Ένα µήνυµα SOAP ΠΡΕΠΕΙ να χρησιµοποιεί το SOAP Envelope namespace.  

� Ένα µήνυµα SOAP ΠΡΕΠΕΙ να χρησιµοποιεί το SOAP Encoding namespace.  

� Ένα µήνυµα SOAP ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να περιέχει αναφορά σε DTD.  

� Ένα µήνυµα SOAP ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να περιέχει XML Processing Instructions.  

 

Εικόνα 6: ∆οµή Μηνύµατος SOAP 
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SOAP Envelope 
12 

 

 
Το SOAP Envelope είναι το στοιχείο που περικλείει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία σε ένα µήνυµα 

SOAP. Η ύπαρξη του ως αρχικού στοιχείου (root element) ενός εγγράφου XML σηµατοδοτεί ότι 

πρόκειται για µήνυµα SOAP.  

Για το SOAP Envelope είναι απαραίτητα τα εξής:  

� Το όνοµα του στοιχείου πρέπει να είναι Envelope. 

� Το όνοµα του namespace του να είναι: http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope   

� Να περιέχει µηδέν ή περισσότερες ιδιότητες ορισµένες µε namespace.  

� Να περιέχει ένα ή δύο στοιχεία-παιδιά µε την εξής σειρά:  

 - Ένα προαιρετικό στοιχείο Header  

 - Ένα απαραίτητο στοιχείο Body  

 

SOAP Encoding Rules 
 

Σε ένα SOAP message µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι κοινοί τύποι δεδοµένων XSD types: 

int, String, date.  π.χ. <age xsi:type=“xsd:int”>66</age> 

Πιο πολύπλοκες δοµές δεδοµένων περιγράφονται σε ένα σχήµα XML  Η διαδικασία της 

µετάφρασης των δεδοµένων σε XML καλείται κωδικοποίηση (encoding). 

encodingStyle=http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/ 

Το χαρακτηριστικό encodingStyle, δείχνει πως τα δεδοµένα αναπαρίστανται στο µήνυµα. 

Αυτό το χαρακτηριστικό, µπορεί να εµφανιστεί οπουδήποτε µέσα στο µήνυµα, αλλά συνήθως 

εµφανίζεται στο φάκελο (Envelope).   

SOAP Messages
19

 

 

<soap:Envelope  

xmlns:soap=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ 

soap:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

 

Το πρόθεµα του namespace «soap» χρησιµοποιείται στα περισσότερα πεδία ενός SOAP 

µηνύµατος. Σε αυτό το παράδειγµα αυτό το πρόθεµα σχετίζεται µε το namespace URL: 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/, και αναγνωρίζει τα πεδία που είναι µέρος ενός 

τυπικού SOAP µηνύµατος. Όπως όλα τα προθέµατα namespace, η επιλογή του soap είναι 

τυχαία. Έτσι για παράδειγµα, αντί για «soap» οτιδήποτε άλλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

πρόθεµα όπως για παράδειγµα: 

<blah:Envelope xmlns:blah="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

blah:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

Tο namespace του εγγράφου SOAP, µπορεί να παραληφθεί εντελώς όταν αυτό που 

χρησιµοποιείται είναι το τυπικό για το έγγραφο. Αυτό δηλώνεται µε τη χρήση του 

χαρακτηριστικού xmlns. 

Παράδειγµα
27

: 
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<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

  encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">  

Ένα Namespace για το Envelope, είναι το URL "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/". 

Μηνύµατα που δε χρησιµοποιούν αυτό το namespace, είναι άκυρα και οπότε αυτοί που τα 

λαµβάνουν επιστρέφουν λάθος.  Η επικεφαλίδα δεν είναι υποχρεωτική σε ένα SOAP µήνυµα. 

Εάν υπάρχει, τότε αυτή είναι το πρώτο παιδί µετά το χαρακτηριστικό Envelope.  Το κυρίως 

σώµα, όταν υπάρχει επικεφαλίδα ακολουθεί την επικεφαλίδα, αλλιώς είναι το πρώτο παιδί µετά 

το χαρακτηριστικό Envelope. 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

soap:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">  

<soap:Header>…………………</soap:Header>    <soap:Body>…..................</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

 

SOAP και άλλα πρωτόκολλα ανταλλαγής µηνυµάτων  
 

Πριν ανακαλυφθεί το SOAP υπήρχανε και άλλες κατανεµηµένες τεχνολογίες, τόσο για 

ανταλλαγή µηνυµάτων όσο και για αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών (remote procedure call).  

Για την καλύτερη ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων του SOAP, εξετάζονται και οι άλλες 

τεχνολογίες (επιφανειακά) φανερώνοντας τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε 

µιας και τα οποία οδήγησαν στη δηµιουργία αυτού του πρωτοκόλλου
13

. 

 

Χρήσεις του SOAP 

 
Το πρωτόκολλο SOAP χρησιµοποιείται συχνά ως πρωτόκολλο για αποµακρυσµένες κλήσεις 

(Remote Procedure Calls - RPC), πάνω από το πρωτόκολλο Hypertext Transfer Protocol 

(HTTP).  Η χρήση του SOAP, µε το πρωτόκολλο HTTP δεν είναι υποχρεωτική και επιπλέον το 

SOAP υποστηρίζει και άλλα µοντέλα πλην του µοντέλου αίτηση / απάντηση. 

Το SOAP, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε κάθε πρωτόκολλο που υποστηρίζει τη µεταφορά 

XML δεδοµένων από τον αποστολέα στο παραλήπτη.   Η Microsoft και η IBM έχουν 

υλοποιήσει µηνύµατα SOAP, πάνω από το πρωτόκολλο SMTP, που σηµαίνει ότι τα µηνύµατα 

SOAP, µπορούν να δροµολογηθούν µέσω e-mail servers. 

Το κατώτερο επίπεδο του SOAP, είναι ένα ελαφρύ πρωτόκολλο ανταλλαγής µηνυµάτων που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποστολή µηνυµάτων µεταξύ δύο ή περισσοτέρων σηµείων. 

Κύριος στόχος του SOAP είναι, η παροχή ενός κοινού τρόπου για το πακετάρισµα των 

δεδοµένων των µηνυµάτων και ο καθορισµός κανόνων για τη κωδικοποίηση και 

αποκωδικοποίηση των δεδοµένων κατά τη µεταφορά. 

 

Λειτουργικότητα του SOAP  

 
Εξετάζοντας τις παραπάνω τεχνολογίες, υπάρχουν σε κάθε περίπτωση κάποια από τα 

παρακάτω µειονεκτήµατα:  

� Κόστος υποδοµής (EDI, CORBA) 
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� Κόστος και πολυπλοκότητα υλοποίησης (EDI, CORBA) 

� Χρήση µόνο σε ιδιωτικά δίκτυα (EDI, CORBA, DCOM, RMI) 

� Χρήση µόνο σε εφαρµογές που εκτελούνται στην ίδια πλατφόρµα (DCOM) 

� Χρήση µόνο σε εφαρµογές γραµµένες στην ίδια γλώσσα προγραµµατισµού (RMI) 

� Μειωµένες λειτουργίες (XML-RPC) 

� Έλλειψη ευελιξίας (EDI, CORBA, DCOM, RMI) 

Στην προσπάθεια δηµιουργίας του SOAP, λήφθηκαν υπόψη όλα τα παραπάνω και 

δηµιουργήθηκε ένα πρωτόκολλο µε τα εξής χαρακτηριστικά:  

� Το SOAP είναι απλό.  Άρα το κόστος και η πολυπλοκότητα υλοποίησης µειώνονται 

αισθητά.  

� Το SOAP είναι ανεξάρτητο από πλατφόρµα και γλώσσα προγραµµατισµού, οπότε 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για επικοινωνία µεταξύ εφαρµογών γραµµένων για 

διαφορετικές πλατφόρµες και σε διαφορετικές γλώσσες προγραµµατισµού.  

� Το SOAP είναι ευέλικτο.  Χρησιµοποιεί πρότυπα πρωτόκολλα, όπως το HTTP και το 

SMTP ως µέσα µεταφοράς, οπότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο διαδίκτυο και να 

διαπερνά τύχη προστασίας (firewalls) χωρίς συµβιβασµούς στην ασφάλεια της 

υποδοµής µιας επιχείρησης.  Αυτό αυτοµάτως, µειώνει και σε ορισµένες περιπτώσεις 

εξαλείφει το κόστος υποδοµής, αφού οι περισσότερες επιχειρήσεις σήµερα έχουν και 

τον εξοπλισµό και την τεχνογνωσία για τη χρήση του διαδικτύου.  

� Το SOAP είναι επεκτάσιµο.  Αν και δεν προσφέρει τόσες πολλές λειτουργίες όσο 

άλλες τεχνολογίες, όπως το CORBA και το DCOM επιτρέπει σε άλλα πρότυπα να το 

επεκτείνουν παρέχοντας υπηρεσίες που λείπουν από αυτό.  Αυτό το χαρακτηριστικό 

αποδείχθηκε ίσως το σηµαντικότερο, γιατί επάνω του βασίζονται πολλές 

αναπτυσσόµενες τεχνολογίες των web services που προσφέρουν υπηρεσίες όπως 

«αξιοπιστία» (reliability), «δροµολόγηση» (routing) και «ασφάλεια» (security).  

 

1.6 Εφαρµογές των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Παραδείγµατα
18

  
 

Αρχικά τα web services, ήταν πηγές πληροφορίας τις οποίες µπορεί κανείς πολύ εύκολα να 

ενσωµατώσει στις εφαρµογές του, όπως για παράδειγµα, τιµές µετοχών, προβλέψεις καιρού, 

αποτελέσµατα αθλητικών παιχνιδιών.  Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς, µια ολόκληρη 

κατηγορία εφαρµογών που µπορεί να κατασκευάσει, ώστε να αναλύει και να συνδυάζει 

πληροφορία που τον ενδιαφέρει και να την παρουσιάζει µε ποικίλους τρόπους.  Για παράδειγµα, 

λογιστικό φύλλο, το οποίο συνοψίζει όλη την οικονοµική εικόνα: µετοχές, τραπεζικούς 

λογαριασµούς, δάνεια και άλλα. Αν αυτή η πληροφορία, ήταν διαθέσιµη µέσω web services, το 

λογιστικό φύλλο, θα µπορούσε να ενηµερώνεται συνεχώς. Οι περισσότερες από αυτές τις 

πληροφορίες, είναι ήδη διαθέσιµες στον παγκόσµιο ιστό, αλλά τα web services υλοποιούν την 

προγραµµατιστική πρόσβαση σε αυτές πιο εύκολα και πιο αξιόπιστα
2

.  

Μια άλλη εφαρµογή,  θα µπορούσε να είναι µία εφαρµογή προµηθειών, η οποία να παίρνει 

αυτόµατα τιµές από προµηθευτές, να επιστρέφει στο χρήστη να επιλέξει προµηθευτή, να 

υποβάλει την παραγγελία και να παρακολουθεί την αποστολή, έως ότου να γίνει η παραλαβή 

της. Η εφαρµογή του προµηθευτή, εκτός από το να εκθέτει τις υπηρεσίες της στον ιστό, θα 

µπορούσε να χρησιµοποιήσει άλλα web services, για να ελέγξει την πιστοληπτική ικανότητα του 

πελάτη, να χρεώσει τον τραπεζικό λογαριασµό του πελάτη και να καθορίσει την αποστολή µε 

µια εταιρία µεταφορών
2

.  
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Στο άµεσο µέλλον, µερικά από τα πιο ενδιαφέροντα web services θα υποστηρίζουν 

εφαρµογές που χρησιµοποιούν τον ιστό για να πραγµατοποιήσουν διεργασίες που δεν µπορούν 

να γίνουν σήµερα. Για παράδειγµα, µία από τις υπηρεσίες που τα web services εµφανίζονται 

υλοποιήσιµα, είναι η υπηρεσία ηµερολογίου. Αν ένας οδοντίατρος ή ένας µηχανικός εξέθεταν τα 

ηµερολόγιά τους µέσω µιας τέτοιας web service, θα µπορούσαν οι πελάτες τους να 

προγραµµατίσουν τα ραντεβού τους ή θα µπορούσαν να προγραµµατίσουν αυτοί τα ραντεβού 

κατευθείαν στο δικό τους ηµερολόγιο.  Έτσι,  µπορούν να σχεδιαστούν εκατοντάδες εφαρµογές 

οι οποίες µπορούν να κατασκευαστούν, όταν θα δοθεί η δυνατότητα να προγραµµατισµού τον 

ιστό
2

.  Υπάρχει µία µεγάλη λίστα από έτοιµα web services, που θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει 

κανείς, ακόµα και εντελώς δωρεάν.
17

  Ψάχνοντας για παράδειγµα στη διεύθυνση 

http://www.webservicelist.com υπάρχει, µία πληθώρα από web services συνοδευόµενα από το 

wsdl file καθώς και µε on-line demo της λειτουργίας τους.  Στον πίνακα 3 που ακολουθεί, 

αναγράφονται κάποια ενδεικτικά από την παραπάνω διεύθυνση: 

 

 

Web Service Λειτουργία URL 

BN Quote Service 

 

∆έχεται το ISBN ενός 

βιβλίου και επιστρέφει 

την τιµή του 

http://www.xmethods.com/help/addspecs.html 

Rich Credit Card 

Validator 

 

Ελέγχει τα στοιχεία 

µίας πιστωτικής 

κάρτας αν 

αντιστοιχούν σε 

υπάρχουσα πιστωτική. 

http://www.richsolutions.com 

SOAP SMS 

 

Στέλνει κείµενα των 

χρηστών ως sms σε 

κινητά. 

http://www.redcoal.com 

Google Web Service 

 

Απαντά σε ερωτήσεις 

εύρεσης σελίδων και 

επιστρέφει τα 

αποτελέσµατα σε 

µορφή επεξεργάσιµη. 

http://www.google.com/apis 

FreshScore 

 

∆ίνει τα αποτελέσµατα 

των αγώνων σε 

πραγµατικό χρόνο. 

http://www.freshscore.com  

 

Πίνακας 3:  Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών αξιόπιστη
22, 23, 24, 25, 26

 

 

RSS - Really Simple Syndication 

 

Η τεχνολογία RSS (Really Simple Syndication) αποτελεί έναν απλό τρόπο για την αποστολή 

πληροφοριών από µια ιστοσελίδα, χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να µπαίνει στη διαδικασία 

συχνών επισκέψεων και αναζήτησης των πληροφοριών αυτών από την ιστοσελίδα.  Το µόνο που 

χρειάζεται είναι να δηλώσει στο πρόγραµµα RSS, ή στην online υπηρεσία RSS, τι ακριβώς 

επιθυµεί να εντοπίσει στο ∆ιαδίκτυο, και αυτοµάτως αποστέλλονται οι νέες πληροφορίες στον 
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υπολογιστή του.  Συγκεκριµένα, το RSS είναι ένα format ανταλλαγής περιεχοµένου βασισµένο 

στη γλώσσα XML. Κάθε κανάλι RSS αποτελείται από µία λίστα στοιχείων που περιέχουν έναν 

τίτλο καθώς και το σύνδεσµο προς την αντίστοιχη ιστοσελίδα. Οι πιο συνηθισµένοι τρόποι 

χρήσης του είναι: 

� Χρησιµοποιώντας ένα πρόγραµµα ανάγνωσης ειδήσεων (News Aggregator):  Τα 

προγράµµατα ανάγνωσης ειδήσεων, είναι αυτόνοµες εφαρµογές, οι οποίες ανακτούν και 

εµφανίζουν τα περιεχόµενα των καναλιών τροφοδοσίας RSS (RSS feeds) που ο χρήστης 

έχει επιλέξει.  Προκειµένου ο χρήστης να προσθέσει κάποια κατηγορία στο πρόγραµµα 

ανάγνωσης ειδήσεων που χρησιµοποιεί, µε δεξί κλικ σε κάποια από τις κατηγορίες που 

υπάρχουν στο γκρι πλαίσιο και επιλέγοντας "Αντιγραφή συντόµευσης" (Copy shortcut), 

και Επικόλληση (Paste) της συντόµευσης στο πεδίο διευθύνσεων του προγράµµατος. 

� Ενσωµατώνοντας το RSS feed σε προσωπικό weblog:  Ένας άλλος τρόπος χρήσης της 

υπηρεσίας, είναι να ενσωµατώσει ο χρήστης το περιεχόµενο του feed στο προσωπικό του 

web log (ή blog). Τα web logs, είναι προσωπικές σελίδες που δηµιουργούν οι χρήστες 

και εµφανίζουν περιεχόµενο που ανανεώνεται συχνά. Εξάλλου, η συγκεκριµένη 

τεχνολογία έκανε για πρώτη φορά την εµφάνισή της στα web logs, ως ένας τρόπος για 

τους χρήστες να παρακολουθούν τις εξελίξεις στα blogs της προτίµησής τους, χωρίς να 

χρειάζεται να ερευνούν για ανανεώσεις.  Σύντοµα όµως επεκτάθηκε και πέραν των blogs, 

συµπεριλαµβανοµένων και ορισµένων από τους µεγαλύτερους οργανισµούς µέσων 

µαζικής ενηµέρωσης στην Ευρώπη, που πλέον κωδικοποιούν το περιεχόµενό τους σε 

format, που επιτρέπει την ανάγνωσή του από το λογισµικό των προγραµµάτων Atom και 

RSS.  

� Το απαραίτητο λογισµικό: Για να ενηµερώνεται κανείς συνεχώς για την αλλαγή του 

περιεχοµένου, χρειάζεται ειδικό λογισµικό - aggregator ή news reader. Μπορεί κανείς να 

κατεβάσει ένα πρόγραµµα aggregator από το ∆ιαδίκτυο.  Στη συνέχεια, ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να ζητήσει από τον aggregator να συγκεντρώνει όλες τις ανανεώσεις σχετικά 

µε ένα συγκεκριµένο θέµα από µία ιστοσελίδα ή λίστα ιστοσελίδων, προβαίνοντας σε 

αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Παρ' όλα αυτά, οι aggregators δεν έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν πληροφορίες από 

κάθε ιστοσελίδα µε τον τρόπο που συγκεντρώνει τις πληροφορίες το Google ή οποιαδήποτε 

άλλη µηχανή αναζήτησης όταν εισάγει κανείς µια λέξη - κλειδί. Οι aggregators µπορούν να 

"σκανάρουν" τις ιστοσελίδες που έχουν κωδικοποιήσει το περιεχόµενό τους, βάσει της 

τεχνολογίας XML (extensible markup language).  Τα προγράµµατα aggregator είναι παρόµοια 

µε το λογισµικό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι χρήστες µπορούν να δηµιουργήσουν φακέλους 

διαφορετικών κατηγοριών - ειδήσεις, επιχειρήσεις, τεχνολογία - που θα τροφοδοτούνται µε 

πληροφορίες ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Για τους προσωπικούς υπολογιστές (PCs) υπάρχουν πολλά τέτοιου είδους προγράµµατα, 

όπως το FeedDemon της Bradbury Software ή το NewzCrawler της ρωσικής εταιρίας ADC 

Software.  Και τα δύο προγράµµατα, προορίζονται για προσωπικούς υπολογιστές µε λειτουργικό 

σύστηµα Windows. Για το σύστηµα Macintosh της Apple Computers, µεταξύ των διαθέσιµων 

προγραµµάτων, συγκαταλέγονται το NetNewsWire της αµερικανικής Ranchero Software και το 

Shrook 2, της βρετανικής Shrook. 

Η βοήθεια του RSS µπορεί να αποδειχθεί πολύτιµη.  Πρόκειται για ένα format, που επιτρέπει 

στο χρήστη να τροφοδοτήσει άλλους µε πληροφορίες - ενηµερωτικό περιεχόµενο ιστοσελίδων, 

µια online εφηµερίδα, ειδήσεις. Η "τροφοδοσία" εµφανίζεται σε προγράµµατα που 

αποκαλούνται news readers και µοιάζουν αρκετά µε προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.   
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Τα "δυνατά σηµεία" του RSS, είναι η απλότητα και η πολυχρηστικότητά του. Μπορεί να 

ενταχθεί ως επιπρόσθετο σε άλλα προγράµµατα - browsers, Microsoft Outlook ή κάποιο άλλο 

πρόγραµµα e-mail - ή µπορεί να αποσταλεί σε κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή παλάµης ή ακόµη 

και σε MP3 player.  Είναι πολύ πιο ισχυρό από το e-mail και - µε λίγη τύχη - εγγυάται πως ο 

χρήστης θα παραµείνει ανενόχλητος από τα spams. 

 

Παραδείγµατα RSS feeds 
 

� Go-Online.gr: O κόµβος του ∆ικτυωθείτε προσφέρει ήδη το περιεχόµενο των 

Αφιερωµάτων η-επιχειρείν και των Ειδήσεών του µέσω RSS για κάθε ενδιαφερόµενο. Το 

κανάλι RSS του κόµβου είναι διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.go-online.gr/rss.xml 
35

.  Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. 

� Ναυτεµπορική: Οι ειδήσεις της εφηµερίδας - Η Ναυτεµπορική - είναι από τις αρχές του 

2004 διαθέσιµες µέσω της υπηρεσίας "RSS feeds". Συγκεκριµένα, το πλήρες 

περιεχόµενο ενός άρθρου είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της εφηµερίας 

(http://www.naftemporiki.gr/news/rss.asp
36

) και είναι προσβάσιµο µέσω της υπηρεσίας 

"RSS feeds". Μέσω αυτής της υπηρεσίας, µπορεί να λαµβάνει ο χρήστης τους τίτλους 

των ειδήσεων της εφηµερίδας δωρεάν και να τους ενσωµατώνει στο πρόγραµµα 

ανάγνωσης ειδήσεων που χρησιµοποιεί ή στο προσωπικό του weblog. 

� ∆ιαθέσιµα κανάλια από τη Ναυτεµπορική: Newsroom, Οικονοµία, Πολιτικά, Ελλάδα, 

Κόσµος, Επιχειρήσεις, Αγορές, Ναυτιλία, The Wall Street Journal, Απόψεις, Κόσµος, 

Αθλητικά, Πολιτιστικά, Media. 

 

BBC News 
 

To ειδησεογραφικό δίκτυο του BBC προσφέρει µέσω του δικτυακού του τόπου υπηρεσία 

τροφοδοσίας ειδήσεων στην αγγλική γλώσσα µέσω RSS, και συγκεκριµένα τις κατηγορίες: 

News Front Page, World, UK, England, Northern Ireland, Scotland, Wales, Business, Politics, 

Health, Education, Science/Nature, Technology, Entertainment, Have Your Say, Magazine, 

Week At a Glance, Programmes. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

H τεράστια ανάπτυξη του διαδικτύου οδηγεί καθηµερινά στην µετατροπή των δεδοµένων του 

φυσικού κόσµου σε ψηφιακή - ηλεκτρονική µορφή. Καθώς σχεδόν οποιαδήποτε υπηρεσία ή 

οργανισµός, ιδρύµατα, εταιρείες και ιδιώτες, χρησιµοποιούν υπολογιστές µε πρόσβαση στο 

διαδίκτυο τις περισσότερες φορές για την διαχείριση των δεδοµένων τους, η αξία της 

πληροφορίας που συγκεντρώνεται στο διαδίκτυο αποκτά τεράστιες διαστάσεις και γίνεται ένα 

θέµα που ολοένα και περισσότερο συζητιέται.  Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα, ολόκληρη η 

πληροφορία είναι αποθηκευµένη σε ψηφιακά µέσα, χωρίς να υπάρχει σε έντυπη ή αναλογική 

µορφή. 

Η εξάρτηση από τα συστήµατα αυτά, και το γεγονός ότι η λειτουργικότητα και η φιλικότητα 

των υπολογιστικών συστηµάτων έχουν αυξηθεί σηµαντικά, οδηγούν σε µια ενισχυµένη 

πολυπλοκότητα των συστηµάτων αυτών. Η πολυπλοκότητα αυτή οδηγεί σε µια πληθώρα 

αδυναµιών και προβληµάτων στην ασφάλεια των συστηµάτων και των δεδοµένων, είτε από 

προγραµµατιστικά λάθη, είτε από κακές ρυθµίσεις, είτε από τις σχέσεις εµπιστοσύνης που 

δηµιουργούνται. 

 
 

Εικόνα 7:  Γενική Τοπολογία ∆ικτύου 

 

Στην παραπάνω εικόνα 7, απεικονίζεται µία γενική τοπολογία ενός δικτύου και 

παρατηρούνται κάποια απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν σε ένα δίκτυο, καθώς και 

την θέση όπου θα πρέπει να τοποθετούνται, ώστε να έχουν ως κύριο σκοπό τους την ασφάλεια.  
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Μερικά από αυτά είναι ο δροµολογητής, το τείχος προστασίας, ο µεταγωγέας, οι κεντρικοί 

υπολογιστές καθώς και οι υπολογιστές των χρηστών του δικτύου. 

Ο πληθυσµός του ∆ιαδικτύου, αν και έχει ακουστά πολλές περιπτώσεις παραβίασης της 

ασφάλειας συστηµάτων και κλοπής δεδοµένων, δεν έχει δεχτεί µια ολοκληρωµένη εκπαίδευση 

σε θέµατα που αφορούν την δικτυακή ασφάλεια. Οι περισσότεροι χρήστες, βρίσκονται σε 

σύγχυση όσον αφορά την ασφάλεια των δεδοµένων τους, µην γνωρίζοντας τους κινδύνους και 

τις απειλές που αντιµετωπίζουν. 

Οι επιθέσεις στο ∆ιαδίκτυο, αυξάνονται συνεχώς και η προσπάθεια για τον περιορισµό τους 

οδήγησε στην ανάγκη απόκτησης εξειδικευµένης γνώσης για τα γεγονότα που διαδραµατίζονται 

σε ένα δίκτυο. Αν και οι µέθοδοι και τα εργαλεία για την προστασία των συστηµάτων 

βελτιώνονται συνεχώς, ο αριθµός των επιτυχηµένων επιθέσεων συνεχώς αυξάνει.  Σε αυτό, 

µεγάλο ρόλο παίζει η πολυπλοκότητα των συστηµάτων, αλλά και ο αυξανόµενος αριθµός των 

διαθέσιµων από το διαδίκτυο πόρων. 

Όλες αυτές οι απειλές, είναι σηµαντικοί λόγοι για να αυξηθεί η ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο και 

µεταξύ των χρηστών του. Αυτό περιλαµβάνει, τη βελτίωση της ασφάλειας των συστηµάτων που 

συνδέονται µε το ∆ιαδίκτυο και την ενηµέρωση και εκπαίδευση των χρηστών για τις απειλές. 

 

2.1 Βασικά Χαρακτηριστικά 

 

Απειλή(Threat) 
 

Μια απειλή (threat) είναι: Ένα πρόσωπο, πράγµα, γεγονός ή ιδέα το οποίο αποτελεί κίνδυνο 

για κάποιο αγαθό(asset) σε σχέση µε την εµπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιµότητα 

ή/και τη νόµιµη χρήση (legitimate use) του συγκεκριµένου αγαθού.  

Οι απειλές εκφράζονται ως ηλεκτρονικό έγκληµα, ως εξής: 

� µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήµατα 

� κακόβουλα προγράµµατα 

� ιοί, δούρειοι  ίπποι, παγίδες 

� πειρατεία λογισµικού 

� παράνοµη χρήση ηλεκτρονικών ή δικτυακών πόρων 

� απάτη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

 

Μηχανισµοί προστασίας 
 

Αποτελούν την τεχνική υλοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας και διαιρούνται σε δύο 

κατηγορίες: 

α) Συγκεκριµένοι µηχανισµοί ασφαλείας. 

� Μηχανισµοί κρυπτογράφησης (encryption) 

� Μηχανισµοί ψηφιακών υπογραφών (digital signatures) 

� Μηχανισµοί ελέγχου πρόσβασης (access control) 

� Μηχανισµοί ανταλλαγής για πιστοποίηση ταυτότητας (Authentication  

Exchanges) 

� Μηχανισµοί ελέγχου δροµολόγησης (routing) 

(β) Γενικοί µηχανισµοί ασφάλειας: 

� Έµπιστη λειτουργικότητα (trusted functionality) 

� Ετικέτες ασφάλειας (security labels) 
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� Ανακάλυψη  γεγονότων (event detection) 

� Ακολουθία αρχείων καταγραφής περιστατικών ασφάλειας (security audit trail) 

� Ανάκαµψη ασφάλειας (security recovery) 

 

Μηχανισµοί κρυπτογράφησης 
 

Οι µηχανισµοί κρυπτογράφησης σχετίζονται µε τη χρήση των απαραίτητων κρυπτογραφικών 

αλγορίθµων, προκειµένου να προσφέρουν εµπιστευτικότητα τόσο στα δεδοµένα τα οποία 

διακινούνται, όσο και στη ροή τους. Επίσης, οι µηχανισµοί αυτοί αποτελούν τη βάση για τους 

µηχανισµούς ανταλλαγής για πιστοποίηση ταυτότητας. 

Το κρυπτογραφικό σύστηµα, µετατρέπει τις εµπιστευτικές πληροφορίες σε µια µορφή η 

οποία δεν θα παρέχει κανένα νόηµα σε κάποιο µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Στόχοι είναι:   α) 

η ασφαλής αποθήκευση δεδοµένων σε έναν υπολογιστή και β) η ασφαλής µετάδοση µέσα από 

ένα ανασφαλές κανάλι σαν το  Internet. 

Βασικοί ορισµοί κρυπτογραφίας
36

: 

α)  Το κρυπτογραφηµένο κείµενο ονοµάζεται κρυπτόγραµµα (cryptogram) 

β) Το σύνολο των κανόνων που χρησιµοποιούµε για να κρυπτογραφήσουµε ονοµάζεται   

αλγόριθµος κρυπτογράφησης (encryption algorithm) 

γ)  Η λειτουργία του αλγορίθµου κρυπτογράφησης βασίζεται σε ένα κλειδί (encryption key) 

δ) Ο παραλήπτης χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο αποκρυπτογράφησης (decryption algorithm) 

ε) Το αντίστοιχο κλειδί αποκρυπτογράφησης (decryption key) 

 

 
 

Εικόνα 8: Τυπικό σύστηµα κρυπτογράφησης - αποκρυπτογράφησης 

 

Στην διάκριση κρυπτοσυστηµάτων έχουµε δύο κατηγορίες: 

α) Συµβατικό (conventional)  ή συµµετρικό (symmetric): Όταν είναι εύκολο να βρεθεί το 

κλειδί αποκρυπτογράφησης από το αντίστοιχο κλειδί κρυπτογράφησης. 

      β) Ασύµµετρο (asymmetric) ή δηµοσίου κλειδιού (public key): Όταν πρακτικά είναι αδύνατο 

να βρεθεί το κλειδί αποκρυπτογράφησης, ακόµα και αν είναι γνωστό το αντίστοιχο κλειδί 

κρυπτογράφησης.  Επισηµαίνεται η ανάγκη προστασίας του κλειδιού κρυπτογράφησης.  

 

Ιστορικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθµοι
37

  
 

α. Αλγόριθµος ΚΑΙΣΑΡΑ: Κάθε γράµµα του αλφαβήτου αντικαθίσταται µε εκείνο που 

βρίσκεται στην 3η επόµενη θέση στην αλφάβητο. 

β. Αλγόριθµος. ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Σ’ αυτούς το κάθε γράµµα του κώδικα 

αντικαθιστά τυχαία κάποιο γράµµα της αλφαβήτου. 



   Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

 

 

 39 

γ. Αλγόριθµος. PLAYFAIR: Στο συγκεκριµένο αλγόριθµο χρησιµοποιούνται δύο γράµµατα 

(bigrams) σαν  µια µονάδα τα οποία και κρυπτογραφεί. 

δ. Αλγόριθµος ΟΜΟΦΩΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΕΣ: Κάθε γράµµα αντιστοιχεί µε έναν αριθµό, µε τα πιο 

    δηµοφιλή από αυτά να αντιστοιχίζονται σε παραπάνω από έναν αριθµούς. 

ε. Αλγόριθµος ΚΩ∆ΙΚΕΣ VIGENERE: Χρησιµοποιεί ταυτόχρονα πολλούς κώδικες απλής 

αντικατάστασης σε αυστηρή όµως διάταξη.  Οι πιο πάνω αλγόριθµοι είναι απλοί και 

µπορούν εύκολα να αποκρυπτογραφηθούν. Ο αλγόριθµος Vigenere έµεινε άσπαστος για 

περισσότερο από δύο αιώνες. 

 

Μοντέρνοι κρυπτογραφικοί αλγόριθµοι
37

 
 

Οι  µοντέρνοι αλγόριθµοι δεν χρησιµοποιούν αντικαταστάσεις γραµµάτων και χαρακτήρων, 

αλλά βασίζονται στο δυαδικό σύστηµα και στις µετατροπές  της δυαδικής αναπαράστασης 

αριθµών και χαρακτήρων.  Οι µοντέρνοι αλγόριθµοι κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 

α) Stream αλγόριθµοι, όπου η ακολουθία κρυπτογραφείται bit-προς-bit και 

β) Block αλγόριθµοι, όπου η ακολουθία διαχωρίζεται σε blocks προκαθορισµένου µήκους και 

κρυπτογραφείται ανά block.  

 

Επίθεση(Attack) 

 
Επίθεση (attack), είναι οποιαδήποτε προσπάθεια για παραβίαση της εµπιστευτικότητας, 

ακεραιότητας ή διαθεσιµότητας ενός συστήµατος ή δικτύου. Επίσης, είναι οποιαδήποτε µη 

εξουσιοδοτηµένη ενέργεια που έχει σκοπό να εµποδίσει, να παρακάµψει ή να αχρηστεύσει τους 

µηχανισµούς ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης ενός συστήµατος ή δικτύου.  Τα αποτελέσµατα 

µίας επίθεσης είναι: 

� Εµπιστευτικότητα (Confidentiality): Μία επίθεση προκαλεί την παραβίαση της 

εµπιστευτικότητας, όταν ο επιτιθέµενος αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες για τις 

οποίες δεν είναι εξουσιοδοτηµένος από τον κάτοχό τους. 

� Ακεραιότητα (Integrity): Μία επίθεση προκαλεί παραβίαση της ακεραιότητας, 

όταν επιτρέψει στον (µη εξουσιοδοτηµένο) επιτιθέµενο να αλλάξει την 

κατάσταση του συστήµατος ή οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται σε αυτό. 

� ∆ιαθεσιµότητα (Availability): Μια επίθεση προκαλεί την παραβίαση της 

διαθεσιµότητας, όταν µέσω αυτής δεν επιτρέπεται στους εξουσιοδοτηµένους 

χρήστες να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριµένους πόρους του συστήµατος όταν, 

όποτε και µε τον τρόπο που έχουν εξουσιοδοτηθεί. 

 

2.2 Ασφάλεια ∆ικτύων
38, 40

 

 

Αρχικά, αναφέρονται τα είδη επιθέσεων που µπορεί να δεχθεί µια εταιρεία η οποία έχει 

συνδεθεί µε το ∆ιαδίκτυο. 

 
Denial of Service

39, 53
 

 
Η απλούστερη µορφή επιθέσεως ονοµάζεται denial of service (παλιά την αποκαλούσαν ping 

of death) και συνίσταται στην αποστολή πάρα πολλών "νόµιµων" αιτηµάτων προς το δίκτυο του 

θύµατος. Για παράδειγµα, αν ο δεχόµενος την επίθεση έχει ένα web site, ο επιτιθέµενος του 



   Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

 

 

 40 

αποστέλλει διαρκώς αιτήµατα λήψης web σελίδων από πλαστές διευθύνσεις. Για να 

ικανοποιήσει αυτά τα αιτήµατα ο web server, είτε προσπαθεί να στείλει web σελίδες σε 

παραλήπτες που δεν τις ζήτησαν, είτε τις στέλνει σε διευθύνσεις που δεν υπάρχουν. 

Και στις δύο περιπτώσεις οι σελίδες δεν παραδίδονται ποτέ (ο web server καταλαβαίνει το 

λάθος του και σταµατά την αποστολή). Το σύστηµα όµως καταναλώνει µεγάλα ποσά 

υπολογιστικής ισχύος και bandwidth στην προσπάθειά του να παραδώσει τις σελίδες και να 

καταλάβει τι συµβαίνει.  Αν λοιπόν τα ψεύτικα αιτήµατα που λαµβάνει, είναι πάρα πολλά, τότε 

το σύστηµα υπερφορτώνεται και παύει πλέον να λειτουργεί ή καθυστερεί πάρα πολύ να 

εξυπηρετήσει ένα "νόµιµο" αίτηµα, διότι είναι απασχοληµένο µε την διαχείριση όλων των 

πλαστών αιτηµάτων τα οποία λαµβάνει συνεχώς.  

Όπως φαίνεται από την παραπάνω περιγραφή, οι επιθέσεις αυτής της µορφής δεν κλέβουν 

δεδοµένα, ούτε επιτρέπουν στον επιτιθέµενο να αποκτήσει τον έλεγχο του εξοπλισµού µιας 

επιχείρησης. Απλώς, δεν επιτρέπουν στο θύµα να εξυπηρετήσει τους πελάτες και τους 

συνδροµητές του (γι' αυτό και ονοµάζονται denial of service).  

Αυτή η ιδιαιτερότητα όµως, καθιστά τις επιθέσεις λιγότερο επίφοβες. Το πρόβληµα µε τις 

επιθέσεις denial of service, είναι πως δεν υπάρχει ακόµη κάποιος απλός και αποτελεσµατικός 

τρόπος προστασίας από αυτές.  Συνήθως, ο επιτιθέµενος αποστέλλει τα αιτήµατά του από πολλά 

µηχανήµατα µέσα στο δίκτυο (distributed denial-of-service ή DDS), κρύβοντας έτσι τα ίχνη του 

και κάνοντας πολύ δύσκολη την αναγνώριση µιας επίθεσης denial of service, µέχρι να είναι 

αργά (επειδή είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι τα αιτήµατα που λαµβάνει είναι 

πλαστά, ο συναγερµός δεν δίνεται παρά µόνο όταν το δίκτυο δέχεται πλέον τόσο µεγάλο όγκο 

αιτηµάτων που σχεδόν παύει να λειτουργεί)
 51

.  

∆υστυχώς, το πρωτόκολλο IP version 4 που χρησιµοποιείται αυτή τη στιγµή, δεν επιτρέπει 

την εύκολη αποκάλυψη του πραγµατικού αποστολέα κάθε πακέτου δεδοµένων.  Το πρόβληµα 

αυτό θα λυθεί πλήρως, µόνο µε την υιοθέτηση του νεότερου πρωτοκόλλου IP version 6 (IPv6) 

το οποίο όµως αργεί ακόµη να εφαρµοστεί.  

Το IPv6, διαθέτει εξαιρετικά µεγάλο αριθµό IP διευθύνσεων (πολλές εκατοντάδες για κάθε 

κάτοικο της γης) και όταν υλοποιηθεί, κάθε συσκευή και κάθε χρήστης θα έχουν µια 

αποκλειστικά δική τους διεύθυνση, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε 

πλαστοπροσωπία.  

 

Μορφές επίθεσης ενός δικτύου
41

    

 

Η συνηθέστερη µορφή επίθεσης συνίσταται στην "κατάληψη" των υπολογιστών ενός τοπικού 

δικτύου από τρίτους. Το κύριο χαρακτηριστικό µιας διείσδυσης αυτής της µορφής, είναι πως ο 

επιτιθέµενος έχει τη δυνατότητα να αντιγράψει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει δεδοµένα, να 

αλλάξει τις ρυθµίσεις των εγκατεστηµένων προγραµµάτων και το χειρότερο απ' όλα, να 

εγκαταστήσει δικά του προγράµµατα στο µηχάνηµα ή το δίκτυο ενός τρίτου. 

Μερικές φορές η επίθεση γίνεται διότι ο εισβολέας ενδιαφέρεται για την ίδια την επιχείρηση 

(για παράδειγµα, θέλει να της κάνει ζηµιά ή να κλέψει κάποια στοιχεία). Συχνά όµως ο 

επιτιθέµενος εισβάλει σε ένα δίκτυο αποκλειστικά και µόνο για να το χρησιµοποιήσει ως 

εφαλτήριο για την επόµενη επίθεσή του.   

Για παράδειγµα, µπορεί να θέλει να επιτεθεί στο δίκτυο ενός συνεταίρου ή συνεργάτη της 

επιχείρησης και εκτιµά πως οι επιθέσεις του θα γίνουν πιο δύσκολα αντιληπτές αν 

πραγµατοποιηθούν από µια αξιόπιστη τοποθεσία όπως το δίκτυο και τα µηχανήµατα µιας 

εταιρείας την οποία εµπιστεύεται ο επιτιθέµενος, διότι έχει συχνά (δικτυακές) επαφές µαζί της.  
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Επίσης, οι επιθέσεις denial of service γίνονται συνήθως από µηχανήµατα τρίτων, διότι η 

αποστολή των πλαστών αιτηµάτων, απαιτεί µεγάλο bandwidth (δυνατότητα µεταφοράς 

δεδοµένων) που είναι δύσκολο να βρεθεί σε ένα µόνο µηχάνηµα. Ένας άλλος λόγος για τη 

χρήση πολλών µηχανηµάτων για µια επίθεση denial of service, είναι πως η κατανοµή της 

αποστολής των πλαστών αιτηµάτων σε πολλά µηχανήµατα, καθιστά πιο δύσκολη την 

αναγνώριση και την αντιµετώπισή της (στην αρχή το θύµα νοµίζει απλώς πως αυξήθηκε το 

ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες του δικτύου του).  

Το πρόβληµα για κάθε επιχείρηση η οποία θέλει να προστατεύσει το δίκτυό της από τις 

επιβουλές τρίτων, είναι πως οι επιταγές της ασφάλειας απαιτούν την όσο το δυνατόν µικρότερη 

σύνδεσή της µε το Internet, ενώ οι επιταγές της κερδοφορίας (αύξηση της παραγωγικότητάς της 

και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της) απαιτούν το όσο το δυνατόν µεγαλύτερο άνοιγµά 

της στον εξωτερικό δικτυακό κόσµο. 

Ακολουθώντας το µοντέλο e-business, η επιχείρηση πρέπει να δίνει στον πελάτη τη 

δυνατότητα να παρακολουθεί online το υπόλοιπο του λογαριασµού του, να στέλνει παραγγελίες, 

να µαθαίνει για τη διαθεσιµότητα κάθε προϊόντος και γενικά να προβαίνει σε µια σειρά από 

εργασίες, οι οποίες απαιτούν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα της εταιρείας, δηλαδή στο 

εσωτερικό τοπικό δίκτυο που αυτή διατηρεί και στα µηχανήµατα που το απαρτίζουν.  

Τέλος, η εταιρεία πρέπει να παρέχει στο προσωπικό της τη δυνατότητα να συνδέεται µε το 

Internet, ενώ σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να επιτρέπει στους εξωτερικούς συνεργάτες της ή 

στο εκτός γραφείου προσωπικό της, να συνδέεται µε το εσωτερικό της δίκτυο και να εκτελεί µια 

σειρά από "ευαίσθητες εργασίες", όπως η αλλαγή του ποσοστού έκπτωσης ή του πιστωτικού 

ορίου ενός πελάτη και η τροποποίηση του τόπου παράδοσης µιας παραγγελίας. 

 

Κατανοµή δικαιωµάτων πρόσβασης
41

  
 

Από την παραπάνω περιγραφή, γίνεται φανερό πως κάθε επιχείρηση ή οργανισµός χρειάζεται 

ένα δίκτυο, όπου κάποια από τα τµήµατα του οποίου θα είναι απόλυτα ανοικτά σε όλους (για 

παράδειγµα, ο τιµοκατάλογος ή οι περιγραφές των προϊόντων), κάποια θα είναι διαθέσιµα µόνο 

σε ορισµένους (για παράδειγµα, πωλητές οι οποίοι συνδέονται από το γραφείο του πελάτη για να 

οριστικοποιήσουν µια παραγγελία), ενώ κάποια άλλα θα παραµένουν εντελώς κλειστά στον 

υπόλοιπο κόσµο (για παράδειγµα, λογιστήριο).  

Το πρώτο βήµα για να επιτευχθεί αυτός ο διαχωρισµός, είναι η λεπτοµερής καταγραφή όλων 

όσων έχουν πρόσβαση στο σύστηµα, καθώς και των εργασιών που επιτρέπεται να εκτελέσει ο 

καθένας. Ο παλαιός τρόπος δικτύωσης (κληρονοµιά της εποχής του ανοιχτού σε όλους Internet) 

ορίζει πως συγκεκριµενοποιούνται οι απαγορεύσεις (ποια πράγµατα δεν µπορεί να κάνει κάθε 

χρήστης) και στη συνέχεια δηλώνεται στο σύστηµα ασφαλείας του δικτύου τι απαγορεύεται. 

Έτσι, ότι δεν απαγορεύεται είναι επιτρεπτό.  

∆υστυχώς, η εποχή αυτή ανήκει πια στο παρελθόν και σήµερα ακολουθείται η ακριβώς 

αντίθετη στρατηγική: Ορίζεται τι επιτρέπεται και απαγορεύονται, όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι 

το πρώτο και πιο ουσιαστικό βήµα για την εγκαθίδρυση µηχανισµών ασφαλείας µέσα σε ένα 

δίκτυο το οποίο είναι συνδεδεµένο µε το Internet.  

Ας σηµειωθεί, πως παρά τη µεγάλη δηµοτικότητα που αποκτούν οι επιθέσεις τρίτων σε 

επιχειρήσεις, η εµπειρία έχει δείξει πως η πλειοψηφία των παραβιάσεων ασφαλείας δικτύων, 

γίνεται από το ίδιο το προσωπικό της εταιρείας, είτε από κακοήθεια (για παράδειγµα,. από 

δυσαρεστηµένους εργαζόµενους), είτε από υπολογισµό (για παράδειγµα, δωροδοκία από 

ανταγωνιστές). Για τον λόγο αυτό, κάθε µηχανισµός ασφαλείας δεν πρέπει να περιορίζεται στον 
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απλουστευτικό διαχωρισµό του "ξένοι" και "δικοί µας", αλλά να ορίζει µε λεπτοµέρεια τα 

δικαιώµατα πρόσβασης που δίδονται σε κάθε εργαζόµενο ή κάθε οµάδα του προσωπικού.  

 

2.3 Φιλτράρισµα Πακέτων (Packet Filtering)
44

 

 

Το επόµενο βήµα, µετά τον καθορισµό των δικαιωµάτων κάθε οµάδας χρηστών, είναι η 

επιλογή του καταλληλότερου µηχανισµού ασφαλείας, η αξιοπιστία και η αποτελεσµατικότητα 

του οποίου συναρτώνται άµεσα µε τις οικονοµικές δυνατότητες της επιχείρησης, καθώς και µε 

τις τεχνικές γνώσεις του δικτυακού προσωπικού της.  

Η απλούστερη µέθοδος προστασίας ενός δικτύου, είναι η χρήση της τεχνικής του Packet 

Filtering. Όπως είναι γνωστό, όλα τα δεδοµένα, τα µηνύµατα και οι εντολές, διακινούνται µέσα 

στο ∆ιαδίκτυο, µε τη µορφή πακέτων δεδοµένων τα οποία διαβιβάζονται από τον ένα 

δροµολογητή (router) στον άλλον, µέχρι να παραδοθούν στον τελικό προορισµό τους (συνήθως 

στον Η/Υ όπου τρέχει η εφαρµογή η οποία θα τα διαχειριστεί).  

Στην πραγµατικότητα, ο router είναι και αυτός ένας Η/Υ, µε τη διαφορά πως έχει εξειδικευθεί 

αποκλειστικά στη διακίνηση των στοιχείων που χρησιµοποιούν τα άλλα µηχανήµατα του 

δικτύου. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας, ο router είναι ο πρώτος ο οποίος θα λάβει και θα 

διαβιβάσει οποιοδήποτε "παράνοµο" αίτηµα πρόσβασης ή οποιαδήποτε εντολή δοκιµάζει να 

δώσει σε κάποιον Η/Υ του τοπικού δικτύου, όποιος προσπαθεί να διεισδύσει αδικαιολόγητα σε 

αυτό.  

Για τον λόγο αυτό, πολλοί διαχειριστές συστηµάτων χρησιµοποιούν τον router µέσω του 

οποίου συνδέονται µε το Internet ως την πρώτη γραµµή άµυνάς τους, ορίζοντας στους πίνακες 

δροµολόγησής του (routing tables) πώς πρέπει να αντιδρά σε κάθε αίτηµα (για παράδειγµα, αν 

ζητηθούν να σταλούν δεδοµένα αυτής της µορφής στο µηχάνηµα Χ, απάντησε πως αυτή η 

δυνατότητα ή αυτό το µηχάνηµα δεν υπάρχει).  

Η τεχνική του Packet Filtering, είναι συνήθως απλή στην εφαρµογή της και σχετικά φθηνή 

(απαιτείται µόνο η ρύθµιση του router ο οποίος υπάρχει ήδη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας).  

Για τον λόγο αυτό υπάρχουν συστήµατα Firewall (Τείχη Προστασίας), τα οποία βασίζονται 

αποκλειστικά και µόνο στο Packet Filtering, για την προστασία ενός ή περισσότερων δικτύων.  

Ένα σοβαρό µειονέκτηµα του Packet Filtering, είναι πως λειτουργεί αποτελεσµατικά µόνο αν 

ο router πρέπει να διαχειριστεί χαµηλό όγκο κίνησης ή αν ο αριθµός των φίλτρων είναι µικρός.  

Όσο αυξάνει η κίνηση, τόσο περισσότερα πακέτα πρέπει να ελέγξει ο router, ενώ όσο αυξάνουν 

τα φίλτρα τόσο περισσότεροι έλεγχοι πρέπει να γίνουν, πριν επιτραπεί σε ένα πακέτο να µπει 

στο τοπικό δίκτυο ή να βγει από αυτό.  Έτσι όµως, επιβαρύνεται υπερβολικά ο επεξεργαστής 

του router και περιορίζεται η απόδοσή του.  

Τέλος, το Packet Filtering είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρµοστεί σε περίπλοκα τοπικά 

δίκτυα τα οποία έχουν µεγάλη ποικιλία επαφών µε το ∆ιαδίκτυο.  Όσο περισσότερες υπηρεσίες 

(telnet, ftp, smtp, pop, http και άλλα) πρέπει να ελεγχθούν από τον router, τόσο δυσκολότερη 

γίνεται η καλή ρύθµισή του, για εφαρµογές Packet Filtering.  Το πρόβληµα βρίσκεται στο 

γεγονός, ότι όποια παράµετρος δεν έχει προβλεφθεί να φιλτράρεται, είναι ελεύθερη να 

διακινηθεί από και προς το τοπικό δίκτυο.   

Έτσι, ακόµη και το παραµικρό λάθος ή αβλεψία µπορεί να αποβεί µοιραίο (για παράδειγµα, 

πολλοί crackers χρησιµοποιούν ειδικά προγράµµατα που δοκιµάζουν µία - µία όλες τις δυνατές 

τεχνικές παράκαµψης των φίλτρων µέχρι να βρουν εκείνη τη δίοδο που από άγνοια, λάθος ή 

αδιαφορία έχει µείνει ανεξέλεγκτη).  
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2.4 Τείχος Προστασίας (Firewall)
42

  

 

Το επόµενο, και ανώτερο, επίπεδο προστασίας είναι η εγκατάσταση και καλή αξιοποίηση 

ενός Τείχους Προστασίας - Firewall.  Τα πρώτα Firewalls, ήταν απλώς Packet Filtering Routers, 

οι οποίοι τοποθετούνταν σε στρατηγικά σηµεία του δικτύου, έτσι ώστε ακόµη και αν κάποιος 

εξωτερικός εχθρός διείσδυε σε ένα µέρος του δικτύου να µην αποκτά αµέσως ελεύθερη 

πρόσβαση στο σύνολο των µηχανηµάτων που το απαρτίζουν. Λειτουργούσαν δηλαδή, ως 

αντιπυρικές πόρτες (Firewalls), οι οποίες εµποδίζουν τη φωτιά η οποία έχει ανάψει σε κάποιο 

δωµάτιο να εξαπλωθεί στο υπόλοιπο κτίριο.  Ένα Firewall, αποτελείται συνήθως από έναν Η/Υ, 

γνωστό µε το όνοµα Bastion host (κόµβος προµαχώνας) και µια σειρά από εφαρµογές 

ανταπόκρισης (proxy services).  O Bastion host, έχει εγκατεστηµένη µια ασφαλή έκδοση ενός 

λειτουργικού συστήµατος. Η έκδοση αυτή είναι ουσιαστικά η ίδια µε εκείνη, που 

χρησιµοποιείται από την πλειοψηφία των χρηστών (για παράδειγµα, UNIX, NT και άλλα) µε τη 

διαφορά πως έχουν απενεργοποιηθεί όλα τα χαρακτηριστικά της, πλην των απολύτως 

απαραίτητων (το σκεπτικό εδώ είναι πως όσο λιγότερες εφαρµογές περιλαµβάνει το λειτουργικό, 

τόσο µειώνονται οι πιθανότητες να ανακαλυφθεί κάποιο τρωτό σηµείο σε µια από αυτές).  

 
Εικόνα 9:  Firewall - Η χρήση ενός firewall προστατεύει το εσωτερικό δίκτυο από το Internet, 

αλλά γίνεται και υλοποίησή του για εσωτερικό διαχωρισµό τµηµάτων του δικτύου 

από το υπόλοιπο εσωτερικό δίκτυο. 

 

Μερικές φορές, πάνω στον Bastion host, εγκαθίσταται µια σειρά από Circuit Level Gateways 

(προγράµµατα τα οποία παρακολουθούν, ποιος συνδέεται µε το εσωτερικό δίκτυο και 

καθορίζουν ποιες εργασίες µπορεί να κάνει µέσα σε αυτό).  Συνήθως όµως, ο Bastion host, έχει 

εγκατεστηµένα διάφορα Application-Level Gateways, τα οποία λειτουργούν ως proxy services, 

µεταφράζοντας τα αιτήµατα από και προς τους Η/Υ του τοπικού δικτύου.  Έτσι, οποιοσδήποτε 

µέσα στο ∆ιαδίκτυο επικοινωνεί µε ένα µηχάνηµα του εσωτερικού δικτύου, δεν έχει ποτέ 

απευθείας επαφή µε αυτό. Το αίτηµά του διατυπώνεται στο αντίστοιχο Application-Level 

Gateway, το οποίο το διαβιβάζει στο µηχάνηµα και επιστρέφει την απάντηση. 

Χάρη στα Application-Level Gateways, απαγορεύεται οποιαδήποτε µορφή επικοινωνίας 

µεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του ∆ιαδικτύου, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει 

εγκατασταθεί το ανάλογο λογισµικό (το Application-Level Gateway που επιτρέπει τη χρήση της 
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συγκεκριµένης υπηρεσίας). Ο διαχειριστής του συστήµατος, εγκαθιστά ένα Application-Level 

Gateway για κάθε εφαρµογή και φροντίζει να το ρυθµίσει κατάλληλα. Με τον τρόπο αυτό, η 

επικοινωνία µεταξύ τοπικού δικτύου και του ∆ιαδικτύου, µπορεί να επιτευχθεί µόνο για όσες 

υπηρεσίες έχουν εγκατεστηµένο το αντίστοιχο Application-Level Gateway στον Bastion host και 

µόνο αν το Application-Level Gateway έχει ρυθµιστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η 

µορφή επικοινωνίας που ζητάει ο χρήστης.  Η τεχνική αυτή ονοµάζεται και protocol filtering, 

διότι απ' όλα τα πρωτόκολλα του ∆ιαδικτύου, επιτρέπεται η διέλευση µόνο σε όσα ορίζει το 

Application-Level Gateway. 

Τα χαρακτηριστικά ενός firewall, περιλαµβάνουν
43

: 

α)   εξασφάλιση της πρόσβασης στο δίκτυο 

β)   έλεγχος, όλων των συνδέσεων από και προς το δίκτυο 

γ)   φιλτράρισµα των δεδοµένων, βάσει προκαθορισµένων κανόνων 

δ)   πιστοποίηση, χρηστών και εφαρµογών 

ε)   καταγραφή δραστηριοτήτων 

ζ) δυναµική ειδοποίηση των κατάλληλων ατόµων, όταν συµβεί κάποια ύποπτη   

δραστηριότητα 

Αξίζει να σηµειωθεί, πως τα Firewalls δεν ελέγχουν µόνο ότι εισέρχεται στο εσωτερικό 

δίκτυο, αλλά και ότι εξέρχεται από αυτό.  Έτσι, µερικές φορές, οι χρήστες του εσωτερικού 

δικτύου µπορούν να δουν ιστοσελίδες στο ∆ιαδίκτυο, αλλά δεν µπορούν να επικοινωνήσουν µε 

αυτά, πράγµα που φυσικά προκαλεί δυσφορία και έντονες διαµάχες µεταξύ των διαχειριστών 

του εσωτερικού δικτύου (οι οποίοι θέλουν να το κρατήσουν όσο πιο "κλειστό" γίνεται) και των 

χρηστών του (οι οποίοι θέλουν να έχουν πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες).  

Η παραπάνω δοµή, επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα ασφαλείας, καθώς το Firewall λειτουργεί 

πάντοτε ως ενδιάµεσος, ελέγχοντας και µεταφράζοντας όλες τις επαφές του τοπικού δικτύου µε 

το ∆ιαδίκτυο. ∆υστυχώς, αυτή η µετάφραση αποτελεί και το µεγαλύτερο µειονέκτηµα των 

Firewalls, καθώς πολλές φορές απαιτείται η χρήση ειδικών εφαρµογών από τον χρήστη του 

∆ιαδικτύου, ο οποίος θέλει να επικοινωνήσει µε κάποιο µηχάνηµα του εσωτερικού δικτύου. 

Άλλα µειονεκτήµατα των Firewalls, είναι το µεγάλο κόστος προµήθειας εξοπλισµού και 

εκπαίδευσης προσωπικού και η µειωµένη ταχύτητα επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου µε το 

∆ιαδίκτυο. Γενικά, η λειτουργία των Firewalls, απαιτεί ισχυρά µηχανήµατα µε µεγάλη 

υπολογιστική ισχύ, καθώς το Firewall είναι υποχρεωµένο όχι µόνο να µεταφράζει κάθε 

µεταφορά δεδοµένων από και προς το εσωτερικό δίκτυο, αλλά και να επιβεβαιώνει πως κάθε 

αίτηµα σύνδεσης έρχεται από "έµπιστη" IP διεύθυνση. Πολύ συχνά οι crackers ακολουθούν µια 

τεχνική, µε το όνοµα IP spoofing, χάρη στην οποία ένα µηχάνηµα µπορεί να ιδιοποιηθεί την IP 

διεύθυνση ενός άλλου. Έτσι, ένας "απλός" router µπορεί να εξαπατηθεί και να επιτρέψει τη 

χρήση του εσωτερικού δικτύου σε έναν Η/Υ ο οποίος κανονικά δεν δικαιούται πρόσβαση σε 

αυτό.   

Παρόλα αυτά, η λύση των Firewalls αποτελεί σήµερα τον πιο δηµοφιλή τρόπο προστασίας 

ενός δικτύου. Πολλές επιχειρήσεις µάλιστα συνδυάζουν τη χρήση των Firewalls, µε Packet 

Filtering για να αυξήσουν ακόµη περισσότερο τη δυσκολία διείσδυσης ανεπιθύµητων, µέσα στο 

εσωτερικό δίκτυό τους. Η τεχνική του συνδυασµού Packet Filtering µε Circuit Level και 

Application-Level Gateways ονοµάζεται Stateful Multilayer Inspection Firewall.  Τα µοντέρνα 

συστήµατα firewalls, είναι -ουσιαστικά- «υβρίδια» όλων των κατηγοριών και υλοποιούνται µε 

συνδυασµό κατάλληλου υλικού και λογισµικού. Η συγκεκριµένη τεχνολογία δεν µετρά 

περισσότερα από 10 χρόνια ζωής, η εκτεταµένη όµως χρήση τους, δείχνει πως στο µέλλον θα 

αποτελέσουν βασικό και αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε δικτυακής αρχιτεκτονικής.  Η τάση είναι ο 



   Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

 

 

 45 

συνδυασµός, της χρήσης της ισχύος του υλικού (hardware) και της ευφυΐας του λογισµικού 

(software).    

 

2.5 Αποστρατικοποιηµένη Περιοχή (DMZ - Demilitarized Zone)
45

  

 

Το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας δικτύων επιτυγχάνεται µε µια άλλη µέθοδο γνωστή µε το 

όνοµα, Demilitarized Zone (DMZ) ή Screened-Subnet Firewall. Η τεχνική αυτή, χρησιµοποιεί 

ένα Firewall και ένα Packet Filtering router µέσω των οποίων εξασφαλίζεται η επικοινωνία ενός 

τµήµατος του εσωτερικού δικτύου, γνωστού µε το όνοµα Demilitarized Zone 

(αποστρατικοποιηµένη περιοχή), µε το ∆ιαδίκτυο.  Αυτή η περιοχή, περιέχει µόνο τις πολύ 

βασικές υπηρεσίες (για παράδειγµα, web) και τα µηχανήµατά της, είναι προσβάσιµα από το 

∆ιαδίκτυο, µέσω του Firewall και του Packet Filtering router.  

Στην αρχιτεκτονική αυτή όµως, υπάρχει και ένας δεύτερος Packet Filtering router ο οποίος 

συνδέει την Demilitarized Zone µε το υπόλοιπο εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας και καθιστά το 

τµήµα αυτό του δικτύου, αόρατο από τον έξω κόσµο.  Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται το 

υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας, αφού ουσιαστικά κρύβεται από τους πιθανούς εισβολείς 

ακόµη και την ύπαρξη των πιο ευαίσθητων µηχανηµάτων, ενώ απαγορεύεται σε οποιαδήποτε 

δεδοµένα από το ∆ιαδίκτυο, να φθάσουν µέχρι το αόρατο δίκτυο, αφού όλα τα αιτήµατα 

διεκπεραιώνονται από τα µηχανήµατα της Demilitarized Zone.  

 
 

 

Εικόνα 10: Απεικόνιση DMZ
45

 

 

 

2.6 IDS - Intrusion Detection Systems (Αυτοµατοποιηµένη Ανίχνευση Επιθέσεων)
 49

 

 

Με δεδοµένη την αύξηση των κακόβουλων ενεργειών και επιθέσεων στο ∆ιαδίκτυο, τα 

κλασσικά µέτρα ασφάλειας δεν φαίνεται να επαρκούν για την προστασία των συστηµάτων και 

των πληροφοριών που περιέχουν αυτά και συνεχώς γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη νέων 

µηχανισµών ασφάλειας, που θα παρέχουν την επιθυµητή προστασία από δικτυακές επιθέσεις. 
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Μία σχετικά νέα και συνεχώς αναπτυσσόµενη µέθοδος προστασίας, είναι η 

αυτοµατοποιηµένη Ανίχνευση Επιθέσεων (Intrusion Detection). ∆ίνονται οι παρακάτω δύο 

ορισµοί, για το IDS
48, 49, 50

: 

� Ο όρος Intrusion Detection, σηµαίνει ανίχνευση επιθέσεων και έχει να κάνει µε την 

παρακολούθηση των γεγονότων που συµβαίνουν σε ένα σύστηµα ή ένα δίκτυο και την 

ανάλυσή τους για σηµάδια επιθέσεων.  

� Ο όρος Intrusion Detection Systems (IDSs) σηµαίνει συστήµατα ανίχνευσης επιθέσεων 

και έχει να κάνει µε software ή hardware προϊόντα, που αυτοµατοποιούν την 

παραπάνω διαδικασία παρακολούθησης και ανάλυσης.  

Για ένα IDS, ύποπτοι θεωρούνται τόσο οι εξωτερικοί χρήστες που συνδέονται στο εσωτερικό 

δίκτυο µέσω του Internet, όσο και οι εσωτερικοί χρήστες του δικτύου (όσοι έχουν πρόσβαση 

από τοπικά συνδεδεµένα µηχανήµατα). Τα IDSs, παρακολουθούν το δίκτυο όλο το 24ωρο, 

δίνοντας συνεχώς αναφορές τόσο για επικίνδυνα περιστατικά (για παράδειγµα, ένας χρήστης 

προσπάθησε να διαγράψει ή να αντιγράψει αρχεία στα οποία δεν έχει δικαίωµα πρόσβασης), όσο 

και για ύποπτες ανωµαλίες οι οποίες µπορεί να υποδηλώνουν την αρχή µιας επίθεσης (για 

παράδειγµα, η εφαρµογή Χ, έχει πολύ περισσότερη κίνηση απ' ότι συνήθως και οι περισσότερες 

εντολές που λαµβάνει είναι λανθασµένες.  Αυτό µπορεί να σηµαίνει πως κάποιος δοκιµάζει να 

της στείλει διάφορες "τρελές" εντολές, ελπίζοντας πως θα την µπερδέψει, ώστε να του δώσει 

πρόσβαση στο σύστηµα). 

Ένα καλό IDS, θα πρέπει να είναι αρκετά ευαίσθητο για να αναγνωρίζει όλες τις ύποπτες 

καταστάσεις, αλλά αρκετά έξυπνο, ώστε να µην κρούει συχνά τον κώδωνα του κινδύνου χωρίς 

λόγο. Είναι αναπόφευκτο πως µερικές φορές το IDS θα κάνει λάθη, σηµαίνοντας συναγερµό για 

ασυνήθιστες, αλλά όχι επικίνδυνες, καταστάσεις. Αν όµως αυτό γίνεται συχνά, τότε οι χειριστές 

του θα συνηθίσουν να θεωρούν ως λανθασµένες όλες τις προειδοποιήσεις του και πιθανόν να 

µην το πιστέψουν ακόµη κι αν γίνεται πραγµατικά επίθεση.  

Το IDS, θα πρέπει να ελέγχει συχνά τον εαυτό του για να εξασφαλίσει ότι λειτουργεί σε 

άριστη κατάσταση και ότι δεν έχει αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό κάποιος τρίτος δίνοντάς του 

παραπλανητικά στοιχεία.  Το IDS, θα πρέπει επίσης να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα 

δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στο εσωτερικό δίκτυο (για παράδειγµα, συγκρίνοντάς τα µε 

κάποια δικά του εφεδρικά αρχεία) για να εξασφαλίσει πως δεν έχουν τροποποιηθεί.  

Τέλος, το IDS θα πρέπει να έχει καλή µνήµη και να µην ξεγελιέται από µεµονωµένες, 

φαινοµενικά αθώες, ενέργειες.  Συχνά, µια επίθεση κατανέµεται σε πολλές µικρές ήσσονος 

σηµασίας και φαινοµενικά άσχετες µεταξύ τους εργασίες οι οποίες περνούν απαρατήρητες, αλλά 

τελικά καταφέρνουν να παρακάµψουν τα συστήµατα ασφαλείας και να επιτρέψουν την είσοδο 

του εισβολέα στο σύστηµα.  

 

Alerts (Επισήµανση Ανίχνευσης)
 49, 52

 
 

Μία επισήµανση για την ανίχνευση κάποιας επίθεσης, συνήθως ονοµάζεται alert. Τα 

περισσότερα IDSs, δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να καθορίσει µε σχετική ευχέρεια, την 

στιγµή και την µορφή που θα παράγονται τα alerts και σε ποιους χρήστες θα παρουσιάζονται. 

Ένα IDS, είναι δυνατόν να ρυθµιστεί ώστε τα alerts να εµφανίζονται σε πραγµατικό χρόνο, την 

ώρα που εντοπίζεται µία επίθεση, όπως για παράδειγµα, µε αναδυόµενα παράθυρα στην οθόνη ή 

µπορεί να ρυθµιστεί ώστε να καταγράφει τα alerts σε κάποιο αρχείο για µετέπειτα εξέταση, ή 

ακόµα και να τα στέλνει µε email στον διαχειριστή του δικτύου.   
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Η µορφή που θα παράγεται ένα alert από το IDS, µπορεί να είναι από µία απλή αναφορά στο 

είδος της επίθεσης µε έναν τίτλο, στον επιτιθέµενο και στο θύµα αυτής, µέχρι και αναλυτική 

αναφορά που θα περιέχει και πληροφορίες για το πακέτο που οδήγησε στον εντοπισµό της 

επίθεσης, κάνοντας λεπτοµερή περιγραφή του ή αναφορά στο εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε 

για την υλοποίησή της. 

 

Τοποθέτηση του IDS
48, 49

 
 

Η επιλογή του σηµείου στο δίκτυο που θα τοποθετηθεί το IDS, πρέπει να γίνει αφού ληφθούν 

υπόψη διάφορα κριτήρια, αφού θα καθορίσει τη φύση των αποτελεσµάτων που θα παίρνονται 

από το IDS.  Έχει διαφορά για παράδειγµα, αν το IDS τοποθετηθεί πίσω από το firewall ή 

µπροστά, ή αν θα παρακολουθεί µόνο ένα συγκεκριµένο υποδίκτυο. 

Ανάλογα µε την υπάρχουσα τοπολογία ενός δικτύου, µπορεί να χρειαστεί να τοποθετηθούν 

συστήµατα ανίχνευσης επιθέσεων σε ένα ή περισσότερα σηµεία ενός δικτύου.  Εξαρτάται 

ακόµη, τι είδους επιθέσεις θέλει κανείς να ανιχνεύσει.  ∆ηλαδή: Εξωτερικές, Εσωτερικές, ή και 

τις δύο περιπτώσεις µαζί. 

Αν για παράδειγµα θέλει κανείς να ανιχνεύσει µόνο τις εξωτερικές επιθέσεις και έχει µόνο 

έναν δροµολογητή (router) για την σύνδεσή του στο ∆ιαδίκτυο, το καλύτερο σηµείο για την 

τοποθέτηση ενός τέτοιου συστήµατος ανίχνευσης επιθέσεων, µπορεί να είναι µέσα στον router ή 

το firewall.  Αν διαθέτει κανείς περισσότερα από ένα σηµεία σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο, το 

καλύτερο σηµείο για να τοποθετηθεί ένα IDS, είναι σε κάθε ένα από τα σηµεία εισόδου.  Αν 

κανείς παρόλα αυτά,  θέλει να εντοπίσει και εσωτερικές απειλές, επίσης µπορεί να τοποθετήσει 

ένα τέτοιο σύστηµα σε κάθε σηµείο χρήσης του δικτύου.  Σε πολλές περιπτώσεις, δεν χρειάζεται 

να τοποθετηθούν τόσο πολλά IDS σε κάθε σηµείο χρήσης, αλλά στα σηµεία εκείνα που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία. 

Άλλωστε, θα πρέπει να δώσει κανείς ιδιαίτερη σηµασία σε αυτό, η εγκατάσταση πολλών 

τέτοιων συστηµάτων σε πολλά σηµεία του δικτύου συνεπάγεται αυξηµένα επίπεδα εργασίας για 

την εγκατάστασή τους και επίσης αυξηµένα κόστη συντήρησης.  Η απόφαση, βασίζεται 

αποκλειστικά στις πολιτικές ασφαλείας, οι οποίες τελικά καθορίζουν το πως και µε ποιόν τρόπο 

θέλει κανείς να προστατευτεί.  Το παρακάτω διάγραµµα, περιγράφει την πιθανή τοπολογία ενός 

συστήµατος Ανίχνευσης Επιθέσεων σε ένα δίκτυο.  Στην επόµενη εικόνα 11, είναι οι πιθανές 

θέσεις που µπορεί να τοποθετηθεί το IDS
48, 49

. 

 
 

Εικόνα 11: Θέσεις Τοποθέτησης ενός IDS
49, 42
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� Θέση 1: Με την τοποθέτηση του IDS σε αυτήν την θέση, είναι δυνατόν να 

επισηµανθούν πιθανά λάθη στις ρυθµίσεις του firewall. Είναι δυνατόν να 

ανιχνευτούν επιθέσεις που στοχεύουν τον web server ή τον ftp server και άλλα 

συστήµατα που πέφτουν συχνά στόχοι µίας επίθεσης και συνήθως βρίσκονται στην 

DMZ ενός δικτύου. Ακόµα και αν δεν ανιχνευτεί η επίθεση, όπως αυτή κατευθύνεται 

προς το εσωτερικό του δικτύου, είναι δυνατό µε το IDS σε αυτή τη θέση, να 

εντοπιστεί το εξερχόµενο traffic, που δηµιουργείται από τα συστήµατα που ήταν 

στόχοι και µέσω αυτού να γίνει αντιληπτή η επίθεση. 

� Θέση 2: Μπροστά από κάθε συνοριακό firewall.  Σε αυτό το σηµείο το IDS, είναι 

δυνατό να εντοπίσει όλες τις επιθέσεις που στοχεύουν το δίκτυο, ακόµα και αυτές 

που θα αποτραπούν από το firewall. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα να 

καταγραφεί, το πλήθος και το είδος των επιθέσεων που στοχεύουν το δίκτυο 

καθηµερινά. 

� Θέση 3: Στο δίκτυο κορµού (backbone) του δικτύου.  Σε αυτή την θέση το IDS, 

παρακολουθεί ένα µεγάλο µέρος του traffic του δικτύου, που έχει σχέση µε τα 

υποδίκτυα που συνδέονται πάνω στο backbone και έχει την δυνατότητα να εντοπίσει 

επιθέσεις που σχετίζονται µε αυτά. Είναι δυνατό, να ανιχνευτούν επιθέσεις που 

προέρχονται από συστήµατα, που ανήκουν µέσα στην ζώνη ασφαλείας του δικτύου.  

� Θέση 4: Σε σηµαντικά υποδίκτυα του δικτύου.  Το IDS µπορεί να εντοπίσει 

επιθέσεις που στοχεύουν σηµαντικά συστήµατα του δικτύου, που περιέχουν κρίσιµες 

πληροφορίες.  Επιτρέπει την εστίαση της προσοχής σε πόρους του δικτύου που έχουν 

µεγάλη αξία. 

 

IDS Policy
49

  
 

Προτού να εγκατασταθεί το IDS σύστηµα στο δίκτυο, πρέπει να υπάρχει µια πολιτική για να 

ανιχνευθούν οι εισβολείς και να ληφθούν µέτρα, όταν βρεθεί µία τέτοια δραστηριότητα. Μια 

πολιτική πρέπει να υπαγορεύσει τους κανόνες IDS και πώς θα εφαρµοστούν. Η πολιτική IDS 

πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα συστατικά  και µπορούν να προστεθούν  περισσότερα ανάλογα 

µε τις απαιτήσεις ενός οργανισµού. 

� Έλεγχος IDS: Ανάλογα µε το IDS, υπάρχουν προειδοποιητικοί  µηχανισµοί που 

παρέχουν τις πληροφορίες για τη δραστηριότητα εισβολέων. Αυτά τα προειδοποιητικά  

συστήµατα µπορούν να είναι υπό µορφή απλών αρχείων κειµένων, ή σε µία MySQL 

βάση δεδοµένων. Η πολιτική πρέπει να καθορίζει το αρµόδιο πρόσωπο που απαιτείται 

για να ελέγξει τη δραστηριότητα εισβολέων.  Η δραστηριότητα εισβολέων, µπορεί 

επίσης να ελεγχθεί σε πραγµατικό χρόνο χρησιµοποιώντας τα pop-up windows. Σε αυτήν 

την περίπτωση οι υπεύθυνοι πρέπει να έχουν γνώση των alerts και της σηµασία τους σε 

επίπεδο ασφάλειας. 

� Υπεύθυνος IDS:  Όπως σε όλα τα συστήµατα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριµένο 

άτοµο  - administrator, υπεύθυνο να χειριστεί, να ελέγχει και να παρατηρεί το IDS 

σύστηµα. 

� Υποβολή έκθεσης:  Οι εκθέσεις µπορούν να παραχθούν παρουσιάζοντας τι συνέβη κατά 

τη διάρκεια της τελευταίας ηµέρας, εβδοµάδας, µήνα. 

� Updates:  Όπως σε κάθε σύστηµα, έτσι και εδώ χρειάζεται αναβαθµίσεις. Οι εισβολείς 

δηµιουργούν συνεχώς τους νέους τύπους επιθέσεων. Αυτές οι επιθέσεις ανιχνεύονται από 

το IDS σύστηµα, εάν ξέρει για την επίθεση υπό µορφή υπογραφών. Οι υπογραφές 
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επίθεσης χρησιµοποιούνται στους  Snort κανόνες, για να ανιχνεύσει τις επιθέσεις. Λόγω 

της συνεχώς µεταβαλλόµενης φύσης των επιθέσεων, πρέπει να ενηµερώνονται  οι 

υπογραφές και οι κανόνες για IDS σύστηµα. 

� Documentation:  Η τεκµηρίωση απαιτείται για κάθε πρόγραµµα. Η πολιτική IDS, πρέπει 

να περιγράψει ποιος τύπος τεκµηρίωσης θα γίνει όταν ανιχνεύονται οι επιθέσεις. Η 

τεκµηρίωση, µπορεί να περιλάβει ένα απλό log αρχείο που περιγράφει την πλήρη 

δραστηριότητα των εισβολέων.  

 

Συστήµατα Προστασίας - Secure Sockets Layer (SSL) 
 

Το πρωτόκολλο αυτό, χρησιµοποιείται σαν ένας µηχανισµός ασφάλειας στο επίπεδο 

εφαρµογής, το ανώτερο επίπεδο τόσο στην αρχιτεκτονική OSI όσο και την αρχιτεκτονική 

TCP/IP.  Το SSL, σχεδιάστηκε για να κάνει χρήση του πρωτοκόλλου TCP, προσφέροντας µια 

αξιόπιστη από-άκρη-σε-άκρη υπηρεσία και χρησιµοποιείται κυρίως σε Web Βrowsers και 

Servers.  Σχεδόν πάντα, ο εξυπηρετητής πετυχαίνει να πιστοποιήσει την ταυτότητα του, κυρίως 

µέσω (RSA) ψηφιακών υπογραφών.  

Τα πρωτόκολλα αυτά, χρησιµοποιούνται στη διαχείριση της ανταλλαγής των µηνυµάτων του 

πρωτοκόλλου HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).  Οι παράµετροι που περιέχονται σε µια 

σύνδεση HTTP είναι οι ακόλουθοι: 

� Τυχαίοι αριθµοί µεταξύ πελάτη (client) και εξυπηρετητή (server), οι οποίοι είναι 

διαφορετικοί για κάθε σύνδεση 

� Μυστικό MAC (Message Authentication Code), για εγγραφή δεδοµένων στον 

εξυπηρετητή 

� Μυστικό MAC, για εγγραφή δεδοµένων στον πελάτη 

� Κλειδί, για εγγραφή δεδοµένων στον εξυπηρετητή 

� Κλειδί, για εγγραφή δεδοµένων στον πελάτη 

� ∆ιανύσµατα αρχικοποίησης της σύνδεσης 

� Αριθµοί ακολουθίας (µεταξύ εξυπηρετητή και του πελάτη) 

� Υλοποίηση Λύσης Ασφαλείας 

Η διαδικασία υλοποίησης µιας λύσης ασφαλείας, πρέπει να λάβει χώρα µε µεγάλη προσοχή 

ώστε να διασφαλισθεί η προστασία και η αδιάλειπτη λειτουργία της εγκατάστασης και να 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

1. Καθορισµός προδιαγραφών συστηµάτων ασφαλείας 

2. Επιλογή των συστηµάτων-προϊόντων ασφαλείας 

3. Εγκατάσταση και χρήση των συστηµάτων σε περιβάλλον δοκιµών 

4. Ρύθµιση των συστηµάτων ασφαλείας, βάση των επιµέρους πολιτικών ασφαλείας και 

έλεγχός τους σε περιβάλλον δοκιµών 

5. ∆ηµιουργία πλάνου εγκατάστασης των συστηµάτων, στο περιβάλλον παραγωγής 

6. Εγκατάσταση των συστηµάτων ασφαλείας, στο περιβάλλον παραγωγής 

7. Έλεγχος σωστής λειτουργίας των συστηµάτων, σε πραγµατικές συνθήκες 

 

Ο ανθρώπινος παράγοντας
49, 54

  
 

Τα Intrusion Detection Systems (IDS), αποτελούν την προτελευταία γραµµή αµύνης ενός 

δικτύου απέναντι στους εσωτερικούς και εξωτερικούς εισβολείς. Υπάρχει ένα ακόµη επίπεδο 

ασφαλείας το οποίο, αν και δύσκολο στην εφαρµογή του, είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση 
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της µακροπρόθεσµης ασφάλειας κάθε δικτύου. Η αναφορά αφορά φυσικά, στο προσωπικό που 

χρησιµοποιεί το δίκτυο. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό, πως η ασφάλεια δικτύων αποτελεί µια συνεχώς µεταβαλλόµενη 

διαδικασία και όχι ένα οχυρό η κατασκευή του οποίοι αρκεί για να κρατήσει µακριά τους 

ανεπιθύµητους. Οι διαχειριστές των δικτύων κάθε επιχείρησης, πρέπει να έχουν άριστη γνώση 

της δοµής του δικτύου που επιβλέπουν και να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο χώρο της 

ασφάλειας δεδοµένων, για να εξασφαλίζουν πως οι άµυνές τους παραµένουν πάντοτε ισχυρές.  

Κάθε µέρα αποκαλύπτονται νέα τρωτά σηµεία στα ήδη υπάρχοντα συστήµατα ασφαλείας, 

καθώς και της εµφάνισης νέων ισχυρότερων προγραµµάτων αυτόµατης "σάρωσης" ενός 

δικτύου, για την ανακάλυψη και εκµετάλλευση ευάλωτων σηµείων (τα αυτόµατα προγράµµατα 

αξιοποίησης αυτών των αδυναµιών ονοµάζονται exploits).  

Κάθε διαχειριστής δικτύου λοιπόν, πρέπει να σκέφτεται και να ενεργεί ως cracker του δικού 

του δικτύου, δοκιµάζοντας κάθε νέο εργαλείο εύρεσης αδυναµιών όπως το SATAN (Security 

Administrator Tool for Analyzing Networks) και κλείνοντας ο ίδιος τις τρύπες που ανακαλύπτει, 

ή που ανακαλύπτουν άλλοι, σε άλλα παρόµοια δίκτυα, πριν αυτές γίνουν αντιληπτές από τρίτους 

και χρησιµοποιηθούν εναντίον του δικτύου.  

Οι διαδικασίες ασφαλείας όµως, δεν περιορίζονται µόνο στους διαχειριστές του εσωτερικού 

δικτύου. Πρέπει να γίνουν συνείδηση για όλους τους εργαζοµένους, καθώς ακόµη και το 

υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας είναι άχρηστο αν η γραµµατέας κολλήσει το password της επάνω 

στην οθόνη για να το έχει πρόχειρο, αν ο πωλητής χάσει το notebook µέσα στο οποίο είναι 

γραµµένα τα στοιχεία πρόσβασης στο δίκτυο ή αν το υψηλόβαθµο στέλεχος επιλέξει ως 

συνθηµατικό το 123456 "για να το θυµάται εύκολα" (πράγµα συχνά κατανοητό αφού πολλές 

φορές για λόγους ασφαλείας η µηχανογράφηση έχει την παράλογη απαίτηση από το προσωπικό 

να θυµάται 27 διαφορετικά passwords τα οποία φυσικά δεν επιτρέπεται να γράψει πουθενά).  

Τέλος, πολλά αξιόλογα συστήµατα ασφαλείας παραβιάζονται καθηµερινά, επειδή κάποιοι 

από τους χρήστες του εσωτερικού δικτύου συνδέονται µέσω dialup σύνδεσης µε το ∆ιαδίκτυο, 

παρακάµπτοντας το εταιρικό Firewall για "να κάνουν πιο εύκολα τη δουλειά τους" (για 

παράδειγµα, να χρησιµοποιήσουν εκείνο το πρόγραµµα χρηµατιστηρίου που δεν µπορεί να 

λειτουργήσει για όσους χρήστες συνδέονται µέσω Firewall).  ∆υστυχώς, δεν υπάρχουν εύκολες 

απαντήσεις στον τοµέα της ασφάλειας δικτύων.  Με προσοχή και µεθοδικότητα µπορεί να 

αυξηθεί η δυσκολία προσβολής, αλλά ο κίνδυνος παραβίασης κάθε εταιρικού δικτύου θα 

παραµείνει πάντοτε µια λιγότερο ή περισσότερο πιθανή εξέλιξη.  

 

2.7 Ασφάλεια ∆ιαδικτυακών Υπηρεσιών 

 

Για την επίτευξη ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών, µεταξύ πελάτη – διακοµιστή, σε µια 

σύνοδο ∆ιαδικτυακών Υπηρεσιών (Web Services Session) διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: 

� Σύνδεση µε HTTP 

� Σύνδεση µε HTTPS 

� Σύνδεση µε SOAP Security Extensions. Τα extensions αυτά είναι: 

1. Security Assertion Markup Lanquage (SAML) 

2. Extensible Access Control Markup Lanquage(XACML) 

3. XML Key Management Specification (XKMS) 

4. XML Encryptions 

5. XML Signature 

6. WS-Security 
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Βασική πιστοποίηση για συνδέσεις πάνω από HTTP 1.1 
 

Χρησιµοποιείται όνοµα χρήστη και κωδικός για την είσοδο σε προστατευµένους πόρους του 

διακοµιστή. Τα στοιχεία αυτά, στέλνονται συνήθως µε κάποια κωδικοποίηση (όπως για 

παράδειγµα, µε χρήση του αλγορίθµου MD5), για προστασία από υποκλοπή που θα συνέβαινε 

στην περίπτωση µετάδοσης απλού κειµένου. Το πρόβληµα εδώ, είναι ότι το σώµα του 

αποστελλόµενου µηνύµατος, δεν κρυπτογραφείται. Για περισσότερη ασφάλεια στην πράξη, 

χρησιµοποιούνται κατά την µετάδοση σύνδεσµοι, από τις τεχνολογίες δηµοσίου κλειδιού και 

Kerberos. 

 

Πιστοποίηση χρήστη για συνδέσεις πάνω από HTTPS 
 

Στην περίπτωση αυτή γίνεται χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών και του SSL για ασφαλή 

µετάδοση. Συνήθως η σύνδεση γίνεται στην θύρα 443, αντί για τη θύρα 80 στην οποία γίνονται 

οι συνδέσεις HTTP. Το πρόβληµα µε τις ∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες είναι ότι κατά την εκτέλεση 

τους µερικές φορές χρειάζεται η πληροφορία να περάσει και από κάποιον τρίτο ενδιάµεσο 

κόµβο και έτσι το HTTPS δεν µπορεί να εξασφαλίσει ότι η πληροφορία δεν αλλοιώθηκε κατά 

την µετάβαση στον ενδιάµεσο αυτό κόµβο. 

 

Άλλες µέθοδοι πιστοποίησης χρήστη 
 

Γενικά οι εφαρµογές που κάνουν χρήση εγγράφων XML, µέσω SOAP, έχουν πολύ υψηλές 

απαιτήσεις σε ασφάλεια, µιας και τα έγγραφα XML, είναι σε απλό κείµενο και όχι σε δυαδική 

µορφή. Έτσι, είναι πάρα πολύ εύκολη η αλλοίωση τους. Για την επίτευξη της ασφάλειας 

εφαρµόζονται, οι παρακάτω τεχνολογίες: 

� XML Signature:  Το World Web Consortum, µαζί µε την επιτροπή Internet Engineering 

Task Force, έχει ορίσει το πρότυπο της υπογραφής XML (XML Signature), δηλαδή ενός 

αρχείου XML, που αποτελεί ψηφιακή υπογραφή για κάποιο περιεχόµενο. Το πρότυπο 

κάνει χρήση των αλγόριθµων DSS και SHA-1.  Με τη χρήση της υπογραφής XML 

µπορούν να υπογραφούν αρχεία οποιουδήποτε τύπου.  Το περιεχόµενο που υπογράφεται, 

µπορεί να βρίσκεται εντός ή και εκτός του αρχείου XML της υπογραφής.  Στην δεύτερη 

περίπτωση απλά υπάρχει µια αναφορά µε URL, στο περιεχόµενο που υπογράφεται. Αυτό 

επειδή, η τιµή σωρού, που προκύπτει µε την εφαρµογή της συνάρτησης σωρού, θα είναι 

διαφορετική για αρχεία XML να λαµβάνουν µια ‘κανονική µορφή’, πριν δηµιουργηθεί η 

XML υπογραφή τους. Παράλληλα µε τα παραπάνω, εφαρµόζεται και το πρότυπο της 

κρυπτογράφησης XML (XML Encryption), µε το οποίο µπορούν να κρυπτογραφηθούν 

ανεξάρτητα τα διάφορα στοιχεία ενός εγγράφου XML. 

� Πρότυπο XKMS: Γίνεται η διαχείριση των δηµοσίων και ιδιωτικών κλειδιών στις 

∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες. Αποτελείται από τα βασικά συστατικά XML Key Information 

Service Specification (X-KISS) και XML Key Information Service Specification (X-

KRSS). 

� Γλώσσα SAML: Υλοποιείται το πρότυπο PMI (Permissions Management 

Infrastructure).  Το πρότυπο PMI, διαµέσου ενός συνόλου κανόνων και πολιτικών 

ελέγχει την ταυτοποίηση χρηστών σε ένα σύστηµα.  Η υλοποίηση του PMI µε την SAML 

αφορά σε B2C (εµπορικές ιστοσελίδες) και B2B εφαρµογές. Με την SAML γίνεται 

εφαρµογή συγκεκριµένων πολιτικών ασφαλείας (security policies). Η περιγραφή των 
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πολιτικών αυτών και η πιστοποίηση χρηστών και διεργασιών βάσει κριτηρίων γίνεται µε 

πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς, είναι µε την µορφή Extensible Access Control 

Markup Language (XACML), που υλοποιείται από την εταιρεία Oasis Group. Η 

XACML είναι µια γλώσσα που περιγράφει αναλυτικά τα κριτήρια πρόσβασης σε 

υπολογιστικούς πόρους και σε πληροφορίες διαθέσιµες στο ∆ιαδίκτυο. 

 

2.8 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Ασφάλεια
56

  
 

Τα web services παρέχουν πολλά πλεονεκτήµατα στις εφαρµογές, αλλά επίσης εκθέτουν 

σηµαντικούς νέους κινδύνους στην ασφάλεια.  Η δηµιουργία και η διατήρηση ενός ασφαλούς 

περιβάλλοντος web services περιλαµβάνει και τη διαχείριση διαφόρων µηχανισµών για το 

διαδίκτυο, την XML και τα ίδια τα web services.  

Η γενική αντιµετώπιση αφορά τα παρακάτω
15 

:  

 

� Ασφάλεια σε επίπεδο µεταφοράς, όπως τα τύχη προστασίας (firewalls), τα ιδεατά 

ιδιωτικά δίκτυα (VPNs), η επικύρωση (authentication), η µη αποκήρυξη ευθύνης (non-

repudiation), και η κρυπτογράφηση (encryption). 

� Ασφάλεια σε επίπεδο µηνύµατος, όπως τα στοιχεία επικύρωσης (authentication tokens) 

για να επικυρώσουν την ταυτότητα του αιτούντα και οι δηλώσεις έγκρισης (authorization 

assertions) για να ελέγξουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του πάροχου.  

� Ασφάλεια σε επίπεδο δεδοµένων, όπως είναι η κρυπτογράφηση (encryption) και η 

ηλεκτρονική υπογραφή (digital signature), για την προστασία ενάντια στις αθέµιτες 

αλλαγές των δεδοµένων.  

� Ασφάλεια σε επίπεδο περιβάλλοντος, όπως είναι η διαχείριση (management), η 

αναγραφή (logging) και ο έλεγχος (auditing) για την αναγνώριση των προβληµάτων που 

πρέπει να διορθωθούν.  

 

Για την αντιµετώπιση όλων των παραπάνω δηµιουργήθηκε µια οµάδα από προδιαγραφές που 

είναι ακόµη υπό ανάπτυξη.  Οι κυριότερες από αυτές είναι οι παρακάτω
15, 55

:  

 

� WS-Security: καθορίζει µια αρχιτεκτονική για ασφαλή επικοινωνία.  

� WS-Policy: οι σχετικές µε αυτήν προδιαγραφές, καθορίζουν µια πολιτική από κανόνες 

για   το πώς οι υπηρεσίες θα αλληλεπιδρούν µεταξύ τους.  

� WS-Trust: καθορίζει το µοντέλο εµπιστοσύνης, για ασφαλείς συναλλαγές.  

� WS-Privacy: καθορίζει, πώς τηρείται η ιδιοτικότητα στις πληροφορίες.  

� WS-Secure Conversation: καθορίζει, πώς θα επιτευχθεί µια ασφαλή συνεδρία µεταξύ 

υπηρεσιών που ανταλλάσουν δεδοµένα µε κανόνες ορισµένους στα WS-Policy, WS-

Trust, WS-Privacy.  

� WS-Federation: καθορίζει τους κανόνες, σχετικά µε την ταυτότητα σε κατανεµηµένο 

περιβάλλον.  

� WS-Authorization: χειρίζεται την επεξεργασία, για την επικύρωση που αφορά στην 

πρόσβαση και την ανταλλαγή δεδοµένων.  

 

Όλα τα παραπάνω χρησιµοποιούν το SOAP Header και έτσι εκµεταλλεύονται στο έπακρο την 

επεκτασιµότητα του πρωτοκόλλου SOAP.  
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Web services και µηνυµατοδότηση (messaging)  

 

Υπάρχει µία οµάδα προδιαγραφών, που πραγµατεύεται ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την 

αξιόπιστη αποστολή µηνυµάτων (reliable messaging) και τις ειδοποιήσεις (notification) 
15

:  

� WS-ReliableMessaging και WS-Reliability: καθορίζουν µηχανισµούς για την 

εξασφάλιση της παράδοσης των µηνυµάτων, µε τη σωστή σειρά, και την εξάλειψη των 

διπλότυπων.  

� WS-Eventing και WS-Notification: παρέχουν ένα µηχανισµό σχετικά µε τα γεγονότα 

(events), ώστε οι συνδροµητές να ειδοποιούνται ανεξάρτητα από τη σχέση µεταξύ του 

παρόχου και του αιτούντα.  

Και οι παραπάνω τεχνολογίες, χρησιµοποιούν το SOAP Header.  

Αλληλεπίδραση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (transactions)  

 

Οι συναλλαγές, αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο έχει αποδειχθεί 

πολύ χρήσιµο στο πέρασµα των χρόνων. Οι συναλλαγές στο περιβάλλον των web services, 

εξασφαλίζουν ότι µία οµάδα από web services, πετυχαίνει ένα κοινό αποτέλεσµα. Τα web 

services συχνά, εξαρτώνται το ένα από το άλλο για να ολοκληρώσουν πολύπλοκες αιτήσεις σε 

µία εφαρµογή, όπως η ενηµέρωση µιας εγγραφής πελάτη (η οποία µπορεί να ενηµερώνει 

πολλαπλές βάσεις δεδοµένων µε στοιχεία πελάτη) ή η επεξεργασία µίας παραγγελίας (η οποία 

µπορεί να ενηµερώνει πολλαπλές βάσεις δεδοµένων αποθηκών)
15

.  Οι πιο σηµαντικές 

προσπάθειες που σχετίζονται µε τις συναλλαγές στο περιβάλλον των web services, είναι οι 

παρακάτω
15

:  

 

� WS-Transaction: µία οικογένεια προδιαγραφών που περιλαµβάνει:  

1. WS-AtomicTransactions (WS-AT): Ένα πρωτόκολλο two-phase 

commit, για διαλειτουργικότητα των web services.  

2. WS-BusinessActivity (WS-BA): Ένα ανοικτό ενσωµατωµένο 

πρωτόκολλο, για µακροπρόθεσµες επιχειρησιακές διαδικασίες.  

3. WS-Coordination (WS-C): Ένα πλαίσιο συντονισµού, που 

υποστηρίζει τα WS-AT και WS-C.  

 

� WS-Composite Application Framework: µία οικογένεια προδιαγραφών που 

περιλαµβάνει:  

1. WS-Context (WS-CTX): Ένας γενικός µηχανισµός διαχείρισης 

πλαισίου.  

2. WS-CoordinationFramework (WS-CF): Ένα πλαίσιο συντονισµού, 

που υποστηρίζει τα WS-AT, WS-BA, και τα τρία πρωτόκολλα στο 

WS-TXM.  

3. WS-TransactionManagement (WS-TXM): Ένα πρωτόκολλο για 

two-phase commit, για διαλειτουργικότητα των Web Services (ACID), 

ένα πρωτόκολλο βασισµένο στη διόρθωση (compensation), για 

µακροπρόθεσµες διαδικασίες (LRA) και ένα πρωτόκολλο διαχείρισης 

επιχειρησιακών διαδικασιών (BP).  
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Παρακάτω, στον πίνακα 4, παραθέτονται επίσης, τα µέτρα ασφαλείας ενός πληροφοριακού 

συστήµατος και τα οποία µπορούν να αναλυθούν στις παρακάτω βασικές κατηγορίες: 

 

Βασικές κατηγορίες µέτρων  

ασφάλειας του 

Πληροφοριακού Συστήµατος (ΠΣ) 

 

Επιµέρους κατηγορίες των βασικών µέτρων ασφάλειας του  

Πληροφοριακού Συστήµατος (ΠΣ) 

 

Οργάνωση και διαχείριση της 

ασφάλειας του πληροφοριακού 

συστήµατος 

1. Σχεδιασµός της ασφάλειας του ΠΣ 

2. Κώδικας δεοντολογίας 

3. Έλεγχος, επιθεώρηση και εποπτεία της ασφάλειας του ΠΣ 

4. Ρόλοι και αρµοδιότητες υλοποίησης και διαχείρισης της 

ασφάλεια του ΠΣ 

5. Τεκµηρίωση και εγχειρίδια χρήσης των διαδικασιών και 

λειτουργιών σχετικά µε την ασφάλεια του ΠΣ 

6. Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση χρηστών 

 

Ασφάλεια ανάπτυξης και συντήρησης 

του πληροφοριακού συστήµατος 

 

1. Ανάπτυξη και συντήρηση εφαρµογών (Application development 

and maintenance) 

2. ∆ιαχείρισης της υποστήριξης και απόκτησης υλικού και 

λογισµικού από προµηθευτές (Vendor support – contracts and 

reliability) 

3. Απογραφή του υλικού και λογισµικού και διαχείριση των 

αλλαγών (Hardware and software inventory) 

 

Φυσική ασφάλεια 

1. Ασφάλεια κτιριακών εγκαταστάσεων 

2. Ασφάλεια εξοπλισµού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακής 

υποδοµής 

3. Προστασία από φυσικές καταστροφές  (Environmental controls)  

� 

Ασφάλεια δεδοµένων 

1. Μηχανισµοί εξασφάλισης  ακεραιότητας και εµπιστευτικότητας 

των δεδοµένων  

2. Κατηγοριοποίηση, ταξινόµηση των δεδοµένων (Classification of 

data/ information) 

 

Ασφάλεια της υπολογιστικής και 

τηλεπικοινωνιακής υποδοµής 

1. ∆ιαδικασίες διαχείρισης εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας 

2. ∆ιαδικασίες αντιµετώπισης ιοµορφών  

3. ∆ιαδικασίες διαχείρισης συνθηµατικών 

4. Ασφάλεια εφαρµογών-λογισµικού  

5. Ασφάλεια βάσεων δεδοµένων 

6. Ασφάλεια δικτύων και τηλεπικοινωνιών και ασφάλεια κατά τη 

σύνδεση στο Internet 

7. Έλεγχος προσπέλασης του ΠΣ 

8. Μηχανισµοί καταγραφής συµβάντων και περιστατικών ή 

προσπαθειών παραβίασης της ασφάλειας του ΠΣ 

Ανάκαµψη από καταστροφές 1. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης 

 

Πίνακας 4: Μέτρα Ασφαλείας ενός Πληροφοριακού Συστήµατος. 

 

2.9 Αδυναµίες και Απειλές
57

 
 

Το σύνολο των γνωστών αδυναµιών που είναι δυνατό να εµφανισθούν σε µία Ιστοσελίδα και 

που σχετίζονται µε ανάλογες απειλές,   αναφέρονται στις παρακάτω κατηγορίες.  Οι κατηγορίες 

Αδυναµιών και Απειλών αναφέρονται σε:  

� ∆ιαχείριση ∆ιαµόρφωσης της Υποδοµής (Infrastructure Configuration Management)
 58

: 

κακή διαµόρφωση των web-servers, application-servers και firewalls. 
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� ∆ιαχείριση ∆ιαµόρφωσης των Εφαρµογών (Application Configuration Management): 

κακή διαµόρφωση των εφαρµογών και της ανάπτυξης των διαφόρων επιπέδων τους. 

� Επικύρωση Εγκυρότητας των δεδοµένων Εισόδου/Εξόδου (Boundary Validation 

Vulnerabilities)
59

: µη επαρκής έλεγχος των δεδοµένων Ι/Ο. 

� Αυθεντικοποίηση και Έλεγχο Πρόσβασης (Authentication and Access Control): 

αυθεντικοποίηση χρήστη καθώς και ελεγχόµενη πρόσβαση στους πόρους του 

συστήµατος. 

� Προστασία ∆εδοµένων (Data Protection): προστασία από µη εξουσιοδοτηµένους 

χρήστες. 

� Υπερχείλιση Buffer (Buffer Overflows): φτωχή κωδικοποίηση που µπορεί να εκθέσει σε 

κίνδυνο το σύστηµα. 

� Λάθη στη Λογική των Εφαρµογών (Application Logic Flaws): επιχειρησιακής λογικής 

αποφάσεις, που δεν εκτελούνται όπως έχει σχεδιαστεί το σύστηµα. 

� Ζητήµατα ∆ιαχείρισης Συνόδων (Session Management Issues): λήξη χρόνου συνόδου, 

πειρατεία ή δέσµευση συνόδου. 

� Παραβίαση Ιδιωτικότητας Χρηστών (User Privacy Violations): ζητήµατα, που µπορούν 

να αποκαλύψουν προσωπικές πληροφορίες χρηστών. 

� Χειρισµό Λαθών και Εξαιρέσεων (Error and Exception Handling): λάθη του 

συστήµατος, που µπορούν να δώσουν πληροφορίες για την κατάστασή του. 

 

2.10 Μέθοδοι Ασφαλείας
60

 

 

Οι βασικές µέθοδοι της ασφάλειας των web εφαρµογών είναι: 

Επιθεώρηση ασφαλείας (security audit)
62

:  Ένα σύστηµα ελέγχεται, µε βάση ένα σύνολο 

από πίνακες ελέγχου (checklists), οι οποίοι διαµορφώνονται µε βάση διεθνή πρότυπα σχετικά µε 

την ασφάλεια και τις κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας ενός οργανισµού.  Οι ελεγκτές εκτελούν 

την εργασία τους µέσα από προσωπικές συνεντεύξεις, ανιχνεύσεις αδυναµιών, εξετάσεις των 

ρυθµίσεων, αναλύσεις των διαµοιρασµένων πόρων δικτύου και µελέτες των ιστορικών 

στοιχείων (log files). 

Αυτο-αξιολόγηση ασφαλείας (security self-assessment)
61

:  ∆εν υπάρχουν συγκεκριµένα 

πρότυπα - standards, ως προς τα οποία θα µετρηθεί το σύστηµα, αλλά ο στόχος προσδιορίζεται 

από την περιοχή που χρειάζεται διερεύνηση και βελτίωση στη θωράκισή της.  Η µέθοδος αυτή, 

ξεπερνά τους πίνακες ελέγχου (checklists) και επεκτείνεται, σε ένα πιο λεπτοµερή έλεγχο για 

εντοπισµό αδυναµιών, αλλά και σε συστάσεις για επιδιορθώσεις και βελτιώσεις.  Πλεονέκτηµα 

της είναι, η δυνατότητα να οριστούν επίπεδα προτεραιότητας σε κάθε συστατικό που 

αξιολογείται, έτσι ώστε µε την ολοκλήρωση της, να δοθεί µια σειρά προτεραιότητας στην 

επιδιόρθωση των αδυναµιών. 

∆οκιµή διείσδυσης (penetration testing ή "ethical hacking")
63

:  Είναι η ελεγχόµενη 

προσοµοίωση µιας επίθεσης, προκειµένου να επιτευχθεί ένας προκαθορισµένος στόχος.  Σκοπός 

της είναι, να εντοπιστούν συγκεκριµένες πληροφορίες (σχετικές µε την ύπαρξη γνωστών 

αδυναµιών) και να διερευνηθεί κατά πόσο είναι δυνατόν ένας ξένος, κάνοντας χρήση αυτών των 

πληροφοριών, να µπορέσει να δηµιουργήσει προβλήµατα.  ∆εν έχει σκοπό να εντοπίσει όλες τις 

αδυναµίες, αλλά να αποδείξει ότι η ασφάλεια του συστήµατος µπορεί να διακυβευτεί.  Η δοκιµή 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί, µε βάση µηδενική γνώση (zero knowledge), ή µε πλήρη γνώση (full 

knowledge) του συστήµατος που δοκιµάζεται. Χρησιµοποιείται, για να καθορίσει την αξιοπιστία 
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και τη δύναµη των µέτρων ασφαλείας που παίρνονται (Οι “ethical hackers” προσπαθούν να 

υιοθετήσουν τις επιθέσεις και τις τεχνικές των hackers, για να µετρήσουν το επίπεδο 

ασφάλειας). 

 

Σύγκριση των Μεθόδων Μέτρησης Ασφάλειας 

 
Για τον έλεγχο της ασφάλειας µιας web εφαρµογής µε τις µεθόδους της επιθεώρησης 

ασφάλειας και της αυτο-αξιολόγησης, απαιτείται η µετακίνηση µιας µεγάλης οµάδας ειδικών 

ασφαλείας, στον τόπο που λειτουργεί ο οργανισµός, του οποίου η ασφάλεια της εφαρµογής 

ελέγχεται. Η οµάδα αυτή, πρέπει να έχει στη διάθεση της, τις κατάλληλες λίστες, να έχει υψηλή 

τεχνογνωσία και να είναι άρτια συντονισµένη.  Για την ενέργεια των ελέγχων, απαιτείται πολύς 

χρόνος, ώστε να ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις, οι επιθεωρήσεις, οι αξιολογήσεις και οι 

έρευνες, στη διάρκεια των οποίων αποκαλύπτεται και διαταράσσεται η λειτουργία του 

οργανισµού. 

Όλα τα παραπάνω, σε συνάρτηση µε την ανάγκη για συνεχείς και επαναλαµβανόµενους 

ελέγχους, καθιστούν τη δοκιµή διείσδυσης, µονόδροµο και η οποία έχει τα εξής πλεονεκτήµατα: 

Απαιτείται ελάχιστο προσωπικό και δεν είναι αναγκαία η µετακίνηση του, παρέχει 

δυνατότητα πλήρους αυτοµατοποίησης,  διαρκεί ελάχιστο χρόνο και είναι εύκολα 

επαναλαµβανόµενη.  ∆εν απαιτεί, την σε βάθος γνώση της εφαρµογής που ελέγχεται, δεν 

διαταράσσει τη λειτουργία της και είναι πολύ οικονοµική. 

 

2.10.1 Τεχνικές ∆οκιµής ∆ιείσδυσης 

 

Υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις τεχνικών ελέγχου ασφάλειας των web εφαρµογών, µε τη 

µέθοδο της δοκιµής διείσδυσης  Η Χειροκίνητη (manual), όπου όλη η διαδικασία ελέγχου 

γίνεται βήµα-βήµα, χωρίς την ύπαρξη αυτοµατισµών επανάληψης παρόµοιων βηµάτων και η 

Αυτοµατοποιηµένη (automated), όπου µε τη χρήση εργαλείων, αυτοµατοποιούνται µερικοί ή 

όλοι οι έλεγχοι και οι διαδικασίες ελέγχου.  Η δεύτερη διακρίνεται σε δύο τεχνικές: 

� Black Box: είναι η εφαρµογή δοκιµαστικών δεδοµένων που έχουν προέλθει από 

καθορισµένες λειτουργικές απαιτήσεις, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τη δοµή της 

εφαρµογής στην οποία εφαρµόζονται.  Η εφαρµογή εξετάζεται χρησιµοποιώντας την 

εξωτερική της διεπαφή, αυτή που χρησιµοποιούν οι απλοί χρήστες.  Μιµούνται την 

ακολουθία αλληλεπιδράσεων χρήστη-εφαρµογής και κάθε αποτυχία δείχνει ότι ο 

χρήστης έλαβε ανεπαρκή υπηρεσία. 

� White Box: εξετάζεται η δοµή της εφαρµογής και βάση αυτής καθορίζονται τα 

δεδοµένα της δοκιµής.  Εξετάζεται η εσωτερική δοµή της εφαρµογής, 

χρησιµοποιώντας τη διεπαφή προγραµµατισµού εφαρµογών (Application 

Programmatic Interface – που αποτελεί το µέσο επικοινωνίας των εφαρµογών, µε τον 

πυρήνα του Λειτουργικού Συστήµατος ή µε βιβλιοθήκες τρίτων κατασκευαστών). 

 

2.11 Εργαλεία Ελέγχου Ασφαλείας
64, 65

 

 

Τα εργαλεία διακρίνονται, ως προς το σύνολο των ελέγχων που πραγµατοποιούν, σε: 

Επιχειρησιακού επιπέδου (Enterprise level): διεξάγουν ελέγχους για το σύνολο των 

γνωστών αδυναµιών, βάση ενηµερωµένων βιβλιοθηκών. Αποτελούνται, από µια συλλογή 

εργαλείων και ανιχνεύουν τις εφαρµογές µε την τεχνική, Black box δοκιµής διείσδυσης που 
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προαναφέρθηκε.  Επιτρέπουν την αυτόµατη ανίχνευση, αλλά και µε ειδικά σενάρια, είτε ως προς 

τα σηµεία ανίχνευσης, είτε ως προς τα είδη των αδυναµιών.  Επίσης, επιτρέπουν και 

χειροκίνητους ελέγχους. (για παράδειγµα, Sanctum AppScan, KaVaDo ScanDo, SPI Dynamics 

WebInspect και OWASP WebScarab). 

Εστιασµένα (Focused): εκτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες ή αυτοµατοποιούν ένα ή 

περισσότερα τεστ ελέγχου.  Αποτελούν, στοιχειώδεις δοµικές µονάδες, που βοηθούν στην 

οικοδόµηση µιας ακολουθίας δοκιµών ασφαλείας, αλλά για να πραγµατοποιηθεί µια δοκιµή από 

τη βάση µε αυτά, απαιτεί πολύ χρόνο. (για παράδειγµα, WebSphinx, AtStake WebProxy, Nikto, 

SPIKE Proxy, WebserverFP και Mieliekoek.pl). 

Ακόµα, τα εργαλεία διακρίνονται ως προς τον κώδικα τους σε: 

Κλειστού κώδικα (Close - proprietary source): δηλαδή, τα εµπορικά εργαλεία διαφόρων 

εταιριών, ανήκουν όλα τα Επιχειρησιακού επιπέδου (Enterprise level), εκτός από το WebScarab, 

το οποίο είναι ένα εργαλείο ανοικτού κώδικα, του οργανισµού OWASP (Open Web Application 

Security Project), ο οποίος είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός για την ασφάλεια των Web 

εφαρµογών. 

Ανοικτού κώδικα (Open source):  περιλαµβάνονται και τα ελευθέρας χρήσεως εργαλεία 

(δηλαδή εργαλεία για µη εµπορική χρήση).  Σε αυτή την κατηγορία, ανήκουν όλα τα Focused 

εργαλεία. 

Τα Κλειστού κώδικα εργαλεία είναι ολοκληρωµένα προϊόντα, που δίνουν µεγάλη προσοχή 

στην ευκολία χρήσης από προσωπικό, µη ειδικό σε θέµατα ασφαλείας. 

Στο σύνολο τους τα εµπορικά εργαλεία, έχουν λίγο πολύ, τα ίδια βασικά λειτουργικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα.  Στοχεύουν στην παροχή µιας σαφούς ροής εργασιών ή µιας 

ολοκληρωµένης διαδικασίας, για την αξιολόγηση της ασφάλειας µιας web εφαρµογής. 

Προσφέρουν επίσης, πολύ περισσότερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα από οποιοδήποτε από τα 

Ανοικτού κώδικα εργαλεία.  Το πρόβληµα µε τα Κλειστού κώδικα εργαλεία είναι, ότι 

χρησιµοποιούν ιδιωτικές βάσεις δεδοµένων αδυναµιών και είναι δύσκολο να αξιολογηθεί πόσο 

περιεκτικές είναι αυτές και συνεπώς πόσο αποτελεσµατικοί είναι οι έλεγχοι τους.  Έχουν το 

πλεονέκτηµα της υποστήριξης των χρηστών, έναντι αµοιβής βέβαια.  Ένα άλλο πρόβληµα των 

Κλειστού κώδικα εργαλείων, είναι η δυσκολία επέκτασης τους, που βασίζεται στη διακριτική 

ευχέρεια των εταιριών που τα παρέχουν.  Σε αντίθεση, τα Ανοικτού κώδικα είναι πολύ πιο 

εύκολα επεκτάσιµα, πράγµα που ενισχύει την εντύπωση ότι έχουν πιο ενηµερωµένες βάσεις 

δεδοµένων αδυναµιών, κάτι που τα κάνει πολύ δηµοφιλή. 

Συµπερασµατικά, τα εστιασµένα εργαλεία είναι απαραίτητα σε έναν ελεγκτή ασφάλειας, µε 

κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο και εξειδίκευση. Μπορούν να γίνουν όµως επικίνδυνα, για 

κάποιον χωρίς γνώσεις που πειραµατίζεται µε αυτά, καθιστώντας τον επικίνδυνο για τις 

εφαρµογές πάνω στις οποίες τα δοκιµάζει. Τα Επιχειρησιακού επιπέδου εργαλεία, είναι 

κατάλληλα για κάθε επιχείρηση που θέλει να διεξάγει δικούς της ελέγχους ασφαλείας, χωρίς να 

έχει την ανάγκη εξωτερικών παραγόντων.  Τέλος, τα Ανοικτού κώδικα, Επιχειρησιακού 

επιπέδου εργαλεία, είναι κατάλληλα για την εκπαίδευση και την έρευνα πάνω στον τοµέα του 

ελέγχου ασφάλειας των web εφαρµογών, παρόλο που δεν είναι πολύ φιλικά προς τους χρήστες 

και απαιτούν θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3.1  Βασικά Χαρακτηριστικά Ποιότητας 

 

1. Το πρότυπο ISO8402-1986
69

, ορίζει την ποιότητα ως το σύνολο των 

χαρακτηριστικών µιας οντότητας, που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί 

εκφρασµένες και συνεπαγόµενες ανάγκες. Σε πολλές περιπτώσεις οι ανάγκες 

µπορούν να µεταβάλλονται µε την πάροδο του χρόνου, πράγµα που συνεπάγεται την 

αναγκαιότητα περιοδικής ανασκόπησης των απαιτήσεων για την ποιότητα. Αποτελεί, 

δηλαδή, έναν ορισµό, που βασίζεται σε δύο κλασσικές διαστάσεις της ποιότητας: την 

καταλληλότητα, ως προς τον σκοπό και την συµµόρφωση, ως προς τις απαιτήσεις 

2. CARVIN(1988)
78

: ‘’Η ποιότητα είναι µια απλή, µια αναλύσιµη ιδιότητα που 

µαθαίνουµε να την αναγνωρίζουµε µόνο µε την πείρα µας.’’  

3. JOSEPH .M. JURAN
66

: Προτείνει την χρήση µιας κυκλικής διαδικασίας του 

management ποιότητας, που συνδέει τον σχεδιασµό ποιότητας (δηλαδή, τον 

προσδιορισµό των χρηστών πελατών-πελατών και των αναγκών τους), τον έλεγχο 

ποιότητας (δηλαδή, την ανατροφοδότηση των υπαλλήλων µε στοιχεία απόδοσης) και 

την βελτίωση ποιότητας (δηλαδή, βελτίωση της ικανοποίησης των υπαλλήλων και 

πρόληψη –όχι διόρθωση- των προβληµάτων). Η ιδέα της ευθύνης του management 

και όχι οι τεχνικές ελέγχου ποιότητας, αποτελούν το επίκεντρο της θεωρίας του 

JURAN. Επίσης, κατά τον JURAN, ποιότητα είναι η καταλληλότητα για σκοπό και 

χρήση και δεν είναι ποτέ τυχαία, αλλά αποτέλεσµα κατάλληλου σχεδιασµού. 

4. W. EDWARDS DEMING
68

: O DEMING, προτείνει δεκατέσσερα σηµεία για την 

διαχείριση της ποιότητας και υποστηρίζει πως για να υπάρξει αποτέλεσµα στην 

βελτίωση των υπηρεσιών ενός οργανισµού, πρέπει να επιτευχθούν τα ακόλουθα: 

� Προσανατολισµός της διοίκησης σε στόχους διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας 

� Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού 

� Κατάργηση των διαχωριστικών γραµµών µεταξύ τµηµάτων και ανθρώπων 

5. PHILIP. J. CROSBY : Ο CROSBY
67

, στηρίζει την άποψη περί διαχείρισης ποιότητας 

σε πέντε απόλυτα σηµεία. Αυτά είναι: 

� Η ποιότητα λειτουργεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

� ∆εν υπάρχουν προβλήµατα ποιότητας 

� Κάνε το σωστό µε την πρώτη φορά 

� Το κόστος της ποιότητας, είναι ο µόνος δείκτης απόδοσης 

� Το µηδενικό ελλάτωµα, είναι το µοναδικό standard απόδοσης 

6. Η θεωρία του Crosby για το management ποιότητας, είναι πιο ολιστική.  Ισσοροπεί  

δηλαδή, την συµµετοχή και του management και των υπαλλήλων στην επίλυση 

θεµάτων ποιότητας: 

� Κοινά στοιχεία όλων των θεωριών 

� Ο χρήστης είναι το επίκεντρο του οργανισµού 

� Συστηµατική βελτίωση λειτουργιών 

� Ανάπτυξη έµψυχου δυναµικού 

� Μακρόχρονη σκέψη και προγραµµατισµός 

� ∆έσµευση για την ποιότητα 
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3.2 To Μοντέλο SERVQUAL (Service Quality) 

 

Η θεωρία και η πρακτική του Μάρκετινγκ, αρχικά αναπτύχθηκε βασιζόµενη στα φυσικά 

αγαθά, όπως για παράδειγµα τα αυτοκίνητα, τα τρόφιµα, τα ποτά, τα καλλυντικά, τα 

ηλεκτρονικά και άλλα πάρα πολλά καταναλωτικά προϊόντα της αγοράς. 

Όµως, µία από τις µεγαλύτερες τάσεις τις τελευταίες δεκαετίες ήταν η µεγάλη και ραγδαία 

ανάπτυξη των υπηρεσιών.  Στις Η.Π.Α, από στοιχεία των τελευταίων χρόνων, οι υπηρεσίες 

αποτελούν το 79% των θέσεων εργασίας και το 74% του Α.Ε.Π.  Τα τελευταία τουλάχιστον 20 

χρόνια, η ανάπτυξη των υπηρεσιών και η σταδιακή αύξηση των ποσοστών απασχόλησης µε 

αυτούς τους τοµείς,  οδήγησαν στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος αντιµετώπισης των ειδικών 

προβληµάτων, στον τοµέα Μάρκετινγκ των Υπηρεσιών. 

Στην συνέχεια, δίνεται ο ορισµός, η φύση, τα χαρακτηριστικά και οι στρατηγικές    

Μάρκετινγκ των Υπηρεσιών και γίνει εστίαση, σε µία από αυτές τις στρατηγικές, που είναι η 

∆ιαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών. 

Αναλύεται το  µοντέλο ‘SERVQUAL’
71

, που αποτελεί εργαλείο ανάλυσης, ανάπτυξης και 

µέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών, που µπορεί να προσφέρει σήµερα ένας οργανισµός  

προς τους πελάτες του, προκειµένου αυτοί να είναι ευχαριστηµένοι και πιστοί τόσο στα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που διέπουν αυτά, πριν και µετά την πώληση τους, όσο και στις 

καθαρές µορφές υπηρεσιών χωρίς την πώληση απτών αγαθών. 

 

Υπηρεσίες 
 

Η Υπηρεσία σαν ορισµός, αποτελεί µια οποιαδήποτε πράξη, έργο ή παράσταση που στην 

ουσία είναι κυρίως, σε µία µη απτή µορφή και την οποία κάποιο συµβαλλόµενο µέρος παρέχει 

σε κάποιο άλλο και δεν καταλήγει στην απόκτηση ιδιοκτησίας της.  Η υλοποίησή της, µπορεί να 

συνδέεται αλλά µπορεί και όχι µε κάποιο φυσικό προϊόν. 

Οι τοµείς στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες σήµερα είναι πάρα πολλοί, µερικά 

παραδείγµατα εκ των οποίων είναι: 

� ∆ηµόσιος Τοµέας: µε υπηρεσίες όπως δικαστικές, εργασιακές, νοσοκοµειακές, 

εκπαιδευτικές, στρατιωτικές, ταχυδροµικές, προστασίας των πολιτών (αστυνοµία, 

πυροσβεστική). 

� Ιδιωτικός µη κερδοσκοπικός τοµέας: µε υπηρεσίες όπως είναι τα µουσεία, 

φιλανθρωπικά ιδρύµατα, εκκλησίες, διάφορα ιδρύµατα. 

� Επιχειρησιακός Τοµέας: µε υπηρεσίες στις αεροπορικές γραµµές και γενικότερα στις 

µεταφορές, στις τράπεζες, στα ξενοδοχεία, σε ασφαλιστικές εταιρίες, σε εταιρίες 

συµβούλων και πληροφορικής, σε λογιστικά γραφεία, σε µεσιτικές εταιρίες, σε 

δικηγορικά γραφεία, στις τηλεπικοινωνίες. 

Οι µορφές των Υπηρεσιών που συνήθως συναντώνται, κατατάσσονται σε 4 µεγάλες 

κατηγορίες  που είναι: 

� Φυσικά προϊόντα: που συνοδεύονται από υπηρεσίες,  µία ή περισσότερες, όπως είναι η 

µεταφορά και η παράδοση, η συντήρηση, η υποστήριξη, η κάλυψη εγγύησης, η επισκευή 

και άλλα αυτών των αγαθών πριν αλλά κυρίως µετά την πώληση τους. 

� Υβριδικές Υπηρεσίες: που αντιστοιχούν εξίσου µε την παροχή φυσικών αγαθών όπως 

για παράδειγµα, είναι η παροχή φαγητού και υπηρεσιών σε εστιατόρια. 

� Υπηρεσίες που συνοδεύουν φυσικά προϊόντα ή άλλες υπηρεσίες: στις οποίες 

κυριαρχεί η πρωταρχική υπηρεσία η οποία συνοδεύεται από 
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πρόσθετες/συµπληρωµατικές υπηρεσίες ή/και φυσικά προϊόντα.  Παράδειγµα, αποτελούν 

οι αεροπορικές εταιρίες που η βασική υπηρεσία που προσφέρουν, είναι η αεροµεταφορά 

των επιβατών αλλά που όµως επιπρόσθετα, παρέχουν φαγητό, ποτά, πώληση 

αφορολόγητων ειδών καθώς και υπηρεσίες εξυπηρέτησης των επιβατών µέσω του 

προσωπικού τους. 

� Καθαρόαιµες Υπηρεσίες: που δεν συνοδεύονται µε φυσικά αγαθά ή άλλες υπηρεσίες 

όπως για παράδειγµα, είναι η φυσιοθεραπεία, το baby-sitting, η επίσκεψη σε γιατρό, 

δικηγόρο, συµβολαιογράφο και άλλα. 

 

Τα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών σε αντίθεση µε τα φυσικά αγαθά είναι τέσσερα
70

: 

� Η έλλειψη απτότητας (Intangibility): Σε αντίθεση µε τα φυσικά προϊόντα οι Υπηρεσίες 

δεν είναι συνήθως απτές, που σηµαίνει ότι πριν αγοραστούν δεν µπορεί κανείς να τις δει, 

να τις γευθεί, να τις ακούσει, να τις αισθανθεί.  Το αποτέλεσµα για παράδειγµα µιας 

θεραπείας ενός ασθενή, που παρέχεται σαν υπηρεσία από τον  γιατρό του, δεν είναι εκ 

των προτέρων γνωστή.  Για να µειωθεί αυτή η αβεβαιότητα, οι αγοραστές των 

υπηρεσιών, ψάχνουν για στοιχεία και ενδείξεις που αφορούν την ποιότητα των 

υπηρεσιών.  Τα στοιχεία από τα οποία αντλούνται οι επιρροές είναι ο τόπος, οι 

άνθρωποι, ο εξοπλισµός, το υλικό επικοινωνίας, τα σύµβολα και η τιµή στην οποία 

προσφέρεται κάθε υπηρεσία.  

� Η έλλειψη διαιρετότητας (Inseparability):  Οι υπηρεσίες συνήθως παράγονται και 

καταναλώνονται ταυτόχρονα, σε αντίθεση µε τα φυσικά προϊόντα που παράγονται και 

στη συνέχεια αποθηκεύονται, διανέµονται µέσω διαφόρων πιθανώς µεσαζόντων και 

καταναλώνονται αργότερα, από τους αγοραστές. Ο παραγωγός και ο αποδέκτης της 

υπηρεσίας συµµετέχουν συνήθως για το τελικό αποτέλεσµα της υπηρεσίας και 

αµφότεροι µπορεί µε τη συµµετοχή τους να το επηρεάσουν. 

� Μεταβλητότητα (Variability):  Λόγω του ότι οι υπηρεσίες εξαρτώνται από πού (τόπος), 

από ποιόν (άνθρωποι), από το πώς (µέσα και εξοπλισµός), από το πόσο(τιµή) και πότε 

παρέχονται, για τον λόγο αυτό είναι και µεταβλητές.  Οι αγοραστές, είναι γνώστες της 

ύπαρξης αυτής της µεταβλητότητας και γιαυτό συχνά οµιλούν σε άλλους για τις 

υπηρεσίες που έλαβαν, είτε συστήνοντας είτε αποθαρρύνοντας αυτούς να γίνουν και 

αυτοί αποδέκτες.  Αυτή είναι και η λεγόµενη “word of mouth”, έννοια στο µάρκετινγκ. 

� Φθαρτότητα (Perishability):  Οι υπηρεσίες δεν µπορούν να αποθηκευτούν, όπως τα 

φυσικά προϊόντα. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει µεν το χαρακτηριστικό της φθοράς που 

προκύπτει από την αποθήκευση, όπως συµβαίνει µε τα φυσικά προϊόντα, αλλά όµως 

υπάρχει το χαρακτηριστικό της φθοράς της υπηρεσίας που προκύπτει, από την κάλυψη 

της µε το σωστό τρόπο και τη σωστή χρονική στιγµή που υπάρχει η ζήτηση 

εξυπηρέτησης. (προσφορά έναντι ζήτησης).  Όταν η ζήτηση είναι σταθερή, δεν υπάρχουν 

προβλήµατα φθαρτότητας.  Τα προβλήµατα δηµιουργούνται όταν υπάρχουν 

διακυµάνσεις στη ζήτηση όπως για παράδειγµα σε χρονικές περιόδους αιχµής (όπως 

είναι οι υπηρεσίες µέσων µεταφοράς επιβατών σε ώρες αιχµής της ηµέρας ή περιόδους 

όπως Πάσχα, Γιορτές, Τριήµερα). 

Οι Στρατηγικές Μάρκετινγκ των Υπηρεσιών, αναπτύχθηκαν πολύ αργότερα από τις 

στρατηγικές εκείνες που αφορούσαν τα φυσικά αγαθά.  Στις γνωστές τέσσερις προσεγγίσεις του 

Μάρκετινγκ για τα φυσικά προϊόντα, γνωστές σαν 4P (Place, Product, Promotion, Price)
72

, 

προστέθηκαν τρεις  ακόµη P, για την κάλυψη και των υπηρεσιών και αυτές είναι People 

(άνθρωποι), Physical Evidence (Φυσική παρουσία) και Process (∆ιαδικασία). 
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Εικόνα 12: Οι τέσσερις προσεγγίσεις του Μάρκετινγκ, για τα φυσικά προϊόντα, 

 γνωστές σαν 4P (Place, Product, Promotion, Price)
 72

 

 

Οι στρατηγικές που έχει να διαχειριστεί ένας οργανισµός παροχής υπηρεσιών σήµερα, είναι 

τρείς: 

� ∆ιαφοροποίηση:  Συχνά αντιµετωπίζεται το πρόβληµα, για το πώς θα υπάρξει 

διαφοροποίηση στην κάθε υπηρεσία.  Οι πιο γνωστοί τρόποι διαφοροποίησης, είναι η 

τιµή, η προσφορά καινοτοµικών χαρακτηριστικών και συµπληρωµατικών υπηρεσιών και 

αγαθών,  η παράδοση µε ελκυστικούς και ειδικά εκπαιδευµένους τρόπους και τέλος η 

εικόνα / παρουσία,  µέσω συµβόλων, φίρµας και ειδικής προβολής του παρόχου και της 

κάθε υπηρεσίας. 

� Παραγωγικότητα:  Υπάρχουν 7 προσεγγίσεις για την αύξηση παραγωγικότητας των 

υπηρεσιών: Ανάπτυξη δεξιότητας εργαζοµένων, Αύξηση του αριθµού υπηρεσιών έναντι 

µερικής µείωσης της ποιότητας (για παράδειγµα, ποιο πολλούς ασθενείς µε λιγότερο 

χρόνο διάθεσης στον κάθε έναν), Βιοµηχανοποίηση της υπηρεσίας µε αυτοµατοποίηση 

και τυποποίηση µέσω εξοπλισµού και σύγχρονων µεθόδων, Μείωση ή απαρχαίωση της 

υπηρεσίας µε την αντικατάσταση της από προιοντική λύση, Σχεδίαση αποτελεσµατικής 

υπηρεσίας, η προβολή κινήτρων στους πελάτες για αντικατάσταση του εργατικού 

δυναµικού τους, η ανάπτυξη και η διάθεση της τεχνολογίας και της διαχείρισης της 

πληροφορίας απευθείας στους πελάτες. 

� Ποιότητα υπηρεσιών:  Μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών µπορεί να πετύχει και να 

κερδίσει όταν και µόνον όταν, παρέχει υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες από τους 

ανταγωνιστές της και όταν υπερκαλύπτει τις προσδοκίες των πελατών, στην αγορά και 

στον κλάδο των υπηρεσιών που δραστηριοποιείται.  Οι προσδοκίες των πελατών, 

σχηµατίζονται από την προηγούµενη τους εµπειρία, από την επιρροή των άλλων (word 

of mouth) και από τις προσωπικές ανάγκες.  Μετά την λήψη κάθε υπηρεσίας, οι πελάτες 

συγκρίνουν συνήθως την προσδοκώµενη έναντι της παρεχόµενης υπηρεσίας.  Εάν αυτές 

συµφωνούν ή η παρεχόµενη είναι µεγαλύτερη της αναµενόµενης, τότε οι πελάτες θα 

ξαναχρησιµοποιήσουν τον ίδιο πάροχο. 
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Ικανοποίηση Πελατών 
 

Η έννοια της ικανοποίησης του πελάτη έχει αλλάξει στο πέρασµα των χρόνων. Αρχικά, η 

ικανοποίηση του πελάτη πιστεύονταν ότι είχε σχέση µε την αξιολόγηση της υπηρεσίας των 

πελατών. Τώρα πλέον, οι υπαινιγµοί της ικανοποίησης των πελατών, είναι πιο πολύπλοκοι για 

τον κόσµο των επιχειρήσεων.  Προς το παρόν, και µε πολλούς τρόπους, η ικανοποίηση των 

πελατών στον κόσµο των επιχειρήσεων εξισώνεται µε το κέρδος. 

Γενικά, η ικανοποίηση του πελάτη µπορεί να εξεταστεί µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους 

και µε πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις.  Πολλοί σχετίζουν την εξυπηρέτηση πελατών µε 

οικονοµικές εξισώσεις. Άλλοι, βλέπουν την ικανοποίηση του πελάτη σαν απλή τριάδα αξίας, 

εξυπηρέτησης και ποιότητας.  Η ικανοποίηση του πελάτη εξετάζεται λοιπόν, είτε από πρακτική 

είτε από ακαδηµαϊκή σκοπιά.  Η ακαδηµαϊκή σκοπιά αφήνει απέξω τις προσδοκίες 

συµπεριφοράς του πελάτη, η πρακτική σκοπιά έχει πάρα πολλές µεταβλητές. Άλλες είναι 

σηµαντικές, άλλες όχι.  Το υπόβαθρο  των πελατών δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Αυτοί που ασχολούνται µε το θέµα από πρακτική σκοπιά θέλουν να κάνουν την κατάσταση 

της ικανοποίησης των πελατών όσο πιο εύκολη  και κατανοητή γίνεται. ∆εν χρειάζεται να 

ξοδεύουν τον χρόνο και το χρήµα και συχνά δεν κατέχουν τα ποσά για να τα διαθέσουν σε 

έρευνες για την ικανοποίηση των πελατών.  Σύντοµες και γρήγορες µετρήσεις της ικανοποίησης 

των πελατών, µπορεί να δηµιουργήσουν δεδοµένα που θα οδηγήσουν την εταιρία σε λάθος 

εκτίµηση και κατεύθυνση που µακροπρόθεσµα µπορεί να προκαλέσει καταστροφικά 

αποτελέσµατα. 

Έχουν γίνει ανάλογες έρευνες  όσον αφορά την στρέβλωση των αποτελεσµάτων στην 

µέτρηση της ικανοποίησης των πελατών.  Ο Peterson, εξέτασε διάφορα χαρακτηριστικά στην 

µέτρηση της ικανοποίησης των πελατών, που στρέβλωσαν σηµαντικά τα αποτελέσµατα. 

 

Η έννοια και το εργαλείο στρατηγικής “servqual”
73

 
 

Μια από τις τρείς στρατηγικές Μάρκετινγκ των Υπηρεσιών, είναι η ∆ιαχείριση της 

Ποιότητας των Υπηρεσιών και αυτή καλύπτεται, από το  µοντέλο-εργαλείο “SERVQUAL”. 

Η ονοµασία “SERVQUAL” σηµαίνει Service Quality, δηλαδή ποιότητα υπηρεσιών.  Η 

Ποιότητα υπηρεσιών, είναι µια γενική µέθοδος για την µέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών ως 

διαφορά µεταξύ της απόδοσης που αναµένεται από τους πελάτες και της απόδοσης που δίνεται 

πραγµατικά.  Από αυτήν την διαφορά µετράται η ικανοποίηση των πελατών.  

Το µοντέλο SERVQUAL αναπτύχθηκε από τους Zeithaml, Parasuraman και Berry.  Η 

µεθοδολογία SERVQUAL, είναι ένα ανεκτίµητο εργαλείο των οργανισµών, για να κατανοήσουν 

καλύτερα τι εκτιµούν οι πελάτες και πόσο καλά οι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις καλύπτουν τις 

ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών. 

Η SERVQUAL, παρέχει ένα σχέδιο που βασίζεται στις απόψεις των πελατών για µια 

επιχείρηση (αξιόλογη επιχείρηση, για την ακρίβεια), στην σπουδαιότητα της αξιολόγησης των 

βασικών πόρων και στην σύγκριση µεταξύ του τι πιστεύουν οι εργαζόµενοι και τι νιώθουν οι 

πελάτες.  Παρέχει επίσης αναλυτικές πληροφορίες σχετικά: 

� Με τις προοπτικές για υπηρεσία που έχουν οι πελάτες 

� Με τα επίπεδα απόδοσης της επιχείρησης, όπως τα αντιλαµβάνονται οι πελάτες 

� Με τα σχόλια και τις προτάσεις πελατών 

� Με τις εντυπώσεις υπαλλήλων, µε σεβασµό στις προσδοκίες των πελατών και την 

ικανοποίηση τους 
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Η Ποιότητα Υπηρεσιών, έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα απλό, αλλά αποτελεσµατικό εργαλείο 

για πολλούς οργανισµούς.  Το εργαλείο επιτρέπει στους οργανισµούς: 

� Να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν που υπάρχουν κενά υπηρεσιών µέσα στον 

οργανισµό και µεταξύ του οργανισµού και των πελατών του 

� Να θέσουν προτεραιότητες στα κενά αυτά, σε σχέση µε την επίπτωση τους στην 

ποιότητα των υπηρεσιών 

� Να αναγνωρίσουν τους λόγους για την ύπαρξη των κενών  

� Να συµπληρώσουν µια σειρά από διαδικασίες, για την συνεχόµενη επιθεώρηση και 

καθορισµό της ποιότητας υπηρεσιών των πελατών. 

 

∆ιαστάσεις Ποιότητας Υπηρεσιών 

Η SERVQUAL, είναι µεθοδολογία που καθορίζει τις διαστάσεις της ποιότητας των 

υπηρεσιών.  Οι διαστάσεις ποιότητας, µε παραδείγµατα ερωτήσεων που αναφέρονται σε αυτές 

προκειµένου να απαντήσουν στην παροχή της ποιότητας των υπηρεσιών, ακολουθούν στον 

παρακάτω πίνακα 5: 

∆ιαστάσεις 

Ποιότητας 

Ερµηνεία Παραδείγµατα ερωτήσεων 

Απτή 

∆ιάσταση 
 

Εµφάνιση φυσικών 

εγκαταστάσεων, 

εξοπλισµού, 

προσωπικού κλπ  

� Είναι οι εγκαταστάσεις ελκυστικές? 

� Είναι το προσωπικό ντυµένο κατάλληλα? 

� Η τεχνολογία είναι µοντέρνα? 

Αξιοπιστία 
 

Η ικανότητα να 

παρέχεται η 

υπηρεσία αξιόπιστα 

και εύστοχα. 

� Η υπηρεσία παρέχεται σωστά την πρώτη φορά? 

� Το επίπεδο υπηρεσιών είναι ίδιο όλες τις ώρες τις ηµέρας 

και για όλα τα µέλη του προσωπικού?  

Ανταπόκριση 
 

Η θέληση για 

βοήθεια των 

πελατών 

προκειµένου να τους 

παρασχεθεί η 

υπηρεσία. 

� Όταν υπάρχει πρόβληµα, η επιχείρηση ανταποκρίνεται σε 

αυτό γρήγορα? 

� Το προσωπικό είναι διατεθειµένο να απαντήσει σε απορίες 

των πελατών? 

� Οι δηµόσιες καταστάσεις αντιµετωπίζονται µε φροντίδα 

και σοβαρότητα? 

Ικανότητα 
 

Η κατοχή των 

απαραίτητων 

δεξιοτήτων και 

γνώσης για την 

παροχή της 

υπηρεσίας. 

� Μπορεί  το προσωπικό να παρέχει υπηρεσία χωρίς να 

χρονοτριβεί? 

� Τα υλικά που χρησιµοποιούνται είναι τα κατάλληλα και 

τα πιο µοντέρνα? 

� Μπορεί το προσωπικό να χρησιµοποιεί την τεχνολογία 

γρήγορα και ικανότατα? 

� Το προσωπικό γνωρίζει τι κάνει?  

Ευγένεια Ευγένεια, σεβασµός,  

φιλικότητα του 

προσωπικού που 

έρχεται σε επαφή µε 

τον πελάτη. 

� Είναι οι εγκαταστάσεις ελκυστικές? 

� Το µέλος του προσωπικού είναι ευχάριστο απέναντι στον 

πελάτη? 

� Το µέλος του προσωπικού δέχεται τις τυχόν ερωτήσεις του 

πελάτη χωρίς να γίνεται αγενής? 

� Τα άτοµα που απαντούν στο τηλέφωνο θεωρούνται 

ευγενή?  

Εµπιστοσύνη Εµπιστοσύνη, 

ειλικρίνεια του 

παροχέα των 

υπηρεσιών. 

� Ο Οργανισµός που παρέχει τις υπηρεσίες έχει καλή φήµη? 

� Ο Οργανισµός εγγυείται για την ποιότητα των υπηρεσιών 

του? 

Ασφάλεια Ελευθερία από � Είναι ασφαλής η χρήση του εξοπλισµού? 
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κίνδυνο, ρίσκο, 

αµφιβολία 

� Είναι τα έγγραφα και οι πληροφορίες που παρέχονται στον 

πελάτη ασφαλείς? 

� Είναι τα  αρχεία των πελατών ασφαλή από παράνοµη 

χρήση? 

� Μπορεί ο πελάτης να είναι σίγουρος ότι η υπηρεσία που 

παρασχέθηκε, έγινε σωστά? 

Προσέγγιση Ευκολία στην επαφή.  � Πόσο εύκολο είναι να µιλήσει κανείς σε κάποιο µέλος του 

προσωπικού όταν έχει κάποιο πρόβληµα? 

� Είναι εύκολο να προσεγγίσει κανείς το κατάλληλο µέλος 

του προσωπικού. 

o Ιδιαιτέρως? 

o Τηλεφωνικά? 

o Μέσω email?  

Επικοινωνία: 
 

Το να κρατά κανείς 

τους πελάτες 

πληροφορηµένους 

σε µια γλώσσα που 

καταλαβαίνουν. 

� Μπορεί το µέλος του προσωπικού να ακούσει το 

πρόβληµα του πελάτη και να επιδείξει κατανόηση και 

ενδιαφέρον? 

� Το προσωπικό αποφεύγει να χρησιµοποιεί τεχνικούς 

όρους όταν µιλά µε τους πελάτες? 

� Το µέλος του προσωπικού θα ενηµερώσει αν κάποιο 

ραντεβού ακυρωθεί? 

Κατανοώντας  

τον πελάτη 

Η προσπάθεια να 

µάθουν τους πελάτες 

και τις ανάγκες τους. 

� Υπάρχει περίπτωση κάποιος από το προσωπικό να 

αναγνωρίζει κάθε τακτικό πελάτη και χρησιµοποιεί το 

µικρό του όνοµα? 

� Το προσωπικό προσπαθεί να κατανοήσει ποιοί είναι οι 

συγκεκριµένοι στόχοι του πελάτη? 

� Το επίπεδο της υπηρεσίας και του κόστους της υπηρεσίας 

συµβαδίζει µε το τι απαιτεί και τι έχει να δώσει ο 

πελάτης? 

 

Πίνακας 5:  ∆ιαστάσεις ποιότητας µε παραδείγµατα ερωτήσεων για την καλύτερη ποιότητα 

υπηρεσιών 

 

Οι 5 πιο αντιπροσωπευτικές από τις παραπάνω διαστάσεις του παραπάνω πίνακα, για το 

εργαλείο µέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών SERVQUAL, είναι κατά σειρά σηµαντικότητας
76

: 

 

� Η Αξιοπιστία (Reliability) - το να κάνουν αυτό που λένε ότι θα κάνουν, στην ώρα τους 

και συγκεκριµένα 

� Η Ανταπόκριση (Responsiveness) - η θέληση για παροχή βοήθειας και η ανταπόκριση σε 

συγκεκριµένες απαιτήσεις 

� Η Εγγύηση (Assurance) - η κατοχή των απαιτούµενων ικανοτήτων, για την παροχή της 

υπηρεσίας καθώς και µετάδοση της εµπιστοσύνης 

� Κατανόηση (Empathy) - δείχνει την κατανόηση των αναγκών των πελατών και την 

παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας 

� Απτή διάσταση (Tangibility) - περιλαµβάνει φυσική εµφάνιση των ατόµων και των 

εγκαταστάσεων 
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Εικόνα 13: Μοντέλο SERVQUAL (Θεωρία των Κενών)
 74, 75,77

 

 

Οι πελάτες, όπως παρατηρείται στο παραπάνω σχήµα που αντιπροσωπεύει το µοντέλο του 

Servqual έχουν κάποιες προσδοκίες από την επιχείρηση, οι οποίες σχετίζονται µε 4 παράγοντες. 

Αυτοί είναι: 

� Επικοινωνία και πληροφορίες που παρέχονται από φίλους και γνωστούς  

� Προσωπικές ανάγκες 

� Εµπειρία 

� Επικοινωνία από την ίδια την εταιρία που παρέχει τις υπηρεσίες 

Χρησιµοποιώντας την µεθοδολογία SERVQUAL, η ποιότητα υπηρεσιών καθορίζεται από το 

γενικό κενό µεταξύ αυτού που προσδοκόταν και αυτού που παραδόθηκε. Αυτό σηµαίνει ότι: 
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� Η ποιότητα υπηρεσιών είναι σχετική, όχι απόλυτη 

� ∆ιαφορετικοί πελάτες, µπορεί να εκλάβουν διαφορετικά το επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών 

� Η ποιότητα, καθορίζεται από τον πελάτη που έχει «όλες τις ψήφους», όχι τον παροχέα 

των υπηρεσιών. 

� Η ποιότητα των υπηρεσιών, µπορεί να επιτευχθεί είτε από την κάλυψη ή την 

υπερκάλυψη των προσδοκιών, είτε από την αλλαγή των προσδοκιών 

 

3.3 Το Μοντέλο SERVPERFORM  

 

     Το µοντέλο SERVQUAL, εξαιτίας των βασικών παραδοχών του, υπέστη την κριτική 

αρκετών.  Οι Hemmasi, Strong και Taylor, εξέτασαν την πλευρά των προσδοκιών του Servqual 

και ανακάλυψαν ότι έπασχε όσον αφορά την σχετικότητα των προσδοκιών, και δήλωσαν ότι οι 

περισσότεροι άνθρωποι θα βαθµολογούσαν µε µεγάλο βαθµό τις προσδοκίες τους.  Άλλαξαν 

λοιπόν το εργαλείο Servqual, εξαλείφοντας τις προσδοκίες στην µισή έρευνα και εξετάζοντας 

µόνο την πλευρά της απόδοσης.  Επιπλέον, πρόσθεσαν ένα “τµήµα σηµαντικότητας” για να 

δώσουν στο εργαλείο ερωτήσεις που να έχουν βαρύτητα.  Αυτό, θα επέτρεπε µια έρευνα για το 

πού θα ήταν καλύτερο να δοθεί έµφαση για την βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών και 

την παροχή στρατηγικών ευκαιριών. 

Αυτή η νέα έκδοση του µοντέλου, ονοµάζεται “SERVPERF” και προκύπτει από τα αρχικά 

λεκτικά των λέξεων “SERVice PERFormance”, δηλαδή της “Απόδοσης των Υπηρεσιών”.  

Καθώς οι προϋπολογισµοί γίνονται όλο και πιο σφικτοί, οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να 

γνωρίζουν µόνο το τι αρέσει και τι δεν αρέσει στους πελάτες τους, αλλά πρέπει και να 

γνωρίζουν τι αρέσει και τι δεν αρέσει περισσότερο στους πελάτες τους, για να γίνουν και πιο 

αποδοτικοί.   

Αυτό βοηθά, στην βέλτιστη κατανοµή και αξιοποίηση των διάφορων πολύτιµων πόρων, όπως 

για παράδειγµα είναι, το χρήµα, ο χρόνος, ο εξοπλισµός και άλλα.  Με λίγα λόγια, οι πόροι µιας 

επιχείρησης µπορούν να διατεθούν εκεί που πραγµατικά προσδιορίζονται οι ανάγκες και οι 

απαιτήσεις των πελατών µιας επιχείρησης. 

 

3.4 International Organization for Standardization (ISO) 

 

Πριν την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, περιγράφεται το πρότυπο ISO 

(International Organization for Standardization), που αποτελεί τεκµηριωµένες έγγραφες 

συµφωνίες, που περιχέουν τεχνικές προδιαγραφές ή  ακριβή κριτήρια για να χρησιµοποιηθούν 

ως κανόνες, οδηγίες ή ορισµοί χαρακτηριστικών.  Γενικότερα, τα standards αυξάνουν την 

αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητα των αγαθών και των υπηρεσιών που  χρησιµοποιούνται. 

Η ∆ιεθνής οργάνωση τυποποίησης ISO, είναι µια παγκόσµια οµοσπονδία εθνικών επιτροπών 

standards, από περισσότερες από 140 χώρες, που ιδρύθηκε το 1947. Αποστολή της είναι, η 

ανάπτυξη της τυποποίησης και σχετικών δραστηριοτήτων, µε σκοπό την διευκόλυνση της 

διεθνούς ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών καθώς επίσης η ανάπτυξη της συνεργασίας στους 

τοµείς της πνευµατικής, επιστηµονικής τεχνολογικής και οικονοµικής δραστηριότητας. 

Η ISO, αποτελείται από µέλη που χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 

1. Η επιτροπή - µέλος, είναι η εθνική επιτροπή αντιπρόσωπος της τυποποίησης στη χώρα 

της. 

2. Ένα µέλος - ανταποκριτής, είναι συνήθως µια οργάνωση, σε µια χώρα η οποία ακόµα δεν 

έχει πλήρης ανεπτυγµένη δραστηριότητα εθνικών Standards. 
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3. Η ISO, έχει επίσης καθιερώσει µια τρίτη κατηγορία, τα συνδροµητικά µέλη για χώρες µε 

πολύ µικρές οικονοµίες. 

Στην τυποποίηση υπάρχουν 3 κύριες φάσεις: 

1
η
 Φάση:  Η ανάγκη για ένα Standard, εκφράζεται συνήθως από έναν βιοµηχανικό τοµέα, ο 

οποίος µεταφέρει την ανάγκη αυτή, σε µια εθνική επιτροπή µέλος. Η επιτροπή, προτείνει το 

θέµα στην οργάνωση ISO και µόλις η ανάγκη για ένα διεθνές Standard αναγνωριστεί και 

συµφωνηθεί επίσηµα, η πρώτη φάση περιλαµβάνει καθορισµό της τεχνικής θεώρησης του 

µελλοντικού Standard. 

2
η
 Φάση:  Η φάση αυτή, συνήθως διεξάγεται σε οµάδες εργασίας, τις οποίες συνθέτουν 

ειδικοί τεχνικοί από χώρες που ενδιαφέρονται για το συγκεκριµένο θέµα.  Μόλις φτάσουν σε 

συµφωνία για το ποιές τεχνικές πλευρές πρέπει να καλυφθούν στο Standard, ξεκινά η δεύτερη 

φάση κατά τη διάρκεια της οποίας, χώρες διαπραγµατεύονται τις λεπτοµερείς προδιαγραφές του 

Standard.  Αυτή είναι η φάση της κοινής συναίνεσης. 

3
η
 Φάση:  Η τρίτη φάση, περιλαµβάνει την επίσηµη έγκριση του τελικού προσχεδίου του 

∆ιεθνούς  Standard, όπου τα κριτήρια αποδοχής θέτουν ως όρο την έγκριση από τα 2/3 των 

µελών της ISO, τα οποία έχουν συµµετάσχει ενεργά στην διαδικασία ανάπτυξής των Standards 

καθώς και στην έγκριση από το 75% όλων των µελών που ψηφίζουν. 

Τέλος, το συµφωνηµένο κείµενο εκδίδεται ως ένα ∆ιεθνές Standard ISO και τα περισσότερα 

Standards χρειάζονται περιοδική επανεξέταση.  Μέχρι σήµερα, έχουν προκύψει 12.000 ∆ιεθνή 

Standards, που παρουσιάζονται σε περισσότερα από 300.000 σελίδες. 

 

3.4.1 ISO 27001: Το Πρότυπο για την ∆ιαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών
85, 86

 

 

Το ISO 27001, αποτελεί προδιαγραφή για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. 

Έχει εφαρµογή σε όλους τους τοµείς της βιοµηχανίας, εµπορίου και υπηρεσιών και η εφαρµογή 

του δεν περιορίζεται µόνο στις πληροφορίες που αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

Απευθύνεται στην ασφάλεια των πληροφοριών, µε όποιον τρόπο και αν αυτές τηρούνται. Οι 

πληροφορίες µπορεί να είναι καταγεγραµµένες ή εκτυπωµένες σε χαρτί, µπορεί να είναι 

αποθηκευµένες ηλεκτρονικά, µπορεί να αποστέλλονται µε κανονικό ή µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, µπορεί να παρουσιάζονται σε φιλµ ή να διατυπώνονται προφορικά σε συζητήσεις. 

Οποιαδήποτε µορφή και εάν έχουν οι πληροφορίες, µε οποιοδήποτε τρόπο και αν αυτές 

διαµοιράζονται ή αποθηκεύονται, το ISO 27001 βοηθάει έναν οργανισµό να τις προστατεύει 

επαρκώς.  Όσον αφορά την ασφάλεια της πληροφορίας χαρακτηρίζεται από: 

� Εµπιστευτικότητα - Η εξασφάλιση, ώστε η πρόσβαση στην πληροφορία να είναι 

καταλλήλως εξουσιοδοτηµένη. 

� Ακεραιότητα - ∆ιαφύλαξη της ακρίβειας και πληρότητας της πληροφορίας καθώς και 

των µεθόδων επεξεργασίας της. 

� ∆ιαθεσιµότητα - Η εξασφάλιση του ότι οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες της 

πληροφορίας, έχουν πρόσβαση σε αυτήν όταν την χρειάζονται. 

Το ISO 27001, εµπεριέχει αριθµό ελεγκτικών επιδιώξεων, σκοπών, σηµείων και ελέγχους.  

∆ηλαδή, περιλαµβάνει: πολιτική ασφαλείας, ασφάλεια οργανισµού, κατάταξη και έλεγχος των 

περιουσιακών στοιχείων, ασφάλεια προσωπικού, φυσική και περιβαλλοντική ασφάλεια, 

διαχείριση επικοινωνίας και λειτουργιών, έλεγχο πρόσβασης καθώς και ανάπτυξη και 

συντήρηση συστηµάτων. 
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3.4.2 ISO Πρότυπα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
87, 88 

 

Από τον Ιούλιο του 2008, τρία προφίλ του WS-I (Web Services Interoperability 

Organization), υιοθετήθηκαν ως ISO πρότυπα από τον Οργανισµό, µε σκοπό την πιστοποίηση 

περισσότερων επιχειρήσεων που προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πλατφόρµες, γλώσσες 

προγραµµατισµού και λειτουργικά συστήµατα. 

Πιο αναλυτικά, ο WS-I είναι ένας µη κερδοσκοπικός Οργανισµός, που στοχεύει στο να 

ενισχύει στις καλύτερες πρακτικές και στο να προωθεί ασφαλείς και διαδραστικές ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες.  Ακόµα, ο WS-I, συνίσταται από µία διαφοροποιηµένη κοινότητα από ηγετικές 

επιχειρήσεις στον κόσµο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθώς και από Οργανισµούς Ανάπτυξης 

Προτύπων (SDO – Standards Development Organizations).  Οι επιτροπές και οι οµάδες 

εργασίας του WS-I, προωθούν προφίλ και εργαλεία ελέγχου, τα οποία είναι διαθέσιµα για χρήση 

από την κοινότητα των επιχειρήσεων. 

Τα προφίλ που υιοθετούσε µέχρι τα µέσα του 2008 ο Οργανισµός, αναλύθηκαν, εξετάστηκαν, 

συµπληρώθηκαν και εξελίχθηκαν από τον ISO, ως διεθνή πρότυπα, τα οποία µπορούν να 

αναπτυχθούν περαιτέρω από επιχειρήσεις και να εγκριθούν από τον Οργανισµό ISO, ως διεθνή 

πρότυπα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Τα πρότυπα είναι τα εξής: 

� ISO/IEC 29361:2008 (Information technology -- Web Services Interoperability -- WS-I 

Basic Profile Version 1.1) 

� ISO/IEC 29362:2008 (Information technology -- Web Services Interoperability -- WS-I 

Attachments Profile Version 1.0) 

� ISO/IEC 29363:2008 (Information technology -- Web Services Interoperability -- WS-I 

Simple SOAP Binding Profile Version 1.0) 

Τα παραπάνω πρότυπα, προσφέρουν διαδραστική λειτουργία, σε µία βασική οµάδα 

προδιαγραφών για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως είναι τα Πρωτόκολλα SOAP, WSDL και 

UDDI καθώς και διορθώσεις ή συµπληρώσεις στις προδιαγραφές αυτές. 

 

3.5 Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
79,80

 

Ο όρος της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, είναι µια πολύ γενική έννοια και 

εσωκλείει ζητήµατα, όπως απόψεις της απόδοσης των µετρήσεων και εκτιµήσεων των 

ανθρώπων που χρησιµοποιούν το σύστηµα, δηλαδή τόσο προσωπικού όσο και των χρηστών µιας 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, µπορεί να συναντάται µε ποικίλες µορφές και 

περιεχόµενα, όπως στην επιστήµη των υπολογιστών που η αξιολόγηση περιλαµβάνει την 

εκτίµηση της ποιότητας, την επαλήθευση και την εγκυρότητα.  Η αξιολόγηση ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών είναι σηµαντική, διότι εξετάζονται θέµατα που έχουν σχέση µε τη χρηστικότητα, τη 

λειτουργικότητα και τα προβλήµατα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  Ακόµα, εξετάζονται οι 

τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται, όπως: software, hardware, networks, interfaces καθώς επίσης 

και θέµατα ικανοποίησης των χρηστών, όπως οι αντιλήψεις, οι  ανάγκες, και οι προσδοκίες τους.  

 

3.5.1 Τρόποι Αξιολόγησης 

 

Αυτά που συνήθως αξιολογούνται σε µία Ηλεκτρονική Υπηρεσία, είναι τα συστατικά 

στοιχεία του συστήµατος, όπως εξοπλισµός και προγράµµατα, οι πληροφοριακές διεργασίες, 

όπως διατύπωση ερωτηµάτων, τρόπος παρουσίασης και ανάκτησης  των αποτελεσµάτων, τους 
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πληροφοριακούς πόρους (Information Resources), δηλαδή την βασική µονάδα αξιολόγησης τα 

βιβλία, τα περιοδικά, τις συλλογές, τις βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων.   

Επίσης, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τις πληροφοριακές λειτουργίες, όπως αναζήτηση και 

ανάκτηση πληροφοριών καθώς και ολόκληρο το πληροφοριακό σύστηµα. 

Το περιβάλλον του πληροφοριακού συστήµατος, είναι ένα βασικό µέρος που αξιολογείται και 

που µπορεί να είναι ο οργανισµός που το ανέπτυξε ή ο πληθυσµός που εξυπηρετείται από το 

πληροφοριακό σύστηµα. 

Τέλος αξιολογείται, η τεχνολογία και το λογισµικό που χρησιµοποιείται από την 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία, δηλαδή το σύστηµα που παρέχει οργάνωση και κατ’ επέκταση 

πρόσβαση στις πληροφορίες, όπως επίσης και η πληροφοριακή υπηρεσία, που είναι το σύνολο 

των πόρων και των συστηµάτων. 

 

Τρόποι αξιολόγησης 

 
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι όπου µπορεί να γίνει µία αξιολόγηση. 

Αρχικά µέσω  ερωτηµατολογίων, όπου δηµιουργείται ένα ερωτηµατολόγιο µε συγκεκριµένες 

ερωτήσεις που σκοπό έχουν ο ερευνητής να αποκτήσει µία πιο ολοκληρωµένη εικόνα για το 

έργο του. 

Ανάλογα µε το το θέµα της αξιολόγησης, τα εργαστηριακά πειράµατα δίνουν πολύ καλά 

συµπεράσµατα για την εξέλιξη και την ανίχνευση όποιων προβληµατισµών υπάρχουν. 

Οι συνεντεύξεις και οι έρευνες σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, είναι ένας από 

τους τρόπους αξιολόγησης, αλλά απαιτούν µεγάλη διάθεση και χρόνο. 

Οι αναλύσεις και οι µετρήσεις της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας µέσω εργαλείων, είναι ένας 

ακόµη τρόπος και ο οποίος δίνει πολύ καλά συµπεράσµατα, αλλά εξαρτάται και από άλλους 

παράγοντες, όπως είναι για παράδειγµα τα ερωτηµατολόγια.  Να είναι δηλαδή, όσο το δυνατόν 

περισσότερα και ακριβή στην πληροφορία που περιέχουν. 

Τέλος, η παρακολούθηση και η καταγραφή του  περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη-συστήµατος 

καθώς και οι παρατηρήσεις και τα σχόλια χρηστών πάνω σε διαδικαστικά και πρακτικά θέµατα 

θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι ένας άλλος πολύ καλός τρόπος αξιολόγησης. 

3.5.2 Παράµετροι Αξιολόγησης 

Οι συνιστώσες της αξιολόγησης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες είναι οι παρακάτω τέσσερις: 

� Η συλλογή µιας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί  και τα δεδοµένα του 

συστήµατος. 

� Το ‘’κοινό’’ των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, δηλαδή τα άτοµα που χρησιµοποιούν το όλο 

σύστηµα. Αυτά µπορεί να είναι οι διαχειριστές του συστήµατος, το προσωπικό, οι πάσης 

φύσεως χρήστες. 

� Οι τεχνολογίες που υποστηρίζει το σύστηµα αλλά και τα επιµέρους υπολογιστικά 

συστήµατα που µπορεί να εµπεριέχει η εκάστοτε Ηλεκτρονική Υπηρεσία. 

� Το γενικότερο περιβάλλον χρήσης µιας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας. 

Παράµετροι αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση έχει τις παρακάτω παραµέτρους: 
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� Το επίπεδο αλληλεπίδρασης χρήστη – πληροφοριακού συστήµατος, το οποίο εµπεριέχει 

ζητήµατα χρηστικότητας των πληροφοριακών συστηµάτων. 

� Η  ύπαρξη όρων πρόσβασης και χρήσης. 

� Η υποστήριξη συγκεκριµένων εργασιών, όπως η αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών. 

� Το σύνολο του συστήµατος και οι συνιστώσες του, δηλαδή η αξιολόγηση (ποσοτική και 

ποιοτική) µεθόδων, τεχνικών αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών και γενικότερα 

το θέµα λειτουργικότητας του συστήµατος.  

� Τα θέµατα οργάνωσης, συντήρησης, διαχείρισης και διατήρησης του εκάστοτε 

πληροφοριακού συστήµατος. 

 

3.6 Μέθοδοι αξιολόγησης
,81,82

 

 

Οι µέθοδοι και τα συστήµατα για την αξιολόγηση της χρησιµοποιησιµότητας χωρίζονται σε 4 

διαφορετικές κατηγορίες: 

Αυτόµατη Αξιολόγηση: Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει ένα σύστηµα αξιολόγησης 

εφαρµογών, το οποίο εξάγει συµπεράσµατα για την υπό εξέταση εφαρµογή.  Το σύστηµα αυτό, 

µπορεί να είναι εντελώς αυτοµατοποιηµένο ή ηµιαυτοποιηµένο.  ∆εν υπάρχουν τέτοια γενικά 

συστήµατα, που να µπορούν να βγάλουν αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Εµπειρική Αξιολόγηση:  Στην περίπτωση αυτή, ένας προκαθορισµένος αριθµός χρηστών 

χρησιµοποιεί το σύστηµα διεκπεραιώνοντας συγκεκριµένες λειτουργίες.  Κατά τη διάρκεια του 

πειράµατος, λαµβάνονται µετρήσεις και γίνονται παρατηρήσεις από ειδικούς και στη συνέχεια 

συντάσσονται αναφορές που καταγράφονται τα συµπεράσµατα.  Αυτές οι τεχνικές είναι ευρέως 

διαδεδοµένες. 

Αναλυτική Αξιολόγηση:  Χρησιµοποιούνται αναλυτικά ιδεατά µοντέλα της εφαρµογής και 

των χρηστών, από τα οποία υπολογίζονται µετρικές που βοηθούν στην αξιολόγηση του 

συστήµατος. Τα σύγχρονα αλληλεπιδραστικά συστήµατα, λόγω της πολυπλοκότητας τους, είναι 

σχεδόν αδύνατο να περιγραφούν από αναλυτικά µοντέλα, για αυτό το λόγο αυτές οι τεχνικές και 

δεν έχουν µεγάλη εφαρµογή. 

Ευριστική Αξιολόγηση: Βασίζεται, στη χρησιµοποίηση γενικών ευριστικών κανόνων, 

γενικών οδηγιών, αλλά κυρίως στην ικανότητα, τη γνώση και την εµπειρία ειδικών, οι οποίοι 

διενεργούν τον έλεγχο. Χρησιµοποιούνται ευρύτατα, εντοπίζουν λάθη που δεν εντοπίζονται από 

απλούς χρήστες και µειώνουν τον αριθµό τον χρηστών που εµπλέκονται στην διαδικασία 

ελέγχου. Η επιτυχία αυτών των τεχνικών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την εµπειρία των 

ειδικών. 

“Πειράµατα” µε Χρήστες: Ο τίτλος “πειράµατα χρηστών” προέρχεται από τη µετάφραση 

του “User Testing”.  Ακόµα και στην αγγλική του έκδοση, η ονοµασία µπορεί να παρερµηνευτεί 

διότι βεβαίως δε γίνεται κάποιου είδους έλεγχος του χρήστη, αλλά εκτελείται µία διαδικασία µε 

χρήστες.  Από πολλές απόψεις τα πειράµατα χρηστών, είναι θεµελιώδη στην αξιολόγηση 

χρησιµοποιησιµότητας. Προσφέρει άµεση πληροφορία για το πως ο κόσµος χρησιµοποιεί 

υπολογιστές και για τα ακριβή προβλήµατα που συναντούν σε µία συγκεκριµένη εφαρµογή.  Η 

µέθοδος των πειραµάτων χρηστών, περιλαµβάνει την ανεξάρτητη χρήση µιας εφαρµογής από 

οµάδα χρηστών. Οι χρήστες, καλούνται να διεκπεραιώσουν ένα σύνολο προκαθορισµένων 

εργασιών. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του συστήµατος, παρακολουθούνται διακριτικά από 

ειδικούς, οι οποίοι κρατούν σηµειώσεις ή κάνουν µετρήσεις. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων ή 

παρατηρήσεων, αναλύονται και εξάγονται συµπεράσµατα. 
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Εικόνα 14: Σχέση αναλογίας κερδών/κόστους, µε αριθµό χρηστών σε πειράµατα χρηστών 

Παραλλαγές, υπάρχουν πολλές, όπως το “thinking aloud”, όπου ο χρήστης κατά τη διάρκεια 

της χρήσης “σκέφτεται δυνατά” µε αποτέλεσµα, οι παρατηρητές να αποκτούν µία άποψη για τον 

τρόπο σκέψης των χρηστών.  Επίσης, µπορεί να συνδυαστεί η χρήση του συστήµατος µε την 

συµπλήρωση ερωτηµατολογίου (για παράδειγµα, εκτίµηση της υποκειµενικής ικανοποίησης του 

χρήστη απέναντι στην εφαρµογή).  Τέλος, µπορεί να γίνει καταγραφή του χρήστη σε βίντεο µε 

σκοπό την περαιτέρω ανάλυση. 

 

Ευριστικοί Κανόνες και Αξιολόγηση
83

 
 

 Οι ευριστικοί κανόνες στηρίζονται σε πραγµατική και εµπεριστατωµένη έρευνα, αλλά η 

εφαρµογή τους είναι περισσότερο θέµα εµπειρίας και συστηµατικής ενασχόλησης µε το 

αντικείµενο της χρησιµοποιησιµότητας.  Παρόλα αυτά, ακόµα και σχετικά άπειροι 

προγραµµατιστές είναι σε θέση, ακολουθώντας βασικούς κανόνες, να αναπτύξουν “καλά” 

επίπεδα αλληλεπίδρασης των εφαρµογών. 

Υπάρχουν επίσης, κανόνες και συλλογές κανόνων, που σχετίζονται µε τα εκάστοτε 

λειτουργικά συστήµατα (style guides) και έχουν ως σκοπό να παρουσιάσουν στο χρήστη όµοιες 

όψεις και λειτουργικότητες για τις εφαρµογές, του ίδιου λειτουργικού συστήµατος. Ένας τέτοιος 

κανόνας για παράδειγµα, είναι ότι τα παράθυρα των εφαρµογών για το λειτουργικό σύστηµα της 

Microsoft, έχουν στην επάνω δεξιά γωνία ένα κουµπί ορισµένου σχήµατος µε το οποίο “κλείνει” 

το παράθυρο ή η εφαρµογή. 

Άλλοι κανόνες, έχουν σχέση µε τις φυσικές ικανότητες του ανθρώπου και αναφέρονται για 

παράδειγµα, στους συνδυασµούς χρωµάτων που είναι ή δεν είναι ενδεδειγµένοι για την 

εµφάνιση της πληροφορίας, στις οθόνες των υπολογιστών.  Η ευριστική αξιολόγηση, ακολουθεί 

µία πιο συστηµατική και αυστηρή µέθοδο.  Σκοπός είναι, να εντοπιστούν προβλήµατα 

χρησιµοποιησιµότητας και να αντιµετωπιστούν σε µία επαναληπτική διαδικασία ανάπτυξης της 

εφαρµογής. Στη µέθοδο αυτή, µία σχετικά µικρή οµάδα αξιολογητών χρησιµοποιούν 

ανεξάρτητα µεταξύ τους την εφαρµογή και κρίνουν εάν είναι συµβατή µε γνωστές σε αυτούς 

αρχές χρησιµοποιησιµότητας (τους ευριστικούς κανόνες).  Προσπερνούν περισσότερο της µίας 

φοράς, όλο το επίπεδο διεπικοινωνίας της εφαρµογής. 

Στην παρακάτω εικόνα 15, φαίνεται το ποσοστό των προβληµάτων που συνήθως 

ανακαλύπτονται, ανάλογα µε το πλήθος των αξιολογητών. Από το διάγραµµα αυτό, 
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συµπεραίνεται ότι 5 αξιολογητές είναι ικανός αριθµός για να εντοπιστούν τα πιο σηµαντικά 

προβλήµατα. 

 

Εικόνα 15: Σχέση, ανάµεσα σε αριθµό αξιολογητών και ποσοστού προβληµάτων 

χρησιµοποιησιµότητας που εντοπίζονται 

Η συλλογή των αποτελεσµάτων, µπορεί να γίνει είτε µε αναφορές από τους αξιολογητές, είτε 

έχοντας κάποιον παρατηρητή την ώρα της αξιολόγησης.  Οι αξιολογητές µπορεί µετά το πέρας 

της  χρήσης της εφαρµογής, να βρεθούν και να ανταλλάξουν τα συµπεράσµατα στα οποία 

κατέληξαν. 

Στην περίπτωση που υπάρχει παρατηρητής, η συµπεριφορά του πρέπει να είναι σαφώς πιο 

ανοιχτή σε προβλήµατα των αξιολογητών, σε αντίθεση µε τα “πειράµατα χρηστών” όπου ο 

παρατηρητής µένει αµέτοχος. Σε αντίθεση επίσης µε τα “πειράµατα χρηστών”, ο παρατηρητής 

δεν έχει σκοπό να αξιολογήσει τη συµπεριφορά και τις ενέργειες των αξιολογητών, διότι αυτή η 

αξιολόγηση έρχεται  ήδη από τους ίδιους τους χρήστες.  Το είδος των αξιολογητών έχει βρεθεί 

να επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την ποιότητα και την ποσότητα των προβληµάτων που 

εντοπίζονται. Ειδικοί σε θέµατα χρησιµοποιησιµότητας (Usability), θα εντοπίσουν πολλά 

περισσότερα προβλήµατα από αρχάριους χρήστες, οπότε είναι προτιµότερο για τέτοιου είδους 

µεθόδους, να επιλεγούν έµπειροι χρήστες. 

Καταγραφή Πραγµατικής Χρήσης 

Σε αυτή τη µέθοδο, καταγράφεται η πραγµατική χρήση µιας εφαρµογής. Για παράδειγµα, 

καταγράφονται στατιστικά στοιχεία µε συχνότητες χρήσης των λειτουργιών της εφαρµογής ή 

λαθών που γίνονται. Βλέποντας για παράδειγµα, ότι κάποια λειτουργία χρησιµοποιείται πολύ 

σπάνια, µπορεί να αναζητηθούν οι αιτίες στις οποίες οφείλεται αυτό (µπορεί να µην χρειάζεται η 

λειτουργία ή να µην είναι αρκετά εµφανή ο τρόπος ενεργοποίησής της).  Η καταγραφή µπορεί 

να γίνει είτε από τα µηνύµατα χαµηλού επιπέδου του λειτουργικού συστήµατος, είτε άµεσα από 

την ίδια την εφαρµογή. Η δεύτερη περίπτωση, έχει το πλεονέκτηµα ότι τα δεδοµένα που 

καταγράφονται µπορεί να είναι υψηλού επιπέδου έννοιες που είναι πιο εύχρηστες στην ανάλυση. 

 

Προσέγγιση Web Usage Analysis
84

  
 

Στην προηγούµενη ενότητα, για τις µεθόδους ανάλυσης χρησιµοποιησιµότητας αναφέρθηκε,  

ότι µία µέθοδος, βασίζεται στην καταγραφή της πραγµατικής χρήσης µίας εφαρµογής και την 
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ανάλυση των δεδοµένων που προκύπτουν από αυτήν.  Στα πλαίσια της ανάλυσης 

χρησιµοποιησιµότητας ιστοχώρων, αυτή η µέθοδος, αποκτάει νέα διάσταση επειδή προσφέρει 

µοναδικά πλεονεκτήµατα που την ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες µεθόδους. Τα πλεονεκτήµατα 

έχουν σχέση µε τη φύση των ιστοχώρων, που εισάγουν αρκετές αβεβαιότητες για τις άλλες 

µεθόδους. 

Επισηµάνθηκε ήδη, ότι ένα χαρακτηριστικό των εφαρµογών στον παγκόσµιο ιστό, είναι ότι 

δεν υπάρχει σαφής άποψη για τα χαρακτηριστικά των χρηστών που τις χρησιµοποιούν. Ο 

παγκόσµιος ιστός, προσφέρει απεριόριστη ευκολία για την επίσκεψη ενός ιστοχώρου, που 

καθιστά αµφίβολη την οµοιογένεια, τις κατηγορίες των χρηστών και τους στόχους που αυτοί 

έχουν επισκεπτόµενοι έναν ιστοχώρο. 

Ο παγκόσµιος ιστός, είναι επίσης ευµετάβλητος στο χρόνο, από πολλές απόψεις. Νέες 

εκδόσεις εφαρµογών πλοήγησης κάνουν εφικτή, τη χρήση τεχνολογιών για την αλληλεπίδραση 

µε το χρήστη, που πριν φάνταζαν απίθανες ή πολύ δύσκολα υλοποιήσιµες.  Οι αλλαγές στον 

ιστοχώρο µε χρήση διαφορετικών τεχνικών στην αλληλεπίδραση, µπορεί να είναι πολύ συχνές 

και χαρακτηρίζονται από στοιχεία πειραµατισµού, που καθιστά αναγκαία τη συνεχή 

παρακολούθηση της ανταπόκρισης των χρηστών, στα νέα δεδοµένα. 

Επίσης, οι σελίδες συχνά δηµιουργούνται µε δυναµικό τρόπο από βάσεις δεδοµένων ή άλλα 

µέσα, µε πληροφορία, που µπορεί να αλλάζει συχνά. Ακριβώς επειδή υπάρχει η δυνατότητα 

σχετικά εύκολης αλλαγής του περιεχοµένου αλλά και του τρόπου εµφάνισης ενός ιστοχώρου, θα 

ήταν επιθυµητό να ελεγχθούν πολλές εκδόσεις του ιστοχώρου ως προς την 

χρησιµοποιησιµότητα. Επιπρόσθετα, µπορούν µικρές αλλαγές να επιφέρουν ασύγκριτα 

διαφορετικά αποτελέσµατα στους χρήστες ενός ιστοχώρου.  Για παράδειγµα, µπορεί ένας απλός 

σύνδεσµος από έναν ιστοχώρο, µε µεγάλο αριθµό επισκέψεων, σε έναν άλλο ιστοχώρο να 

βγάλει το δεύτερο από την αφάνεια και να εκτοξεύσει τις επισκέψεις και τη χρήση του σε πολύ 

υψηλά επίπεδα. Αυτή η αλλαγή, µπορεί να συνδυάζεται µε εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά 

των χρηστών, σε όρους πληροφορίας για την οποία ενδιαφέρονται. 

Άλλο χαρακτηριστικό ορισµένων ιστοχώρων είναι ότι ο ίδιος ιστοχώρος µπορεί να είναι 

επισκέψιµος περιοδικά, από διαφορετικούς χρήστες στη διάρκεια του χρόνου.  Για παράδειγµα, 

διαφορετικούς επισκέπτες έχει ένας ιστοχώρος τουριστικού προορισµού για την Κρήτη πριν 

τους καλοκαιρινούς µήνες σε σχέση µε την περίοδο του χειµώνα. 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη ενότητα, οι ιστοχώροι έχουν τη δυνατότητα να 

προσφέρουν στους χρήστες προσωποποιηµένη όψη και υπηρεσίες, ανάλογα µε τις προτιµήσεις 

του κάθε χρήστη. 

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, καταστούν αναγκαία τη χρήση µίας µεθόδου για την 

αξιολόγηση χρησιµοποιησιµότητας η οποία θα είναι αρκετά ευέλικτη, ώστε να µπορεί συνεχώς 

να εφαρµόζεται στον υπό µελέτη ιστοχώρο και να µπορεί να ανταποκρίνεται στην 

ποικιλοµορφία που αυτός παρουσιάζει.  Σε αυτό το σηµείο, η ανάλυση µε την καταγραφή της 

συµπεριφοράς των χρηστών, µπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις που υπάρχουν.  Σε συνδυασµό µε 

επιπλέον στοιχεία που είναι διαθέσιµα όταν η καταγραφή γίνεται σε ιστοχώρους, αποκτάει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για περαιτέρω µελέτη.  Για παράδειγµα, µπορεί να εξαχθούν στοιχεία για 

την προέλευση των χρηστών (χώρα, περιοχή) ή για το είδος της πληροφορίας που αναζητούν 

(από φράσεις αναζήτησης, σε µηχανές αναζήτησης που οδήγησαν στον ιστοχώρο).  Η ονοµασία 

που χρησιµοποιείται, για αναλύσεις στον παγκόσµιο ιστό είναι Web Analysis ή Web Mining και 

ειδικά για τη συµπεριφορά των χρηστών Web Usage Analysis ή Web Usage Mining. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4.1 Εισαγωγή 

Η δυνατότητα ανάλυσης των ιστοχώρων παραµένει µια ανοικτή προβληµατική για τους 

σχεδιαστές των ιστοχώρων, που αποβλέπουν στην αποδοτικότερη ικανοποίηση των χρηστών.  Η 

σχεδίαση ενός ιστοχώρου, επικεντρώνεται στην οργάνωση της πληροφορίας σε κάθε σελίδα και 

τους υπερσυνδέσµους µεταξύ των σελίδων, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των 

χρηστών. 

To Web Usage Analysis
91

 ή Web Usage Mining
91

, είναι µία από τις εφαρµογές τεχνικών 

εξόρυξης δεδοµένων (data mining) σε µεγάλες αποθήκες δεδοµένων για τον παγκόσµιο ιστό 

(Web data repositories). Προσφέρει τεχνικές, για την ανάλυση της συµπεριφοράς των χρηστών 

σε ιστοχώρους για την ανακάλυψη συχνά εµφανιζόµενων διαγραµµάτων, κανόνων συσχετισµού 

(association rules), συνόλων οµοειδών σελίδων και χρηστών (page and user clusters) και για την 

ανάλυση µονοπατιών (path analysis). 

 

 
Εικόνα 16:  Σχηµατική παράσταση των ειδών του Web Usage Analysis 

 

Το Web Usage Mining (Εξόρυξη Χρήσης Ιστού), ξεχωρίζει από το Web Content Mining 

(Εξόρυξη Περιεχοµένου Ιστού), στο ότι το δεύτερο ασχολείται µε την πληροφορία, δηλαδή το 

περιεχόµενο που παρέχεται στον παγκόσµιο ιστό και ξεχωρίζει από το Web Structure Mining 

(Εξόρυξη ∆οµής Ιστού), στο ότι αυτό ασχολείται µε τη δοµή του παγκόσµιου ιστού.  Η έρευνα 

σε θέµατα Web Mining, είναι ένα συγκλίνoν επιστηµονικό πεδίο από διάφορες επιστηµονικές 

κοινότητες, όπως Βάσεις ∆εδοµένων, Ανάκτησης πληροφοριών, Τεχνητής Νοηµοσύνης και 

Εκµάθησης Μηχανών.   

4.2 Ανάλυση και Αξιολόγηση Επισκεψιµότητας 

Η ανάλυση επισκεψιµότητας δεν είναι µία µονοσήµαντη ή στερεότυπη διαδικασία. Παρόλο 

που τα αρχικά βήµατα ακολουθούν συνήθως µία κοινή δοµή, στη συνέχεια χρησιµοποιούνται 

διαφορετικές αναλύσεις, ανάλογα µε τους τοµείς στους οποίους κάθε φορά επικεντρώνεται η 

ανάλυση. Πέραν των αρχικών δεδοµένων από τις προσβάσεις στον εξυπηρετητή παγκόσµιου 

ιστού, η εκάστοτε µέθοδος µπορεί να εµπλουτιστεί και µε άλλα δεδοµένα, που προέρχονται είτε 
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άµεσα από τον ιστοχώρο (για παράδειγµα, πληροφορίες για τη συσχέτιση των διαφορετικών 

σελίδων), είτε από τρίτες πηγές όπως, δηµογραφικές πληροφορίες για τους επισκέπτες.  Συνήθως 

όµως, υπάρχει µία ανάδραση από την αποκτούµενη γνώση, η οποία µετασχηµατίζει την 

παρακάτω σειριακή διαδικασία σε µορφή κυκλική. 

 

 

Εικόνα 17:  ∆ιαδικασία Ανάλυσης Επισκεψιµότητας 

Στην παραπάνω εικόνα 17, αναλύεται η πλοήγηση στον ιστοχώρο (Navigation Pattern 

Discovery) και συγκρίνεται το αποτέλεσµα, µε την σχεδίαση που προέβλεψαν οι σχεδιαστές 

κατά την ανάπτυξη του ιστοχώρου, ώστε να διαπιστωθεί εάν συµπίπτουν.  Στην περίπτωση που 

δε συµπίπτουν, επαναλαµβάνεται η ανάλυση αφού έχει γίνει η κατάλληλη επέµβαση στο 

σχεδιασµό του ιστοχώρου. 

Έτσι, υπάρχει µία φάση προεπεξεργασίας των πρωτογενών δεδοµένων, η οποία ακολουθείται 

από τη φάση εξαγωγής γνώσης.  Σε αυτό το στάδιο, προετοιµάζονται τα δεδοµένα που 

αποκτήθηκαν από την κίνηση των εξυπηρετητών HTTP για την περαιτέρω ανάλυση. 

Συνηθισµένες εργασίες που εκτελούνται είναι: 

� Καθαρισµός από µη επιθυµητή πληροφορία, όπως αιτήσεις για πόρους που δεν υπάρχουν 

στον εξυπηρετητή. 

� Φίλτρο που αφαιρεί αιτήσεις για πόρους που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον (εικόνες και 

άλλα µέσα).  Συνήθως διατηρούνται µόνο οι αιτήσεις για σελίδες HTML. 

� Συµπληρώνονται προσβάσεις που λογικά θα πρέπει να έχουν γίνει, χωρίς αυτές να 

εµφανίζονται στα δεδοµένα καταγραφής (path completion). Τέτοιες προσβάσεις 

προκύπτουν από µηχανισµούς caching, στην αλυσίδα επικοινωνίας HTTP. 

� Οι αιτήσεις οµαδοποιούνται ανά χρήστη και ανά επίσκεψη και υπολογίζονται έτσι τα 

µονοπάτια της επίσκεψης. Η οµαδοποίηση, µπορεί να επεκταθεί και σε λογικούς 

συσχετισµούς ανά σελίδα (visit sessions, concept hierarchies, page taxonomies). 
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Τα δεδοµένα που προκύπτουν από αυτό το στάδιο, φυλάσσονται συνήθως σε δοµηµένη 

µορφή σε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων ώστε να είναι εύκολη και ταχεία η πρόσβαση σε αυτά. 

 

Εικόνα 18:  ∆ιαδικασία Ανάλυσης Επισκεψιµότητας 

Στην παραπάνω εικόνα 18, διακρίνεται πάλι η φάση της προεπεξεργασίας των πρωτογενών 

δεδοµένων (Preparation phase), όπως και το στάδιο της ανακάλυψης γνώσης (Knowledge 

Discovery), που είναι ίσως από τα πιο ενδιαφέροντα τµήµατα στην ανάλυση επισκεψιµότητας. 

Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να είναι ήδη γνωστό το σηµείο στο οποίο πρέπει να επικεντρωθεί η 

ανάλυση, διότι πρέπει να επιλεγεί η µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί. Ανάλογα µε τη µέθοδο, 

πιθανώς να χρειαστεί αναµόρφωση των δεδοµένων σε µορφή που να ταιριάζουν στη 

συγκεκριµένη µέθοδο. 

Σε αυτή τη φάση, τα δεδοµένα µπορούν να εµπλουτιστούν µε στοιχεία από τρίτες πηγές 

(ανεξάρτητα εάν αποκτήθηκαν από τον ίδιο ιστοχώρο ή από αλλού). Τέτοια στοιχεία µπορεί να 

είναι δηµογραφικά δεδοµένα για τους επισκέπτες του ιστοχώρου (για παράδειγµα, περιοχή 

διαµονής).  Η πληροφορία που θα αποκτηθεί, µπορεί να περιορίζεται σε απλά στατιστικά 

στοιχεία κίνησης του ιστοχώρου (αριθµός σελιδοπροβολών ανά επίσκεψη, ώρες αιχµής, σελίδες 

εισόδου και εξόδου), αλλά η πραγµατικά ενδιαφέρουσα πληροφορία προέρχεται από τη χρήση 

τεχνολογίας Εξόρυξης ∆εδοµένων (Data Mining), η οποία ανακαλύπτει συσχετισµούς, που δεν 

είναι εµφανή µε την πρώτη µατιά. 

Οι κύριοι τοµείς έρευνας, είναι οι ακόλουθοι και προέρχονται από την κλασική εφαρµογή 

τεχνολογιών Data Mining: 

� ανακάλυψη σχηµάτων πλοήγησης (Navigation Pattern Discovery) 

� κανόνες συσχετισµού (Association Rules) 

� ακολουθιακά σχήµατα (Sequential Patterns) 

� ανακάλυψη οµοειδών (Clustering) 

� κατάταξη (Classification) 

Σε κάθε περίπτωση, η ακριβής διαδικασία που θα ακολουθηθεί εξαρτάται πάντα από τον 

τελικό στόχο που πρέπει να έχει τεθεί πριν την έναρξη της διαδικασίας. Ακόµα και για την 

περίπτωση όπου δεν έχουν οριοθετηθεί τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα, µετά από µία αρχική 
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ανάλυση θα πρέπει αυτά να προσδιοριστούν, ώστε να προσαρµοστεί η διαδικασία για βέλτιστη 

απόδοση σε όρους ταχύτητας και ακρίβειας αποτελεσµάτων.   

 

 
Εικόνα 19:  Γενικό περίγραµµα της διαδικασίας ανάλυσης επισκεψιµότητας. ∆ιακρίνονται τα 

στάδια της συλλογής δεδοµένων, προεπεξεργασίας δεδοµένων, ανακάλυψη γνώσεως και 

ανάλυσης αποτελεσµάτων.  Αρχικά υπάρχει το στάδιο της συλλογής δεδοµένων (data 

collection). Ακολουθεί το στάδιο της προεπεξεργασίας των δεδοµένων (data preprocessing) και 

της ανακάλυψης γνώσης (knowledge discovery). Η διαδικασία τελειώνει µε την ανάλυση των 

δεδοµένων που έχουν προκύψει. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας και µοντελοποιώντας τη διαδικασία ανάλυσης επισκεψιµότητας, µπορεί 

να καταλήξει κανείς, σε ένα γενικό διαχωρισµό της, όπως φαίνεται στη παραπάνω εικόνα 19.  

Στο πρώτο επίπεδο, είναι η συλλογή των δεδοµένων (Data Collection) από την πλοήγηση των 

χρηστών του ιστοχώρου.  Στον κεντρικό υπολογιστή του δικτύου, έχει οριστεί ο φάκελος που 

αποθηκεύονται τα αρχεία  στα οποία γράφεται και αποθηκεύεται η προς επεξεργασία 

πληροφορία.  Τα αρχεία αυτά, ονοµάζονται αρχεία καταγραφής (Log Files) και κάποιες φορές, 

ανάλογα από την εφαρµογή, µπορεί να είναι και ένα αρχείο.  Το µειονέκτηµα είναι, ότι όταν 

δηµιουργείται ένα µόνο αρχείο καταγραφής, µε την πάροδο του χρόνου αποκτά µεγάλο όγκο 
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δεδοµένων και είναι δύσκολη η επεξεργασία του.  Στο δεύτερο επίπεδο του 

εικονοδιαγράµµατος, είναι η φάση της προεπεξεργασίας των πρωτογενών δεδοµένων (Data 

Preprocessing).  Εδώ, φιλτράρονται τα δεδοµένα από τα αρχεία καταγραφής και γίνεται η 

αναγνώριση και ο διαχωρισµός των σελίδων του ιστοχώρου, των επισκέψεων, των χρηστών και 

όποιων άλλων στοιχείων εξάγονται στατιστικά αποτελέσµατα από τα δεδοµένα.  Στο τρίτο 

επίπεδο, είναι η Ανακάλυψη Γνώσης (Knowledge Discovery), δηλαδή την πληροφορία που 

αναλύεται σε  στατιστικά στοιχεία κίνησης του ιστοχώρου, όπως ο αριθµός σελιδοπροβολών 

ανά επίσκεψη, οι ώρες αιχµής, οι σελίδες εισόδου και εξόδου, καθώς και συσχετισµούς αυτών 

των στατιστικών αποτελεσµάτων.  Τέλος στο τέταρτο επίπεδο, είναι τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης  σε µορφή πινάκων και διαγραµµάτων.  Η πληροφορία που αποκτήθηκε αναλύεται µε 

εργαλεία γραφικής απεικόνισης δεδοµένων και εξειδικευµένων προγραµµάτων. 

4.3 Εφαρµογή σε Ιστοσελίδες 

4.3.1 Μεθοδολογία Ανάλυσης 

Η εφαρµογή που ακολουθεί, υποστηρίχθηκε µε την µέθοδο του ερωτηµατολογίου.  Οι 

ιστοσελίδες που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση, είναι οι επίσηµοι ιστοχώροι των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π) και είναι µαζί µε την ηλεκτρονική τους 

διεύθυνση, τα παρακάτω: 

� της Στερεάς Ελλάδας (http://www.stereaellada.gr/3kps/pep.htm), 

� του Νοτίου Αιγαίου (http://www.notioaigaio.gr/site.asp), 

� της Θεσσαλίας (http://www.thessalia.gr/pep/default.el.asp),  

� του Βορείου Αιγαίου (http://www.pepba.gr/), 

� της Ηπείρου (http://www.peproe.gr/index_pep.html), 

� της ∆υτικής Μακεδονίας (http://www.pepdym.gr), 

� των Ιονίων Νήσων (http://www.pepionia.gr/) και 

� της ∆υτικής Ελλάδας (http://www.dytikiellada.gr/per_perifereia.htm).   

Τα Π.Ε.Π συµβάλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων µε έµφαση στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε Περιφέρειας.  Σε κάθε περίπτωση, τα Π.Ε.Π 

καλύπτουν τις κοινωνικές υποδοµές, την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη (υποδοµές 

νοσοκοµείων και δοµών κοινωνικής φροντίδας, ειδικών µονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής 

φροντίδας, εξειδικευµένος εξοπλισµός, µέτρα ανάπτυξης και προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας), 

τον πολιτισµό (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδοµών, προστασία και ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς), τα έργα προσπελασιµότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίµακας 

καθώς και την ενίσχυση ορεινών, µειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών.  Οι ιστοχώροι αυτοί, 

περιέχουν πολυποίκιλα µενού, επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών 

διαφορετικών θεµάτων και έχουν επισκεψιµότητα σε ηµερήσια βάση. 

Οι χρήστες περιηγήθηκαν και απαντήσανε στο ερωτηµατολόγιο και για τις οχτώ (8) αυτές 

ιστοσελίδες.  Παρακάτω, γίνεται ανάλυση των αποτελεσµάτων του ερωτηµατολογίου για την 

ιστοσελίδα του Π.Ε.Π της Στερεάς Ελλάδας (http://www.stereaellada.gr/3kps/pep.htm), µε την 

βοήθεια της στατιστικής και του προγράµµατος SPSS, όπου διαπιστώνεται η σηµασία του 

µοντέλου SERVQUAL.  Ακόµα, παρουσιάζεται το εργαλείο WebTrends Analysis Series 7.0 που 

αναλύει την επισκεψιµότητα, εξάγοντας γενικά και αναλυτικά αποτελέσµατα για όλο τον 

ιστοχώρο.  Επίσης, δίνονται κάποια γενικά αποτελέσµατα µέσω διαγραµµάτων και πινάκων για 

το Π.Ε.Π της Στερεάς Ελλάδας.  Τέλος, παρουσιάζεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας όλων των 
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οχτώ (8) ιστοσελίδων µε κάποια γενικά στοιχεία που εξήχθησαν µέσω του εργαλείου 

WebTrends.  

Στο ερωτηµατολόγιο, έγινε µία προσπάθεια να περιέχει ερωτήµατα που καλύπτουν 

στοχευµένη πληροφόρηση σχετικά µε την ασφάλεια, την ποιότητα και την αξιολόγηση των 

ιστοχώρων αυτών.  Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από δεκαεννέα (19) ερωτήσεις.  Οι 

απαντήσεις δίνονται σε µία κλίµακα από µηδέν έως τέσσερα, κατ’ αύξουσα βέλτιστη σειρά. 

Το δείγµα του ερωτηµατολογίου, αποτελείται από σαράντα πέντε (45) άτοµα εκ των οποίων 

τα είκοσι επτά (27) είναι άντρες σε ποσοστό 60% και τα δεκαοκτώ (18) γυναίκες σε ποσοστό 

40%.  Επίσης, τα άτοµα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες βάσει εργασιακής εµπειρίας σε 

ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων, υποδοµές και δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων και η τέταρτη κατηγορία αφορά άτοµα που έχουν επάγγελµα 

διαφορετικό της Πληροφορικής.  Παρακάτω παρατίθεται το  ερωτηµατολόγιο. 

Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης 

1. Πόσο εύκολο είναι να βρείτε την επιθυµητή ιστοσελίδα; 

2. Πόσο εύκολο είναι να βρείτε την επιθυµητή σύνδεση στην συγκεκριµένη 

ιστοσελίδα; 

3. Πόσο εύκολο είναι να βρείτε τις πληροφορίες που αναζητάτε; 

4. Είναι γρήγορη η πρόσβαση στις πληροφορίες της ιστοσελίδας; 

5. Είναι ικανοποιητικός ο τρόπος σχεδίασης της αναζήτησης πληροφοριών; 

6. Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης συναφών ιστοσελίδων; 

7. Ελαχιστοποιείται ο χρόνος ανίχνευσης κειµένου; 

8. Πληρούνται οι κανόνες προσωπικών δεδοµένων; 

9. Η εγγραφή στην ιστοσελίδα είναι εύκολη; 

10. Ανίχνευση του κειµένου γίνεται µε µικρότερο κόστος (χρήση ποντικιού); 

11. Υπάρχουν εύκολοι τρόποι αναζήτησης; 

12. Είναι εύκολη η χρήση της πλατφόρµας; 

13. Οι πληροφορίες που δύνονται είναι άµεσες και κατανοητές; 

14. Οι απαντήσεις που δύνονται περιέχουν συνδέσεις που εξυπηρετούν τον 

χρήστη; 

15. Είναι ενδιαφέρον το αντικείµενο της ιστοσελίδας; 

16. Σκοπεύετε να επισκεφτείτε ξανά την ιστοσελίδα; 

17. Θα την προτείνετε σε γνωστούς και φίλους; 

18. Θα µιλούσατε θετικά για την ιστοσελίδα; 

19. Υπάρχει άµεση πρόσβαση στο υλικό της ιστοσελίδας; 

4.3.2 Περιγραφή Ιστοσελίδας 

 Στην παράγραφο αυτή, δίνεται µία αναλυτική περιγραφή της αρχικής σελίδας του 

ιστοχώρου του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας - http://www.stereaellada.gr/3kps/pep.htm µε 

σχεδιάγραµµα και εικόνα από την ίδια την ιστοσελίδα. 
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Εικόνα 20:  ∆ιάγραµµα παρουσίασης της αρχικής σελίδας της ιστοσελίδας του Π.Ε.Π 

Στερεάς Ελλάδας - http://www.stereaellada.gr/3kps/pep.htm. 

 

Στην παραπάνω εικόνα 20, παρουσιάζεται το  διάγραµµα που αποτελεί το βασικό κορµό της 

Ιστοσελίδας του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας (http://www.stereaellada.gr/3kps/pep.htm).  

Οι κεντρικές επιλογές (menu) βρίσκονται στα αριστερά της ιστοσελίδας.  Οι βασικές επιλογές 

της ιστοσελίδας φτάνουν µέχρι και δύο επίπεδα. Έχει αυτή την εικόνα και  όπου υπάρχει βέλος 

δείχνει πως ξεδιπλώνουν οι επιλογές που έχει ο χρήστης.  Στο διάγραµµα, όπου δεν υπάρχει 
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βέλος, απλά πατώντας επάνω,  πηγαίνει στην ανάλογη σελίδα του ιστοχώρου και από εκεί και 

πέρα υπάρχει κουµπί επιστροφής στην προηγούµενη σελίδα, στο επάνω δεξί µέρος της 

ιστοσελίδας µαζί µε την  ηµεροµηνία. 

∆εξιά και κάτω από τις κεντρικές επιλογές που αναφέρθηκαν, µπορεί ο χρήστης, να ανατρέξει 

σε Ευρετήριο Όρων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ), να αλλάξει την γλώσσα 

στην ιστοσελίδα και να κάνει κάποια Αναζήτηση (Απλή ή Σύνθετη). 

Στο κέντρο της αρχικής σελίδας υπάρχει µία περιγραφή του Προγράµµατος και κάτω από 

αυτή την περιγραφή δύο σύνδεσµοι: 

- Άξονες προτεραιότητας Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας  

- Αναθεωρηµένο Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 

∆εξιά από αυτή την περιγραφή, είναι τα ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ, όπου αν ο επισκέπτης πατήσει 

πάνω στο τίτλο του νέου, του ανοίγει το νέο. Επίσης, έχει επιλογή να ανατρέξει στο Αρχείο 

Νέων καθώς και στις Τρέχουσες Προσκλήσεις του προγράµµατος 

Τέλος, η σελίδα στο κάτω µέρος  έχει κάποια εικονίδια, όπου πατώντας επάνω, οδηγούν τον 

χρήστη σε σελίδες εκτός του ιστοχώρου, αλλά που έχουν σχέση µε το Γ΄Κ.Π.Σ. 

 

 

Εικόνα 21:  Αρχική σελίδα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος  Στερεάς 

Ελλάδας - http://www.stereaellada.gr/3kps/pep.htm.  

4.4 Στατιστική
100, 101, 102, 103, 104

  

Η στατιστική είναι η επιστήµη που ασχολείται µε τη συλλογή δεδοµένων, την περιγραφή τους 

και την εξαγωγή τεκµηριωµένων συµπερασµάτων µε σκοπό την αποδοτικότερη λήψη 

αποφάσεων.  
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Στατιστική είναι ένα σύνολο αρχών και µεθοδολογιών για: 

� Το σχεδιασµό της διαδικασίας συλλογής δεδοµένων. 

� Τη συνοπτική και αποτελεσµατική παρουσίαση τους. 

� Την ανάλυση δεδοµένων και εξαγωγή αντίστοιχων συµπερασµάτων. 

Στην συγκεκριµένη εργασία δίνεται ιδιαίτερη βάση στις δύο βασικές κατηγορίες της 

στατιστικής: Την Περιγραφική Στατιστική και την Στατιστική Συµπερασµατολογία.  Με αυτές 

τις δύο κατηγορίες ελέγχεται η σηµαντικότητα της πληροφορίας και η συσχέτιση των 

πληροφοριών, µε απώτερο σκοπό την ποσοτικοποίηση της ικανοποίησης των χρηστών των 

ιστοσελίδων, χρησιµοποιώντας το SPSS πρόγραµµα. 

To SPSS, έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλές έρευνες διαφορετικών κλάδων και επιστηµών, 

δίνοντας αξιόπιστες αναλύσεις.  Εδώ, χρησιµοποιείται σε επίπεδο ανάλυσης ικανό να δώσει 

συµπεράσµατα στην έρευνα που διεξήχθη µε την χρήση ερωτηµατολογίου και ακόµα πιο 

συγκεκριµένα στις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου που αφορούν την ιστοσελίδα του Π.Ε.Π. 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - http://www.stereaellada.gr/per_perifereia.htm . 

 

ΦΥΛΟ 

Εικόνα 22:  Κατανοµή πληθυσµού ερωτηµατολογίου βάσει φύλου. 

Από την εικόνα 22, παρατηρείται ότι επί συνόλου σαράντα πέντε (45) ατόµων που λάβανε 

µέρος στη µελέτη, το ποσοστό των αντρών είναι 60% και των γυναικών 40%. 
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ΗΛΙΚΙΑ 

Εικόνα 23:  Κατανοµή πληθυσµού ερωτηµατολογίου βάσει ηλικίας. 

Από την εικόνα 23, παρατηρείται ότι ο πληθυσµός παρουσιάζει µεγαλύτερη συγκέντρωση 

ατόµων στις  ηλικίες από 26 έως 30 ετών.  Το διάγραµµα επεξηγείται και από τον παρακάτω 

πίνακα 6. 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

22 2 4,4 4,4 

23 1 2,2 6,7 

24 1 2,2 8,9 

26 6 13,3 22,2 

27 2 4,4 26,7 

28 7 15,6 42,2 

29 3 6,7 48,9 

30 2 4,4 53,3 

31 1 2,2 55,6 

32 1 2,2 57,8 
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33 3 6,7 64,4 

34 2 4,4 68,9 

35 3 6,7 75,6 

36 2 4,4 80 

37 3 6,7 86,7 

38 1 2,2 88,9 

39 1 2,2 91,1 

44 1 2,2 93,3 

46 1 2,2 95,6 

48 1 2,2 97,8 

50 1 2,2 100 

ΣΥΝΟΛΟ 45 100,0  

Πίνακας 6:  Κατανοµή Συχνοτήτων Ηλικιών 

Στον παραπάνω πίνακα 6, η µέση ηλικία που έλαβαν µέρος είναι 31,71 έτη µε 95% διάστηµα 

εµπιστοσύνης για την εκτίµηση του πληθυσµιακού µέσου δηλαδή, 31,71 ± 0,998.  Η ∆ιάµεσος 

έχει τιµή τα 30 έτη και η Επικρατούσα Τιµή είναι τα 28 έτη. 

Για την συγκεκριµένη ανάλυση των δεδοµένων, µετατράπηκε η ποσοτική µεταβλητή ηλικία, 

σε ηλικιακές κλάσεις (κατηγορίες):  (1.) [20 - 30], (2.) [30 - 40], και (3.) [40 – 50]. 

 

  
Πίνακας 7:  Σχέση Φύλου µε την Ηλικία. 

 

Ο παραπάνω πίνακας 7, απεικονίζει την σχέση φύλου µε την µεταβλητή ΗΛΙΚΙΑ.  

Παρατηρείται, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό, 48,9%, αποτελείται από άτοµα που ανήκουν στην 

κλάση από 20 έως 30 ετών και το 42,2% ανήκουν στην ηλικία από 30 έως 40 ετών.  Ειδικότερα, 

επί συνολικού αριθµού ατόµων που βρίσκονται µεταξύ της ηλικιακής κλάσης 20 έως 30 ετών, 

παρατηρούµε ότι το 54,5% είναι άντρες, ενώ επί συνόλου ατόµων που ανήκουν στην ηλικιακή 

κλάση από 30 έως 40 ετών το 57,9% είναι άντρες.  Τέλος, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι το 

ποσοστό των ατόµων που ανήκει στην ηλικιακή κλάση από 40 έως 50 ετών που ανέρχεται στο 

100% και είναι 4 άντρες. 



   Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

 

 

 88 

Στην συνέχεια, ο παρακάτω πίνακας 8, δείχνει την συµπεριφορά της µεταβλητής Ηλικία σε 

σχέση µε το επάγγελµα.  Η κατηγοριοποίηση των κλάσεων των ηλικιών είναι αυτή που έχει 

προαναφερθεί, δηλαδή: 1. Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση Ιστοσελίδων, 2. Υποδοµές και ∆ίκτυα 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 3. Βάσεις ∆εδοµένων – Ανάπτυξη και 4. ∆ιαφορετικό της 

Πληροφορικής. 

Έτσι, επί συνολικού αριθµού ατόµων που έλαβαν µέρος στην µελέτη, το 37,8% ασχολείται µε  

επάγγελµα διαφορετικό της Πληροφορικής, το 20% µε τα επαγγέλµατα Υποδοµές και ∆ίκτυα 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2) και Βάσεις ∆εδοµένων – Ανάπτυξη (3).  Ακόµα, επί του 

συνόλου των ατόµων που ασχολούνται µε το επαγγέλµατα, Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση 

Ιστοσελίδων (1) και Υποδοµές και ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2), το 50% και το 

55,6% αντίστοιχα είναι από 20 έως 30 ετών.  Επίσης, για αυτούς που ασχολούνται µε επάγγελµα 

διαφορετικό της Πληροφορικής (4), το µεγαλύτερο ποσοστό  66,7 %  των ατόµων, είναι 30 έως 

40 ετών.  στα άτοµα που ασχολούνται µε  το επάγγελµα 4, το µεγαλύτερο ποσοστό 58,8 % των 

ατόµων είναι 20 έως 29 ετών.  Τέλος, επί συνόλου ατόµων που έλαβαν µέρος στην µελέτη το 

ποσοστό που ανήκει στην ηλικιακά κλάση από 40 έως 50 ετών, το 50% ασχολείται µε Υποδοµές 

και ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και επι της ουσίας είναι 2 άτοµα και το υπόλοιπο 50% 

µοιράζεται στα επαγγέλµατα Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση Ιστοσελίδων (1), και Βάσεις ∆εδοµένων 

– Ανάπτυξη (3). 

 

Πίνακας 8:  Σχέση Επαγγέλµατος µε την Ηλικία. Επάγγελµα: 1. Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση 

Ιστοσελίδων, 2. Υποδοµές και ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 3. Βάσεις ∆εδοµένων – 

Ανάπτυξη, 4. ∆ιαφορετικό της Πληροφορικής. 

Στην συνέχεια δίνεται ο ορισµό της συσχέτισης (Correlation - r), η οποία βοηθήσει για την 

εξαγωγή συµπερασµάτων στην µελέτη.  Έτσι, συσχέτιση (Correlation - r), είναι µία παραµετρική 

στατιστική διαδικασία που ελέγχει κατά πόσο δύο ή περισσότερα χαρακτηριστικά 
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µεταβάλλονται ταυτοχρόνως. Συµβολίζεται µε τον συντελεστή r (Pearsonian r / Pearson product-

moment correlation).  Χρησιµοποιείται, όταν υπάρχει µόνο ένα δείγµα που δεν διαιρείται σε 

υποσύνολα και παίρνονται µετρήσεις για δύο χαρακτηριστικά του δείγµατος.  Στην περίπτωση 

που οι δύο µετρήσεις µεταβάλλονται ταυτοχρόνως, όταν είναι προς την ίδια κατεύθυνση τότε 

υπάρχει θετική συσχέτιση, ενώ όταν είναι σε αντίθετες κατευθύνσεις υπάρχει αρνητική 

συσχέτιση.  Τέλος, οι τιµές που παίρνει ο συντελεστής είναι από -1 έως 1. 

Έπειτα από τις πρώτες ενδεικτικές µετρήσεις µε την βοήθεια της µεταβλητής ηλικία, γίνεται 

µία προσπάθεια να συσχετιστούν οι µεταβλητές (correlation) των ερωτήσεων για να δούµε την 

συσχέτιση των ερωτήσεων.  Ο παρακάτω  πίνακας 9, παρουσιάζει την συσχέτιση µεταξύ των 

ερωτήσεων.  Σε κάθε περίπτωση, για να συσχετίζονται δύο ερωτήσεις θα πρέπει ο συντελεστής 

συσχέτισης να έχει θετικό πρόσηµο.   

Οπότε, εάν ο συντελεστής συσχέτισης είναι από 0 έως 0.3 η συσχέτιση χαρακτηρίζεται 

ασθενής, από 0,31 έως 0,5 αρκετά καλή, από 0,51 έως 0,7 είναι µέτρια και από 0,71 έως 1 

χαρακτηρίζεται πολύ καλή.  Καταλήγοντας, µία θετική µέτρια συσχέτιση ή µία πολύ καλή 

συσχέτιση εξυπηρετούν τις µετρήσεις.  Έτσι, εξάγεται ο παρακάτω πίνακας 9, που παραθέτονται 

οι συσχετίσεις µεταξύ των 19 ερωτήσεων που έλαβαν µέρος στην µελέτη.  Παρατηρείται, ότι οι 

υψηλότερες θετικές συσχετίσεις είναι η Q5  µε την Q7 µε συντελεστή 0,816, η Q6 µε την Q7 µε 

συντελεστή 0,710 και η Q10 µε την Q15 µε συντελεστή 0,891.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9:  Συσχετισµός των ερωτήσεων 

 

 

 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΗΣΗΣ 

Q1 Q2 0,536 

Q2 Q3 0,584 

Q3 Q4 0,525 

Q5 Q6 | Q7 0,609  |  0,816 

Q6 Q7 0,710 

Q7 - - 

Q8 Q9 | Q19 0,624  |  0,570 

Q9 Q15 | Q16  | Q17 0,496  |  0,563  |  0,532 

Q10 Q13 | Q15 0,491  |  0,891 

Q11 Q13 0,645 

Q12 - - 

Q13 Q14 0,622 

Q14 - - 

Q15 Q17 0,589 

Q16 Q17 0,667 

Q17 Q18 0,528 

Q18 Q19 0,499 

Q19 - - 
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Παρακάτω αναφέρονται πιο αναλυτικά, ο συσχετισµός των ερωτήσεων του πίνακα 9, µε τον 

συντελεστή συσχέτισής τους. 

� Η Q1 (Πόσο εύκολο είναι να βρείτε την επιθυµητή ιστοσελίδα;) µε την Q2 (Πόσο εύκολο 

είναι να βρείτε την επιθυµητή σύνδεση στην συγκεκριµένη ιστοσελίδα;) έχει συντελεστή 

0,536. 

� Η Q2 (Πόσο εύκολο είναι να βρείτε την επιθυµητή σύνδεση στην συγκεκριµένη 

ιστοσελίδα;) µε την Q3 (Πόσο εύκολο είναι να βρείτε τις πληροφορίες που αναζητάτε;) 

έχει συντελεστή 0,584. 

� Η Q3 (Πόσο εύκολο είναι να βρείτε τις πληροφορίες που αναζητάτε;) µε την Q4 (Είναι 

γρήγορη η πρόσβαση στις πληροφορίες της ιστοσελίδας;) έχει συντελεστή 0,525. 

� Η Q5 (Είναι ικανοποιητικός ο τρόπος σχεδίασης της αναζήτησης πληροφοριών;) µε την 

Q6 (Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης συναφών ιστοσελίδων;) έχει συντελεστή 0,609 και 

µε την Q7 (Ελαχιστοποιείται ο χρόνος ανίχνευσης κειµένου;) έχει συντελεστή 0,816. 

� Η Q6 (Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης συναφών ιστοσελίδων;) µε την Q7 

(Ελαχιστοποιείται ο χρόνος ανίχνευσης κειµένου;) έχει συντελεστή 0,710. 

� Η Q8 (Πληρούνται οι κανόνες προσωπικών δεδοµένων;) µε την Q9 (Η εγγραφή στην 

ιστοσελίδα είναι εύκολη;) έχει συντελεστή 0,624 και µε την Q19 (Υπάρχει άµεση 

πρόσβαση στο υλικό της ιστοσελίδας;) έχει συντελεστή 0,570. 

� Η Q9 (Η εγγραφή στην ιστοσελίδα είναι εύκολη;) µε την Q15 (Είναι ενδιαφέρον το 

αντικείµενο της ιστοσελίδας;) έχει συντελεστή 0,496 και µε την Q16 (Σκοπεύετε να 

επισκεφτείτε ξανά την ιστοσελίδα;) έχει συντελεστή 0,563 και µε την Q17 (Θα την 

προτείνετε σε γνωστούς και φίλους;) έχει συντελεστή 0,532. 

� Η Q10 (Ανίχνευση του κειµένου γίνεται µε µικρότερο κόστος δηλαδή χρήση ποντικιού;) 

µε την Q13 (Οι πληροφορίες που δύνονται είναι άµεσες και κατανοητές;) έχει συντελεστή 

0,491 και µε την Q15 (Είναι ενδιαφέρον το αντικείµενο της ιστοσελίδας;) έχει συντελεστή 

0,891. 

� Η Q11 (Υπάρχουν εύκολοι τρόποι αναζήτησης;) µε την Q13 (Οι πληροφορίες που 

δύνονται είναι άµεσες και κατανοητές;) έχει συντελεστή 0,645. 

� Η Q13 (Οι πληροφορίες που δύνονται είναι άµεσες και κατανοητές;) µε την Q14 (Οι 

απαντήσεις που δύνονται περιέχουν συνδέσεις που εξυπηρετούν τον χρήστη;) έχει 

συντελεστή 0,622. 

� Η Q15 (Είναι ενδιαφέρον το αντικείµενο της ιστοσελίδας;) µε την Q17 (Θα την προτείνετε 

σε γνωστούς και φίλους;) έχει συντελεστή 0,589. 

� Η Q16 (Σκοπεύετε να επισκεφτείτε ξανά την ιστοσελίδα;) µε την Q17 (Θα την προτείνετε 

σε γνωστούς και φίλους;) έχει συντελεστή 0,667. 

� Η Q17 (Θα την προτείνετε σε γνωστούς και φίλους;) µε την Q18 (Θα µιλούσατε θετικά για 

την ιστοσελίδα;) έχει συντελεστή 0,528. 

� Η Q18 (Θα µιλούσατε θετικά για την ιστοσελίδα;) µε την Q19 (Υπάρχει άµεση πρόσβαση 

στο υλικό της ιστοσελίδας;) έχει συντελεστή 0,499. 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα 9, που παραθέτει τις υψηλές θετικές ισχυρές συσχετίσεις, 

δηµιουργήθηκε το αντίστοιχο διάγραµµα ροής των συσχετιζόµενων ερωτήσεων, µε σκοπό την 

διερεύνηση των σηµαντικότερων ερωτήσεων, στις οποίες αποτυπώνονται ποσοτικά 

χαρακτηριστικά της ποιότητας της αξιολόγησης των ερωτήσεων. 

Στην παρακάτω εικόνα 24, παρατίθεται, το διάγραµµα ροής των ερωτήσεων από το οποίο 

διαπιστώνεται, ότι οι ερωτήσεις Q7, Q13, Q15, Q17,  και  Q19  είναι οι σηµαντικότερες λόγω του 

γεγονότος ότι είναι αποδέκτες των περισσότερων ροών (βέλη).  
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Εικόνα 24:  ∆ιάγραµµα Ροής των ερωτήσεων.   

Οι σηµαντικές ερωτήσεις: Q7, Q13, Q15, Q17, Q19 και είναι σηµειωµένες σε κόκκινο κύκλο. 
 

 

Στο διάγραµµα ροής παρατηρείται, ότι οι ερωτήσεις Q7, Q13, Q15, και  Q19 έχουν 2 εισροές ενώ 

η Q17, έχει 3 εισροές.  Όλες οι υπόλοιπες ερωτήσεις έχουν από µία ή και καµία εισροή.  Για αυτό 

το λόγο, η ερώτηση  Q17, είναι η πιο σηµαντική. 

Στην συνέχεια,
 
για κάθε µία από τις σηµαντικές ερωτήσεις Q7, Q13, Q15, Q17, Q19 γίνεται 

συσχέτισή τους µε το φύλο και την µεταβλητή ηλικία.  Εδώ, πρέπει να σηµειωθεί, ότι σε κάθε 

µία από τις ερωτήσεις, έχουν ληφθεί υπόψη και οι βαθµολογίες που έδωσε ο πληθυσµός για την 

κάθε µία από τις ερωτήσεις στο ερωτηµατολόγιο, όπου η κλίµακα βαθµολογίας έχει ως εξής:  

1:  Καθόλου Ικανοποιηµένος,  

2:  Ελάχιστα Ικανοποιηµένος, 

3:  Μέτρια Ικανοποιηµένος 

4:  Πολύ Ικανοποιηµένος. 
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ΦΥΛΟ
 

ΣΥΝΟΛΟ
  

Άντρας Γυναίκα  

Συχνότητα 
1 2 3 

% σε σχέση µε 
Q

7 33,3% 66,7% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 3,7% 11,1% 6,7% 

1 

% επί  Συνόλου 2,2% 4,4% 6,7% 

Συχνότητα 7 4 11 

% σε σχέση µε 
Q

7 63,6% 36,4% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 25,9% 22,2% 24,4% 

2 

% επί  Συνόλου 15,6% 8,9% 24,4% 

Συχνότητα 5 5 10 

% σε σχέση µε 
Q

7 50,0% 50,0% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 18,5% 27,8% 22,2% 

3 

% επί  Συνόλου 11,1% 11,1% 22,2% 

Συχνότητα 14 7 21 

% σε σχέση µε 
Q

7 66,7% 33,3% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 51,9% 38,9% 46,7% 

Q
7 

4 

% επί  Συνόλου 31,1% 15,6% 46,7% 

Συχνότητα 27 18 45 

% σε σχέση µε 
Q

7 60,0% 40,0% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 100,0% 100,0% 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ
 

% επί  Συνόλου 60,0% 40,0% 100,0% 

 

Πίνακας 10:  Συσχέτιση ερώτησης Q7 µε το Φύλο 

 

Στον παραπάνω πίνακα 10, το 46,7% του πληθυσµού βαθµολόγησε στην ερώτηση Q7 

(Ελαχιστοποιείται ο χρόνος ανίχνευσης κειµένου;) µε την µεγαλύτερη τιµή της κλίµακας, 

δηλαδή 4 (πολύ ικανοποιηµένο), εκ των οποίων το 31,1% είναι άντρες και το 15,6% είναι 

γυναίκες.  Το 22,2% του πληθυσµού βαθµολόγησε µε 3 (µέτρια ικανοποιηµένο), ποσοστό που 

είναι µοιρασµένο ακριβώς στα δύο φύλα µε 11,1%.  Επίσης, το 24,4% βαθµολόγησε µε  2 

(ελάχιστα ικανοποιηµένο)  και το 6,7% βαθµολόγησε µε 1 (καθόλου ικανοποιηµένο) γεγονός 

που δείχνει και γιατί η ερώτηση Q7 ανήκει στις σηµαντικές ερωτήσεις.  

 

ΗΛΙΚΙΑ
 

ΣΥΝΟΛΟ
  

[20-30] [30-40] [40-50] 
 

Συχνότητα 1 2 0 3 

% σε σχέση µε 
Q

7 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 4,5% 10,5% 0,0% 6,7% 

1 

% επί  Συνόλου 2,2% 4,4% 0,0% 6,7% 

Συχνότητα 3 7 1 11 

% σε σχέση µε 
Q

7 27,3% 63,6% 9,1% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 13,6% 36,8% 25,0% 24,4% 

2 

% επί  Συνόλου 6,7% 15,6% 2,2% 24,4% 

Συχνότητα 7 3 0 10 

% σε σχέση µε 
Q

7 70,0% 30,0% 0,0% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 31,8% 15,8% 0,0% 22,2% 

3 

% επί  Συνόλου 15,6% 6,7% 0,0% 22,2% 

Συχνότητα 11 7 3 21 

% σε σχέση µε 
Q

7 52,4% 33,3% 14,3% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 50,0% 36,8% 75,0% 46,7% 

Q
7 

4 

% επί  Συνόλου 24,4% 15,6% 6,7% 46,7% 
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Συχνότητα  22
 

19 4 45 

% σε σχέση µε 
Q

7 48,9% 42,2% 8,9% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ
 

% επί  Συνόλου 48,9% 42,2% 8,9% 100,0% 
 

Πίνακας 11:  Συσχέτιση ερώτησης Q7 µε την Ηλικία. 

 

Στον παραπάνω πίνακα 11, το 46,7% του πληθυσµού βαθµολόγησε στην ερώτηση Q7 

(Ελαχιστοποιείται ο χρόνος ανίχνευσης κειµένου;) µε την µεγαλύτερη τιµή της κλίµακας, 

δηλαδή 4 (πολύ ικανοποιηµένο), εκ του οποίου το 24,4% ανήκει στην πρώτη ηλικιακή κλάση 

(20 έως 30 ετών), το 15,6% στην δεύτερη ηλικιακή κλάση (30 έως 40 ετών) και το 6,7% στην 

τρίτη ηλικιακή κλάση (40 έως 50 ετών).  Το 22,2% βαθµολόγησε µε 3 (µέτρια ικανοποιηµένο), 

εκ των οποίων το 15,6% ανήκει στην πρώτη ηλικιακή κλάση (20 έως 30 ετών), ενώ επί συνόλου 

το 24,4% βαθµολόγησε µε 2 (ελάχιστα ικανοποιηµένο) όπου, το 15,6% ανήκει στην δεύτερη 

ηλικιακή κλάση (30 έως 40 ετών). Κάτι, που επίσης δείχνει την σηµαντικότητα της ερώτησης 7 

είναι ότι µόνο το 6,7% βαθµολόγησε µε 1 (καθόλου ικανοποιηµένο) την ερώτηση. 

 
ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Άντρας Γυναίκα  

Συχνότητα 0 2 2 

% σε σχέση µε 
Q

13 0,0% 100,0% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 0,0% 11,1% 4,4% 

1 

% επί  Συνόλου 0,0% 4,4% 4,4% 

Συχνότητα 7 6 13 

% σε σχέση µε 
Q

13 53,8% 46,2% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 25,9% 33,3% 28,9% 

2 

% επί  Συνόλου 15,6% 13,3% 28,9% 

Συχνότητα 15 4 19 

% σε σχέση µε 
Q

13 78,9% 21,1% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 55,6% 22,2% 42,2% 

3 

% επί  Συνόλου 33,3% 8,9% 42,2% 

Συχνότητα 5 6 11 

% σε σχέση µε 
Q

13 45,5% 54,5% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 18,5% 33,3% 24,4% 

Q
13 

4 

% επί  Συνόλου 11,1% 13,3% 24,4% 

Συχνότητα 27 27 18 

% σε σχέση µε 
Q

13 60,0% 60,0% 40,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 100,0% 100,0% 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 

% επί  Συνόλου 60,0% 40,0% 100,0% 

 

Πίνακας 12:  Συσχέτιση ερώτησης Q13 µε το Φύλο 

 

Ο παραπάνω πίνακας 12, απεικονίζει την συσχέτιση της Q13 (Οι πληροφορίες που δύνονται 

είναι άµεσες και κατανοητές;) µε το φύλο, όπου το 42,2% του πληθυσµού βαθµολόγησε στην 

Q13  µε 3 (µέτρια ικανοποιηµένο), εκ των οποίων το 33,3% είναι άντρες και το 8,9% είναι 

γυναίκες.  To 28,9% βαθµολόγησε µε 2 (ελάχιστα ικανοποιηµένο) και το ποσοστό αυτό είναι 

µοιρασµένο στα δύο φύλα.  Επίσης, το 24,4% βαθµολόγησε µε 4 (πολύ ικανοποιηµένο) εκ των 

οποίων το 13,3% είναι γυναίκες και το 11,1% είναι άντρες.  Από τα µεγάλα ποσοστά που 
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παρατηρείται στις βαθµολογίες 3 (µέτρια ικανοποιηµένο) και 4 (πολύ ικανοποιηµένο) 

αποδεικνύεται και η σηµαντικότητα της Q13. 

 
ΗΛΙΚΙΑ

 ΣΥΝΟΛΟ  

[20-30] [30-40] [40-50] 
 

Συχνότητα 1 1 0 2 

% σε σχέση µε 
Q

13 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 4,5% 5,3% 0,0% 4,4% 

1 

% επί  Συνόλου 2,2% 2,2% 0,0% 4,4% 

Συχνότητα 5 7 1 13 

% σε σχέση µε 
Q

13 38,5% 53,8% 7,7% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 22,7% 36,8% 25,0% 28,9% 

2 

% επί  Συνόλου 11,1% 15,6% 2,2% 28,9% 

Συχνότητα 10 8 1 19 

% σε σχέση µε 
Q

13 52,6% 42,1% 5,3% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 45,5% 42,1% 25,0% 42,2% 

3 

% επί  Συνόλου 22,2% 17,8% 2,2% 42,2% 

Συχνότητα 6 3 2 11 

% σε σχέση µε 
Q

13 54,5% 27,3% 18,2% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 27,3% 15,8% 50,0% 24,4% 

Q
13 

4 

% επί  Συνόλου 13,3% 6,7% 4,4% 24,4% 

Συχνότητα  22
 

19 4 45 

% σε σχέση µε 
Q

13 48,9% 42,2% 8,9% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 

% επί  Συνόλου 48,9% 42,2% 8,9% 100,0% 

 

Πίνακας 13:  Συσχέτιση ερώτησης Q13 µε την Ηλικία 

 

Στον παραπάνω πίνακα 13, απεικονίζεται η συσχέτιση της Q13 (Οι πληροφορίες που δύνονται 

είναι άµεσες και κατανοητές;) µε την ηλικία, όπου το 42,2% του πληθυσµού βαθµολόγησε στην 

ερώτηση Q13  µε 3 (µέτρια ικανοποιηµένο), εκ του οποίου το 22,2% ανήκει στην πρώτη ηλικιακή 

κλάση (20 έως 30 ετών), το 17,8% ανήκει στην δεύτερη ηλικιακή κλάση (30 έως 40 ετών) και 

ένα πολύ µικρό ποσοστό της τάξης του 2,2% ανήκει στην τρίτη ηλικιακή κλάση (40 έως 50 

ετών).  Επίσης, το 28,9% βαθµολόγησε στην ερώτηση Q13  µε 2 (ελάχιστα ικανοποιηµένο), όπου 

το µεγαλύτερο µέρος αυτού του ποσοστού 15,6% ανήκει στην δεύτερη ηλικιακή κλάση (30 έως 

40 ετών).  Και σε αυτή την  ερώτηση η βαθµολογία µε 1 (καθόλου ικανοποιηµένο) έχει πολύ 

µικρά ποσοστά της τάξης του 2,2% σε κάθε ηλικιακή κλάση. 

 
ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Άντρας Γυναίκα  

Συχνότητα 1 1 2 

% σε σχέση µε 
Q

15 50,0% 50,0% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 3,7% 5,6% 4,4% 

1 

% επί  Συνόλου 2,2% 2,2% 4,4% 

Συχνότητα 3 3 6 

% σε σχέση µε 
Q

15 50,0% 50,0% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 11,1% 16,7% 13,3% 

2 

% επί  Συνόλου 6,70% 6,7% 13,3% 

Συχνότητα 16 8 24 

Q
15 

3 

% σε σχέση µε 
Q

15 66,7% 33,3% 100,0% 
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% σε σχέση µε Φύλο 59,3% 44,4% 53,3% 

% επί  Συνόλου 35,6% 17,8% 53,3% 

Συχνότητα 7 6 13 

% σε σχέση µε 
Q

15 53,8% 46,2% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 25,9% 33,3% 28,9% 

4 

% επί  Συνόλου 15,6% 13,3% 28,9% 

Συχνότητα 27 27 18 

% σε σχέση µε 
Q

15 60,0% 60,0% 40,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 100,0% 100,0% 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 

% επί  Συνόλου 60,0% 60,0% 40,0% 

 

Πίνακας 14:  Συσχέτιση ερώτησης Q15 µε το Φύλο 

 

Στον παραπάνω πίνακα 14, απεικονίζεται η συσχέτιση της ερώτησης Q15 (Είναι ενδιαφέρον 

το αντικείµενο της ιστοσελίδας;) µε το φύλο, όπου το 53% του πληθυσµού βαθµολόγησε στην 

ερώτηση Q15  µε 3 (µέτρια ικανοποιηµένο), εκ των οποίων το 35,6% είναι άντρες και το 17,8% 

είναι γυναίκες.  Ακόµα, το 28,9% βαθµολόγησε µε 4 (πολύ ικανοποιηµένο) όπου το 15,6% είναι 

άντρες και το 13,3% είναι γυναίκες και από τις βαθµολογίες αυτές, παρατηρείται, ότι είναι πολύ 

ικανοποιηµένοι µε το αντικείµενο της ιστοσελίδας.  Τέλος, πολύ µικρά είναι τα ποσοστά στις 

βαθµολογίες 1 (καθόλου ικανοποιηµένο)  µε 4,4% και 2 (ελάχιστα ικανοποιηµένο) µε 13,3%.  

 
ΗΛΙΚΙΑ

 ΣΥΝΟΛΟ  

[20-30] [30-40] [40-50] 
 

Συχνότητα 2 0 0 2 

% σε σχέση µε 
Q

15 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 9,1% 0,0% 0,0% 4,4% 

1 

% επί  Συνόλου 4,4% 0,0% 0,0% 4,4% 

Συχνότητα 1 5 0 6 

% σε σχέση µε 
Q

15 16,7% 83,3% 0,0% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 4,5% 26,3% 0,0% 13,3% 

2 

% επί  Συνόλου 2,2% 11,1% 0,0% 13,3% 

Συχνότητα 13 10 1 24 

% σε σχέση µε 
Q

15 54,2% 41,7% 4,2% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 59,1% 52,6% 25,0% 53,3% 

3 

% επί  Συνόλου 28,9% 22,2% 2,2% 53,3% 

Συχνότητα 6 4 3 13 

% σε σχέση µε 
Q

15 46,2% 30,8% 23,1% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 27,3% 21,1% 75,0% 28,9% 

Q
15 

4 

% επί  Συνόλου 13,3% 8,9% 6,7% 28,9% 

Συχνότητα 22 19 4 45 

% σε σχέση µε 
Q

15 48,9% 42,2% 8,9% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 

% επί  Συνόλου 48,9% 42,2% 8,9% 100,0% 

 

Πίνακας 15:  Συσχέτιση ερώτησης Q15 µε την Ηλικία 

 

Στον παραπάνω πίνακα 15, απεικονίζεται η συσχέτιση της ερώτησης Q15 (Είναι ενδιαφέρον 

το αντικείµενο της ιστοσελίδας;) µε την ηλικία, όπου το 53,3% του πληθυσµού βαθµολόγησε 

στην Q15 µε 3 (µέτρια ικανοποιηµένο), εκ του οποίου το 28,9% ανήκει στην πρώτη ηλικιακή 

κλάση (20 έως 30 ετών), το 22,2% ανήκει στην δεύτερη ηλικιακή κλάση (30 έως 40 ετών) και 
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ένα πολύ µικρό ποσοστό (2,2%) στην τρίτη ηλικιακή κλάση (40 έως 50 ετών).  Επίσης, το 

28,9% του πληθυσµού βαθµολόγησε στην Q15 µε 4 (πολύ ικανοποιηµένο), εκ του οποίου το 

13,3% ανήκει στην πρώτη ηλικιακή κλάση (20 έως 30 ετών), το 8,9% ανήκει στην δεύτερη 

ηλικιακή κλάση (30 έως 40 ετών), και το 6,7% ανήκει στην τρίτη ηλικιακή κλάση (40 έως 50 

ετών). Και εδώ, όπως και στην Q13 είναι µικρά τα ποσοστά στις βαθµολογίες 2 (ελάχιστα 

ικανοποιηµένο) και ιδιαίτερα µε 1 (καθόλου ικανοποιηµένο) από 4,4%, γεγονός που δείχνει ότι 

το ενδιαφέρον της ιστοσελίδας είναι µεγάλο και στις τρεις ηλικιακές κλάσεις. 

 
ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Άντρας Γυναίκα  

Συχνότητα 2 1 3 

% σε σχέση µε 
Q

17 66,7% 33,3% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 7,4% 5,6% 6,7% 

1 

% επί  Συνόλου 4,4% 2,2% 6,7% 

Συχνότητα 10 9 19 

% σε σχέση µε 
Q

17 52,6% 47,4% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 37,0% 50,0% 42,2% 

2 

% επί  Συνόλου 22,2% 20,0% 42,2% 

Συχνότητα 10 3 13 

% σε σχέση µε 
Q

17 76,9% 23,1% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 37,0% 16,7% 28,9% 

3 

% επί  Συνόλου 22,2% 6,7% 28,9% 

Συχνότητα 5 4 9 

% σε σχέση µε 
Q

17 55,6% 44,4% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 18,5% 22,2% 20,0% 

Q
17 

4 

% επί  Συνόλου 11,1% 8,9% 20,0% 

Συχνότητα 27 18 45 

% σε σχέση µε 
Q

17 60,0% 40,0% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 100,0% 100,0% 100,0% 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

% επί  Συνόλου 60,0% 40,0% 100,0% 

 

Πίνακας 16:  Συσχέτιση ερώτησης Q17 µε το Φύλο 

 

Στον παραπάνω πίνακα 16, απεικονίζεται η συσχέτιση της ερώτησης Q17 (Θα την προτείνετε 

σε γνωστούς και φίλους;) µε το φύλο, όπου το 42,2% του πληθυσµού βαθµολόγησε στην Q17  µε 

2 (ελάχιστα ικανοποιηµένο).  Ένα µοιρασµένο ποσοστό, εκ των οποίων το 22,2% είναι άντρες 

και το 20,0% είναι γυναίκες.  Το 28,9% βαθµολόγησε µε 3 (µέτρια ικανοποιηµένο) και το 20% 

µε 4 (πολύ ικανοποιηµένο), όπου τα µεγαλύτερα ποσοστά ανήκουν στους άντρες.  Στην ερώτηση 

αυτή, παρατηρείται ότι οι βαθµολογίες είναι µικρές καθώς επίσης και η σηµαντικότητα της 

ερώτησης αυτής, γιατί παρέχει µία γενική πληροφορία για την συνολική εικόνα της ιστοσελίδας. 

 
ΗΛΙΚΙΑ

 ΣΥΝΟΛΟ  

[20-30] [30-40] [40-50] 
 

Συχνότητα 3 0 0 3 

% σε σχέση µε 
Q

17 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 13,6% 0,0% 0,0% 6,7% 

1 

% επί  Συνόλου 6,7% 0,0% 0,0% 6,7% 

Συχνότητα 10 8 1 19 

% σε σχέση µε 
Q

17 52,6% 42,1% 5,3% 100,0% 

Q
17 

2 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 45,5% 42,1% 25,0% 42,2% 
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% επί  Συνόλου 22,2% 17,8% 2,2% 42,2% 

Συχνότητα 5 7 1 13 

% σε σχέση µε 
Q

17 38,5% 53,8% 7,7% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 22,7% 36,8% 25,0% 28,9% 

3 

% επί  Συνόλου 11,1% 15,6% 2,2% 28,9% 

Συχνότητα 4 3 2 9 

% σε σχέση µε 
Q

17 44,4% 33,3% 22,2% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 18,2% 15,8% 50,0% 20,0% 

4 

% επί  Συνόλου 8,9% 6,7% 4,4% 20,0% 

Συχνότητα 22 19 4 45 

% σε σχέση µε 
Q

17 48,9% 42,2% 8,9% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 

% επί  Συνόλου 48,9% 42,2% 8,9% 100,0% 

 

Πίνακας 17:  Συσχέτιση ερώτησης Q17 µε την Ηλικία 

 

Στον παραπάνω πίνακα 17, απεικονίζεται η συσχέτιση της ερώτησης Q17  (Θα την προτείνετε 

σε γνωστούς και φίλους;) µε την ηλικία, όπου το 42,2% του πληθυσµού βαθµολόγησε στην 

ερώτηση µε 2 (ελάχιστα ικανοποιηµένο), εκ του οποίου το 22,2% ανήκει στην πρώτη ηλικιακή 

κλάση (20 έως 30 ετών), το 17,8% ανήκει στην δεύτερη ηλικιακή κλάση (30 έως 40 ετών) και το 

µικρό ποσοστό 2,2% ανήκει στην τρίτη ηλικιακή κλάση (40 έως 50 ετών).  Επίσης, το 28,9% 

βαθµολόγησε µε 3 (µέτρια ικανοποιηµένο), όπου το 11,1% και ανήκει στην πρώτη ηλικιακή 

κλάση (20 έως 30 ετών), το 15,6% ανήκει στην δεύτερη ηλικιακή κλάση (30 έως 40 ετών) και το 

2,2% στην τρίτη.  Τέλος, ένα 20% βαθµολόγησε µε 4 (πολύ ικανοποιηµένο) και τα επιµέρους 

ποσοστά είναι σχετικά µοιρασµένα στις ηλικιακές κλάσεις.   

 
ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Άντρας Γυναίκα  

Συχνότητα 3 1 4 

% σε σχέση µε 
Q

19 75,0% 25,0% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 11,1% 5,6% 8,9% 

1 

% επί  Συνόλου 6,7% 2,2% 8,9% 

Συχνότητα 11 8 19 

% σε σχέση µε 
Q

19 57,9% 42,1% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 40,7% 44,4% 42,2% 

2 

% επί  Συνόλου 24,4% 17,8% 42,2% 

Συχνότητα 6 9 15 

% σε σχέση µε 
Q

19 40,0% 60,0% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 22,2% 50,0% 33,3% 

3 

% επί  Συνόλου 13,3% 20,0% 33,3% 

Συχνότητα 7 0 7 

% σε σχέση µε 
Q

19 100,0% 0,0% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 25,9% 0,0% 15,6% 

Q
19 

4 

% επί  Συνόλου 15,6% 0,0% 15,6% 

Συχνότητα 27 18 18 

% σε σχέση µε 
Q

19 60,0% 40,0% 100,0% 

% σε σχέση µε Φύλο 100,0% 100,0% 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 

% επί  Συνόλου 60,0% 40,0% 100,0% 

 

Πίνακας 18:  Συσχέτιση ερώτησης Q19 µε το Φύλο 
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Στον παραπάνω πίνακα 18, απεικονίζεται η συσχέτιση της ερώτησης Q19 (Υπάρχει άµεση 

πρόσβαση στο υλικό της ιστοσελίδας;) µε το φύλο, όπου το 42,2% του πληθυσµού βαθµολόγησε 

στην ερώτηση Q19  µε 2 (ελάχιστα ικανοποιηµένο), εκ των οποίων το 24,4% είναι άντρες και το 

17,8% είναι γυναίκες.  Επίσης, το 33,3% βαθµολόγησε µε 3 (µέτρια ικανοποιηµένο) εκ των 

οποίων το 20% είναι γυναίκες και το 13,3% είναι άντρες.  Ακόµα, στην ερώτηση αυτή το 15,6% 

βαθµολόγησε µε 4 (πολύ ικανοποιηµένο) και όλο το ποσοστό ήταν άντρες.  Τέλος, το 8,9% 

βαθµολόγησε µε 1 (καθόλου ικανοποιηµένο), νούµερο που δείχνει ότι υπάρχει µέρος πληθυσµού 

που δεν βρήκε εύκολα υλικό της ιστοσελίδας και αυτό ίσως οφείλεται στο µενού της 

ιστοσελίδας.  

 
ΗΛΙΚΙΑ

 ΣΥΝΟΛΟ  

[20-30] [30-40] [40-50] 
 

Συχνότητα 2 2 0 4 

% σε σχέση µε 
Q

19 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 9,1% 10,5% 0,0% 8,9% 

1 

% επί  Συνόλου 4,4% 4,4% 0,0% 8,9% 

Συχνότητα 9 9 1 19 

% σε σχέση µε 
Q

19 47,4% 47,4% 5,3% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 40,9% 47,4% 25,0% 42,2% 

2 

% επί  Συνόλου 20,0% 20,0% 2,2% 42,2% 

Συχνότητα 8 6 1 15 

% σε σχέση µε 
Q

19 53,3% 40,0% 6,7% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 36,4% 31,6% 25,0% 33,3% 

3 

% επί  Συνόλου 17,8% 13,3% 2,2% 33,3% 

Συχνότητα 3 2 2 7 

% σε σχέση µε 
Q

19 42,9% 28,6% 28,6% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 13,6% 10,5% 50,0% 15,6% 

Q
19 

4 

% επί  Συνόλου 6,7% 4,4% 4,4% 15,6% 

Συχνότητα 22 19 4 45 

% σε σχέση µε 
Q

19 48,9% 42,2% 8,9% 100,0% 

% σε σχέση µε ΗΛΙΚΙΑ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 

% επί  Συνόλου 48,9% 42,2% 8,9% 100,0% 

 

Πίνακας 19:  Συσχέτιση ερώτησης Q19 µε την Ηλικία 

 

Στον παραπάνω πίνακα 19, απεικονίζεται η συσχέτιση της Q19 (Υπάρχει άµεση πρόσβαση στο 

υλικό της ιστοσελίδας;) µε την ηλικία, όπου το 42,2% του πληθυσµού βαθµολόγησε στην 

ερώτηση µε 2 (ελάχιστα ικανοποιηµένο), εκ του οποίου το 20,0% ανήκει στην πρώτη (20 έως 30 

ετών) και στην δεύτερη (30 έως 40 ετών) ηλικιακή κλάση.  Επίσης, το 33,3% βαθµολόγησε µε 3 

(µέτρια ικανοποιηµένο), µε το 17,7% του πληθυσµού να ανήκει στην πρώτη ηλικιακή κλάση (20 

έως 30 ετών), το 13,3% στην δεύτερη (30 έως 40 ετών) και το 2,2% στην Τρίτη (40 έως 50 

ετών).  Τέλος, µόνο το 15,6% βαθµολόγησε µε 4 (πολύ ικανοποιηµένο), γεγονός που φανερώνει 

ότι ο κόσµος, δεν έµεινε πλήρως ικανοποιηµένος από την πρόσβαση στον ιστοχώρο. 

Από τους παραπάνω πίνακες συµπεραίνεται, ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά όσον αφορά το φύλο 

ανήκουν στον αντρικό πληθυσµό και όσον αφορά την ηλικία τα µεγαλύτερα ποσοστά  

συναντιούνται στην πρώτη ηλικιακή κλάση, από 20 έως 30 ετών.  Ακόµα, υπάρχει µία µέση 

βαθµολογία, για την συγκεκριµένη ιστοσελίδα, αφού τα µεγαλύτερα ποσοστά έχουν 

βαθµολογήσει τις σηµαντικές ερωτήσεις µε 2 (ελάχιστα ικανοποιηµένο) ή µε 3 (µέτρια 

ικανοποιηµένο). 
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Στην συνέχεια, παρουσιάζεται ο πίνακας 20, για τις σηµαντικές ερωτήσεις επί συνόλου 

πληθυσµού, όπου εξάγονται τα εξής περιγραφικά στατιστικά σε : Μέση βαθµολογία πληθυσµού 

(Mean), ∆ιάµεσος (Median), επικρατούσα τιµή (Mode) και Τυπική Απόκλιση (Std. Deviation). 

Σε γενικές γραµµές, η µέση τιµή παίρνει τιµές 3,09 ± 0,996 µε επικρατούσα τιµή την 4 στην 

ερώτηση Q7.  Η διάµεσος είναι σχεδόν ίδια σε όλες τις ερωτήσεις.  Οι ερωτήσεις Q7 και Q15  

βάση µέσης βαθµολογίας και επικρατούσας τιµής (Mode) παρατηρείται, ότι ικανοποίησαν 

περισσότερο πληθυσµό. 

 

 
Q

7 
Q

13 
Q

15 
Q

17 
Q

19 

Πλήθος (N) 45 45 45 45 45 

Μέση Βαθµολογία Πληθυσµού (Mean) 3,09 2,87 3,07 2,58 2,56 

Σφάλµα Μέσου (Std. Error of Mean) 0,148 0,126 0,116 0,144 0,129 

∆ιάµεσος (Median) 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 

Επικρατούσα Tιµή (Mode) 4 3 3 2 2 

Τυπική Απόκλιση (Std. Deviation) 0,996 0,842 0,780 0,965 0,867 

Ελάχιστο (Minimum) 1 1 1 0 1 

 

Πίνακας 20:  Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τις σηµαντικές ερωτήσεις: 

 Q7, Q13, Q15, Q17, Q19. 

 

Στην παραπάνω εικόνα 24, µέσα από το ∆ιάγραµµα Ροής, παρατηρήθηκε ότι η ερώτηση 17 

(Θα την προτείνετε σε γνωστούς και φίλους;) είναι η σηµαντικότερη, αφού σε αυτή καταλήγουν 

οι περισσότερες ερωτήσεις. Με βάση αυτό το ∆ιάγραµµα Ροής, ελέγχεται και συσχετίζεται η 

ερώτηση 17 µε τις υπόλοιπες σηµαντικές ερωτήσεις. 

 
Q

17 ΣΥΝΟΛΟ  

0 1 2 3 4  

Συχνότητα 0 1 2 0 0 3 

% σε σχέση µε 
Q

7 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

% σε σχέση µε 
Q

17 0,0% 33,3% 10,5% 0,0% 0,0% 6,7% 

1 

% επί  Συνόλου 0,0% 2,2% 4,4% 0,0% 0,0% 6,7% 

Συχνότητα 1 0 4 3 3 11 

% σε σχέση µε 
Q

7 9,1% 0,0% 36,4% 27,3% 27,3% 100,0% 

% σε σχέση µε 
Q

17 100,0% 0,0% 21,1% 23,1% 33,3% 24,4% 

2 

% επί  Συνόλου 2,2% 0,0% 8,9% 6,7% 6,7% 24,4% 

Συχνότητα 0 2 4 4 0 10 

% σε σχέση µε 
Q

7 0,0% 20,0% 40,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

% σε σχέση µε 
Q

17 0,0% 66,7% 21,1% 30,8% 0,0% 22,2% 

3 

% επί  Συνόλου 0,0% 4,4% 8,9% 8,9% 0,0% 22,2% 

Συχνότητα 0 0 9 6 6 21 

% σε σχέση µε 
Q

7 0,0% 0,0% 42,9% 28,6% 28,6% 100,0% 

% σε σχέση µε 
Q

17 0,0% 0,0% 47,4% 46,2% 66,7% 46,7% 

Q
7 

4 

% επί  Συνόλου 0,0% 0,0% 20,0% 13,3% 13,3% 46,7% 

Συχνότητα 1 3 19 13 9 45 

% σε σχέση µε 
Q

7 2,2% 6,7% 42,2% 28,9% 20,0% 100,0% 

% σε σχέση µε 
Q

17 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 

% επί  Συνόλου 2,2% 6,7% 42,2% 28,9% 20,0% 100,0% 

Πίνακας 21:  Συσχέτιση της Q17 µε την Q7 
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Στον παραπάνω πίνακα 21, συγκρίνεται η Q7 (Ελαχιστοποιείται ο χρόνος ανίχνευσης 

κειµένου;) µε την Q17 (Θα την προτείνετε σε γνωστούς και φίλους;) και παρατηρείται ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό (66,7%) έχει βαθµολογήσει µε 4 (πολύ ικανοποιηµένο) και τις δύο 

ερωτήσεις που σηµαίνει ότι ο πληθυσµός είναι πολύ ικανοποιηµένο και µε τις δύο ερωτήσεις. 

Q
17 ΣΥΝΟΛΟ  

0 1 2 3 4  

Συχνότητα 1 1 0 0 0 2 

% σε σχέση µε 
Q

13 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% σε σχέση µε 
Q

17 100,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 

1 

% επί  Συνόλου 2,2% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 

Συχνότητα 0 1 6 3 3 13 

% σε σχέση µε 
Q

13 0,0% 7,7% 46,2% 23,1% 23,1% 100,0% 

% σε σχέση µε 
Q

17 0,0% 33,3% 31,6% 23,1% 33,3% 28,9% 

2 

% επί  Συνόλου 0,0% 2,2% 13,3% 6,7% 6,7% 28,9% 

Συχνότητα 0 1 11 7 0 19 

% σε σχέση µε 
Q

13 0,0% 5,3% 57,9% 36,8% 0,0% 100,0% 

% σε σχέση µε 
Q

17 0,0% 33,3% 57,9% 53,8% 0,0% 42,2% 

3 

% επί  Συνόλου 0,0% 2,2% 24,4% 15,6% 0,0% 42,2% 

Συχνότητα 0 0 2 3 6 11 

% σε σχέση µε 
Q

13 0,0% 0,0% 18,2% 27,3% 54,5% 100,0% 

% σε σχέση µε 
Q

17 0,0% 0,0% 10,5% 23,1% 66,7% 24,4% 

Q
13 

4 

% επί  Συνόλου 0,0% 0,0% 4,4% 6,7% 13,3% 24,4% 

Συχνότητα 1 3 19 13 9 45 

% σε σχέση µε 
Q

13 2,2% 6,7% 42,2% 28,9% 20,0% 100,0% 

% σε σχέση µε 
Q

17 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 

% επί  Συνόλου 2,2% 6,7% 42,2% 28,9% 20,0% 100,0% 

Πίνακας 22: Συσχέτιση της Q17 µε την Q13 

Στον παραπάνω πίνακα 22, συγκρίνεται η Q13 (Οι πληροφορίες που δύνονται είναι άµεσες και 

κατανοητές;) µε την Q17 (Θα την προτείνετε σε γνωστούς και φίλους;) και παρατηρείται ότι το 

53,8% βαθµολόγησε µε 3 (µέτρια ικανοποιηµένο) και το 66,75 µε 4 (πολύ ικανοποιηµένο), 

αριθµοί που δείχνουν επίσης µία ικανοποίηση. 

Q
17 ΣΥΝΟΛΟ  

0 1 2 3 4  

Συχνότητα 0 1 1 0 0 2 

% σε σχέση µε 
Q

15 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% σε σχέση µε 
Q

17 0,0% 33,3% 5,3% 0,0% 0,0% 4,4% 

1 

% επί  Συνόλου 0,0% 2,2% 2,2% 0,0% 0,0% 4,4% 

Συχνότητα 1 0 4 1 0 6 

% σε σχέση µε 
Q

15 16,7% 0,0% 66,7% 16,7% 0,0% 100,0% 

% σε σχέση µε 
Q

17 100,0% 0,0% 21,1% 7,7% 0,0% 13,3% 

2 

% επί  Συνόλου 2,2% 0,0% 8,9% 2,2% 0,0% 13,3% 

Συχνότητα 0 1 13 9 1 24 

% σε σχέση µε 
Q

15 0,0% 4,2% 54,2% 37,5% 4,2% 100,0% 

% σε σχέση µε 
Q

17 0,0% 33,3% 68,4% 69,2% 11,1% 53,3% 

3 

% επί  Συνόλου 0,0% 2,2% 28,9% 20,0% 2,2% 53,3% 

Συχνότητα 0 1 1 3 8 13 

Q
15 

4 

% σε σχέση µε 
Q

15 0,0% 7,7% 7,7% 23,1% 61,5% 100,0% 
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% σε σχέση µε 
Q

17 0,0% 33,3% 5,3% 23,1% 88,9% 28,9% 

% επί  Συνόλου 0,0% 2,2% 2,2% 6,7% 17,8% 28,9% 

Συχνότητα 1 3 19 13 9 45 

% σε σχέση µε 
Q

15 2,2% 6,7% 42,2% 28,9% 20,0% 100,0% 

% σε σχέση µε 
Q

17 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 

% επί  Συνόλου 2,2% 6,7% 42,2% 28,9% 20,0% 100,0% 

Πίνακας 23: Συσχέτιση της Q17 µε την Q15 

Στον παραπάνω πίνακα 23, συγκρίνεται η Q15 (Είναι ενδιαφέρον το αντικείµενο της 

ιστοσελίδας;) µε την Q17 (Θα την προτείνετε σε γνωστούς και φίλους;) και παρατηρείται ότι το 

88,9% βαθµολόγησε µε 4 (πολύ ικανοποιηµένο) που δείχνει ότι και από αυτές τις ερωτήσεις 

είναι ικανοποιηµένος ο πληθυσµός. 

Q
17 ΣΥΝΟΛΟ  

0 1 2 3 4  

Συχνότητα 0 1 1 2 0 4 

% σε σχέση µε 
Q

19 0,0% 25,0% 25,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

% σε σχέση µε 
Q

17 0,0% 33,3% 5,3% 15,4% 0,0% 8,9% 

1 

% επί  Συνόλου 0,0% 2,2% 2,2% 4,4% 0,0% 8,9% 

Συχνότητα 0 0 14 1 4 19 

% σε σχέση µε 
Q

19 0,0% 0,0% 73,7% 5,3% 21,1% 100,0% 

% σε σχέση µε 
Q

17 0,0% 0,0% 73,7% 7,7% 44,4% 42,2% 

2 

% επί  Συνόλου 0,0% 0,0% 31,1% 2,2% 8,9% 42,2% 

Συχνότητα 1 1 4 6 3 15 

% σε σχέση µε 
Q

19 6,7% 6,7% 26,7% 40,0% 20,0% 100,0% 

% σε σχέση µε 
Q

17 100,0% 33,3% 21,1% 46,2% 33,3% 33,3% 

3 

% επί  Συνόλου 2,2% 2,2% 8,9% 13,3% 6,7% 33,3% 

Συχνότητα 0 1 0 4 2 7 

% σε σχέση µε 
Q

19 0,0% 14,3% 0,0% 57,1% 28,6% 100,0% 

% σε σχέση µε 
Q

17 0,0% 33,3% 0,0% 30,8% 22,2% 15,6% 

Q
19 

4 

% επί  Συνόλου 0,0% 2,2% 0,0% 8,9% 4,4% 15,6% 

Συχνότητα 1 3 19 13 9 45 

% σε σχέση µε 
Q

19 2,2% 6,7% 42,2% 28,9% 20,0% 100,0% 

% σε σχέση µε 
Q

17 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 

% επί  Συνόλου 2,2% 6,7% 42,2% 28,9% 20,0% 100,0% 

Πίνακας 24: Συσχέτιση της Q17 µε την Q19 

Στον παραπάνω πίνακα 24, συγκρίνεται η Q19 (Υπάρχει άµεση πρόσβαση στο υλικό της 

ιστοσελίδας;) µε την Q17  (Θα την προτείνετε σε γνωστούς και φίλους;) και παρατηρούµε ότι το 

73,7% βαθµολόγησε µε 2 (ελάχιστα ικανοποιηµένο), γεγονός που δείχνει ότι δεν έµεινε 

ικανοποιηµένος ο πληθυσµός. 

Τέλος, από τους παραπάνω πίνακες, παρατηρείται και ιδιαίτερα από τον τελευταίο ότι οι δύο 

ερωτήσεις Q17 και Q19 µοιάζουν µεταξύ τους και ότι ο πληθυσµός που απάντησε σε αυτό το 

ερωτηµατολόγιο, δεν θα πρότεινε την ιστοσελίδα σε γνωστούς και φίλους, ούτε θα µιλούσε 

θετικά για την ιστοσελίδα αλλά όσον αφορά το περιεχόµενο – αντικείµενο της ιστοσελίδας, το 

βρήκε εύκολα και οι πληροφορίες ήταν άµεσες και κατανοητές. 
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4.5 Εργαλείο Ανάλυσης Επισκεψιµότητας Ιστοσελίδων - WebTrends Analysis Series 7.0
89, 

90, 91
 

 

Η WebTrends παρέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά µε  σελίδες  δικτυακών  τόπων, που οι 

χρήστες ιστοσελίδων επισκέπτονται µε µεγαλύτερη συχνότητα και για περισσότερο χρονικό 

διάστηµα. Αυτή η πληροφόρηση,  βοηθάει τις εταιρίες  στο να βελτιώσουν τον δικτυακό τους 

τόπο και τις πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχουν µέσω αυτού. 

Η WebTrends χρησιµοποιεί ένα αρχείο δεδοµένων (cookie), για να ανιχνεύσει τον αριθµό 

χρηστών - επισκεπτών του δικτυακού  τόπου. Πληροφορεί δηλαδή, για το εάν υπάρχει µικρός 

αριθµός τακτικών επισκεπτών ή µεγάλος αριθµό µη τακτικών επισκεπτών. Καµία πληροφορία 

δεν µπορεί να οδηγήσει στην ταυτότητα του επισκέπτη και φυσικά το cookie, ανιχνεύει µόνο την 

επισκεψιµότητα του εκάστοτε δικτυακού τόπου. 

4.5.1 Στατιστικά Στοιχεία ∆ηµοτικότητας ενός Web Site
91

  

Στο σηµείο αυτό, παρουσιάζονται οι σηµαντικότεροι όροι στατιστικών στοιχείων κίνησης 

ενός ιστοχώρου. Τα νούµερα αυτά, δεν δίνουν πάντοτε όλες τις επιθυµητές πληροφορίες.  Για 

παράδειγµα, δεν µπορεί να γνωρίζει κανείς, τον ακριβή αριθµό των ανθρώπων που 

επισκέφθηκαν κάποιες σελίδες, ωστόσο ο παγκόσµιος ιστός, αποτελεί το περισσότερο 

µετρήσιµο µέσο, απ' όλα τα διαφηµιστικά µέσα και  παρέχει µεγάλη πληθώρα δεδοµένων, πολλά 

από τα οποία µπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά πολύτιµα για τη σχεδίαση µιας ιστοσελίδας. 

Τα σηµαντικότερα από τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία µας παρέχονται για τη 

δηµοτικότητα ενός ιστοχώρου τα παραθέτονται παρακάτω. 

 

Αιτήσεις (Hits) 
 

Ο αριθµός των αιτήσεων (hits) αναφέρεται στο σύνολο των αρχείων τα οποία ζητήθηκαν από 

ένα κεντρικό διαδικτυακό υπολογιστή - web server.  Κάθε ιστοσελίδα, αποτελείται από ένα 

αρχείο HTML, καθώς και από τα αρχεία όλων των γραφικών (φωτογραφίες, ζωγραφιές, 

εικονίδια) που περιέχει. Έτσι, η επιτυχηµένη ή µη αίτηση αποστολής µιας σελίδας µε 2 

φωτογραφίες και 3 γραφικά (π.χ. κουµπιά περιήγησης) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ενός 

χρήστη καταγράφεται από τον web server ως 6 hits (1 για το αρχείο HTML, 2 αρχεία για τις 

φωτογραφίες και 3 αρχεία για τα γραφικά).  Επειδή ο αριθµός των φωτογραφιών και των 

γραφικών, διαφέρει από σελίδα σε σελίδα, τα hits, είναι αναξιόπιστα ως µέτρο υπολογισµού της 

δηµοτικότητας ενός ιστοχώρου και πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο ως ένα προσεγγιστικό 

µέτρο του φόρτου που δηµιουργεί ο ιστοχώρος στον web server.  ∆υστυχώς, είτε από άγνοια είτε 

από υπολογισµό, πολλές φορές εξισώνονται τα hits µε σελίδες ή, ακόµη χειρότερα, µε χρήστες, 

µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται λανθασµένες εντυπώσεις.  

 

Χρήστες ή µοναδικές IP ∆ιευθύνσεις (Users ή Unique IP Addresses) 
 

Αν ο web server, δεν χρησιµοποιεί cookies, τότε ο αριθµός των επισκεπτών µιας ιστοσελίδας 

θεωρείται ίσος µε τον αριθµό των IP διευθύνσεων από τις οποίες ζητήθηκαν σελίδες. Το 

νούµερο αυτό, είναι προσεγγιστικό και πολλές φορές υποεκτιµά τον αριθµό των επισκεπτών, 

καθώς πολλοί χρήστες που είναι συνήθως από εταιρείες, δεν έχουν IP διευθύνσεις στα 

µηχανήµατά τους, αλλά διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω ενός proxy. Έτσι, αν δύο ή 
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περισσότεροι χρήστες επισκεφθούν την ίδια ιστοσελίδα, ο web server θα καταγράψει µόνο µια 

IP διεύθυνση (τον proxy) και θα θεωρήσει πως υπάρχει µόνο ένας επισκέπτης. Επίσης, πολλοί 

υπολογιστές έχουν σταθερή IP διεύθυνση (static), αλλά χρησιµοποιούνται από πολλούς χρήστες 

όπως για παράδειγµα, σε ένα ίντερνετ καφέ. Και σε αυτή την περίπτωση αν δύο ή περισσότεροι 

χρήστες ζητήσουν σελίδες από την ίδια ιστοσελίδα θα θεωρηθούν ως ένας επισκέπτης.  

Η χρήση των IP διευθύνσεων µπορεί όµως και να οδηγήσει σε υπερεκτίµηση του αριθµού 

των επισκεπτών, διότι οι περισσότεροι dial-up χρήστες διαθέτουν πρόσβαση dynamic PPP. 

∆ηλαδή, κάθε φορά που συνδέονται στο δίκτυο, τους δίνεται µια IP διεύθυνση από το σύνολο 

όσων διαθέτει ο παροχέας, η οποία τους "ανήκει" µόνο κατά τη διάρκεια της σύνδεσής τους. 

Όταν αποσυνδεθούν, την "επιστρέφουν πίσω" και όταν συνδεθούν και πάλι θα ζητήσουν να τους 

αποδοθεί µια νέα διεύθυνση η οποία µπορεί να είναι η ίδια µε πριν, αλλά µπορεί να είναι και 

κάποια άλλη επειδή οι διευθύνσεις µοιράζονται στην τύχη.  Έτσι, ένας χρήστης µπορεί να 

επισκέφθηκε δύο φορές την ίδια ιστοσελίδα, χρησιµοποιώντας διαφορετική κάθε φορά IP 

διεύθυνση, οπότε θα θεωρηθεί ως δύο ξεχωριστοί επισκέπτες. Αντίστοιχα, δύο dial-up χρήστες 

µπορεί να επισκεφθούν τον ιστοχώρο χρησιµοποιώντας την ίδια IP διεύθυνση (έτυχε όταν 

αποσυνδέθηκε ο ένας να αποδόθηκε η ίδια διεύθυνση στον άλλον), οπότε θα θεωρηθούν ως ένας 

επισκέπτης.  Προσεγγιστικά πάντως λέγεται, ότι οι επισκέπτες ενός ιστοχώρου είναι 

τουλάχιστον όσοι και οι χρήστες του. 

 

Επισκέψεις (Visits ή sessions) 
 

Κάθε φορά που ζητεί κανείς µια ιστοσελίδα, ο υπολογιστής συνδέεται µε τον web server ο 

οποίος φιλοξενεί τη σελίδα, λαµβάνει ένα αντίγραφό της και στη συνέχεια, αφού βεβαιωθεί πως 

η σελίδα έφτασε χωρίς πρόβληµα, διακόπτει τη σύνδεση µε τον server από τον οποίον την 

παρέλαβε.  Αν, αµέσως µετά, ζητηθεί και δεύτερη σελίδα από τον ίδιο τον ιστοχώρο, τότε θα 

πραγµατοποιηθεί µια νέα σύνδεση µε τον ίδιο web server η οποία θα διακοπεί και πάλι όταν 

ολοκληρωθεί η µεταφορά της σελίδας.   

Αν λοιπόν, επισκεφθεί κανείς τη σελίδα Χ, ενός ιστοχώρου και από αυτή κάνει κλικ, σε µια 

παραποµπή προς τη σελίδα Ψ, τότε ο web server θα καταγράψει δύο ξεχωριστές και ανεξάρτητες 

µεταξύ τους συνδέσεις (µια για τη σελίδα Χ και µια για την Ψ) οι οποίες όµως έγιναν όλες µε 

την ίδια IP διεύθυνση.  Αν ο χρήστης έχει στατική IP διεύθυνση και καταγράφηκε µια σειρά από 

επισκέψεις του από τις 12:05 έως τις 12:23 (12:05 σελίδα Α, 12:08 σελίδα Β και ου το καθεξής) 

και µια δεύτερη σειρά από τις 15:22 έως τις 15:46 της ίδιας ηµέρας είναι λογικό να υποθέσουµε 

ότι δεν είναι δυνατόν να µελετούσε την ίδια σελίδα από τις 12:23 έως τις 15:22. Το πιο πιθανό 

είναι ότι µετά τη σελίδα των 12:23 είτε αποσυνδέθηκε και ξαναµπήκε στο δίκτυο στις 15:22, είτε 

επισκέφθηκε άλλους δικτυακούς τόπους και στις 15:22 επέστρεψε στη δική µας ιστοσελίδα 

(δηλαδή ζήτησε κάποια ακόµη σελίδα από αυτό). Γι' αυτό και σ' αυτή την περίπτωση λέγεται ότι 

υπήρχε ένας χρήστης αλλά δύο επισκέψεις (visits), δηλαδή πως από το ίδιο µηχάνηµα ή από το 

ίδιο άτοµο έγιναν δύο επισκέψεις. 

Το κριτήριο µε το οποίο αποφασίζεται αν δύο επισκέψεις ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό 

session είναι ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ τους. Τρεις ώρες, όπως στο παραπάνω 

παράδειγµα, σηµαίνουν ότι υπάρχει ξεχωριστό session, ενώ 10 λεπτά σηµαίνουν πως ο 

επισκέπτης θεωρείται ενεργός. Συνήθως, θεωρείται ότι πραγµατοποιείται ένα καινούριο session 

όταν µεσολαβούν πάνω από 30 λεπτά µεταξύ δύο αιτηµάτων από την ίδια IP διεύθυνση. Το 

νούµερο αυτό όµως, είναι αυθαίρετο και µπορεί να τροποποιηθεί αν οι επισκέψεις σε κάποιο site 

έχουν ορισµένες ιδιαιτερότητες.  Επειδή τα visits πληροφορούν για τον αριθµό των επισκέψεων 



   Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

 

 

 104 

σε µία ιστοσελίδα,  ισχύει ότι οι επισκέπτες ενός ιστοχώρου µπορούν να είναι το πολύ τόσοι όσα 

και τα visits που έχει δεχθεί. 

 

Μέσος Όρος Αιτήσεων ανά χρήστη (Average requests per visit) 
 

Το νούµερο αυτό δηλώνει πόσες σελίδες είδε - ζήτησε ο µέσος επισκέπτης σε κάθε επίσκεψή 

του. Όσο µεγαλύτερο είναι αυτό το νούµερο, τόσο πιο χρήσιµη θεώρησε την ιστοσελίδα  ο 

επισκέπτης και γι' αυτό θέλησε να δει περισσότερες σελίδες του.  

 

Χρόνος παραµονής σε σελίδα (Request duration) 
 

Το request durastion δηλώνει πόσο χρόνο αφιέρωσε σε κάθε σελίδα ο επισκέπτης µέχρι να 

ζητήσει µια άλλη του ίδιου ιστοχώρου (δηλαδή, πόσος χρόνος µεσολάβησε µεταξύ δύο 

συνεχόµενων requests). Μικρός χρόνος, σηµαίνει είτε ότι το περιεχόµενο της σελίδας δεν 

κρίθηκε αξιόλογο είτε ότι η ιστοσελίδα δεν έχει καλή σχεδίαση και ο επισκέπτης υποχρεώνεται 

να ψάξει σε πολλές σελίδες, µέχρι να βρει το πληροφοριακό υλικό που τον ενδιαφέρει ή µέχρι να 

εγκαταλείψει την προσπάθεια. Η άθροιση όλων των χρόνων παραµονής σε κάθε σελίδα  

(Request durations) κάθε χρήστη, δίνει το συνολικό χρόνο (visit duration) που παρέµεινε ο 

χρήστης στον ιστοχώρο. 

 

Σελίδες Εισόδου (Entry pages) 
 

Οι σελίδες τις οποίες φορτώνουν πρώτες οι επισκέπτες ενός ιστοχώρου. Η αρχική σελίδα 

(home page), είναι η συνηθέστερη σελίδα εισόδου (entry page). Αν όµως παρατηρηθεί πως 

υπάρχουν και άλλες, τότε αυτό σηµαίνει ότι για κάποιο λόγο οι χρήστες θεωρούν αυτές τις 

σελίδες τόσο σηµαντικές, που πηγαίνουν απευθείας εκεί χωρίς να έχουν επισκεφθεί την αρχική 

σελίδα ή κάποια άλλη σελίδα του ιστοχώρου. 

 

Σελίδες Εξόδου (Exit pages) 
 

Οι τελευταίες σελίδες που βλέπουν οι χρήστες πριν εγκαταλείψουν τον ιστοχώρο. Με το 

στοιχείο αυτό, φαίνεται ποιες σελίδες περιείχαν αυτό που ήθελαν οι χρήστες ή σε ποια σελίδα 

εγκαταλείπουν συνήθως την προσπάθεια να βρουν αυτό που θέλουν και φεύγουν.  

Σφάλµατα  (ή 404 Errors) 

Ποιες διευθύνσεις ζητήθηκαν και παρουσίασαν µήνυµα λάθους (ότι δεν υπήρχε η διεύθυνση). 

Με το στοιχείο αυτό φαίνεται ποιοι εσωτερικοί σύνδεσµοι έχουν πρόβληµα ή ποιες διευθύνσεις 

του ιστοχώρου οι οποίες δεν υπάρχουν πια, ζητούνται από τους χρήστες του δικτύου (για 

παράδειγµα, σελίδες που δεν υπάρχουν πια και προς τις οποίες υπάρχουν παραποµπές από 

άλλους ιστοχώρους).  

 

Λέξεις κλειδιά (Referrer Data ή Referrals) 
 

Ποιες λέξεις κλειδιά χρησιµοποιήθηκαν από τους χρήστες µιας µηχανής αναζήτησης και τους 

οδήγησαν τελικά σε αυτόν τον ιστοχώρο. 
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Συµπεράσµατα ανάλυσης στοιχείων επισκεψιµότητας 

 
Τα παραπάνω στοιχεία είναι τα σηµαντικότερα απ' όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε υπεύθυνος 

ενός ιστοχώρου για να παρακολουθεί τη δηµοτικότητά του και να ανακαλύπτει τις ενέργειες οι 

οποίες απαιτούνται για την αύξησή της. Υπάρχουν φυσικά και πολλοί άλλοι λιγότερο 

σηµαντικοί όροι, όπως επίσης, µερικές από τις υπηρεσίες παροχής στατιστικών στοιχείων 

δηµοτικότητας πιθανώς να χρησιµοποιούν ορολογία, λίγο διαφορετική από εκείνη που 

περιγράφθηκε σε αυτήν την εργασία (για παράδειγµα Page views αντί για Requests).  Ωστόσο, 

το περιεχόµενο των όρων είναι σχεδόν πάντοτε το ίδιο. 

Όλα τα στοιχεία µέτρησης δηµοτικότητας που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν προσεγγιστική 

και όχι απόλυτη ισχύ. Είναι λοιπόν αξιόπιστα για τη συντριπτική πλειοψηφία των ιστοχώρων, 

αλλά σε πολύ ειδικές περιπτώσεις πιθανώς να επιβάλλεται ένας διαφορετικός τρόπος ερµηνείας 

τους. 

Αυτό πάντως σε καµία περίπτωση δεν µειώνει τη χρησιµότητά τους. Ο παγκόσµιος ιστός 

αποτελεί χωρίς καµία αµφιβολία το καλύτερα µετρήσιµο απ' όλα τα διαφηµιστικά µέσα. Έτσι,  

επιτρέπει την γρήγορη αναγνώριση των λαθών, της στρατηγικής που έχει επιλεχθεί σε ένα 

ιστοχώρο και άµεση προσαρµογή της πολιτικής, στις διαθέσεις των χρηστών και τις ανάγκες της 

στιγµής. Η µελέτη των στατιστικών αποτελεί κατά γενική οµολογία µια επένδυση η οποία αξίζει 

µε το παραπάνω τα χρήµατα και τον χρόνο που διαθέτει συνήθως κάποια εταιρία για την 

ιστοσελίδα της. 

4.5.2 Γενικά Κριτήρια Αναλυτικής Αξιολόγησης Ιστοσελίδων 

Παρακάτω, παρουσιάζεται ο πίνακας 25, µε τα κριτήρια αναλυτικής αξιολόγησης 

ιστοσελίδων. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΧΡΗΣΗ Ευκολία στον εντοπισµό της ιστοσελίδας 

 Ευκολία πρόσβασης σε κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών 

 Ευκολία στην περιήγηση και επιστροφή στην αρχική σελίδα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Υψηλή ποιότητα και εκτενείς πληροφορίες προϊόντων και υπηρεσιών 

 Μεγάλη ποικιλία διαφηµιζόµενων προϊόντων 

 Πληροφορίες γενικές για το είδος και την τιµή 

 Συνεχής ενηµέρωση της ιστοσελίδας 

 Πληροφορίες για την πολιτική της εταιρείας 

 Περιεχόµενο µη-επαναλαµβανόµενο που αναφέρεται στο αντικείµενο της 

ιστοσελίδας 

∆ΟΜΗ Περιεχόµενο λογικά δοµηµένο, σε διαφορετικούς τοµείς και επίπεδα 

 Ευκολονόητα µενού. 

 Χάρτης ή πίνακας των περιεχοµένων 

 Τα γραφικά και τα πολυµέσα να συνεισφέρουν στην διευκόλυνση κατανόησης 

της πλοήγησης. 

 Εικονίδια εύκολα αναγνωρίσιµα 

 Τα κείµενα να διαβάζονται εύκολα. 

 Αποφυγή υπερβολικής χρήσης γραφικών ή πολυµέσων που επηρεάζουν το 

χρόνο ανάκτησης. 

 Να παρέχονται ξένες γλώσσες 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ Ηλεκτρονικές και φυσικές διευθύνσεις 

 Μη χρήση σελίδων «υπό-κατασκευή» (under construction) 
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 Ευδιάκριτοι σύνδεσµοι και τοποθέτησή τους 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ Συνεχής πλοήγηση σε όλα τα επίπεδα της ιστοσελίδας 

 Εύκολη χρήση της µηχανής αναζήτησης 

 Αναλυτική περιγραφή των αποτελεσµάτων εύρεσης 

 Μη ύπαρξη προβληµάτων στην µηχανή αναζήτησης 

 Ευκολόχρηστο πρόγραµµα βοηθείας 

 Γρήγορη ανάκτηση των σελίδων 

 Καλή ταχύτητα ανάκτησης της βάσης δεδοµένων 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ Ιστοσελίδα αισθητικά ελκυστική 

 Η αρχική σελίδα να είναι περιεκτική και άµεσα αντιληπτή 

 Σωστή χρήση των χρωµάτων και του φόντου 

 Ευανάγνωστα κείµενα. 

 Αποφυγή υπερβολικής χρήσης γραφικών / πολυµέσων 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αξιόπιστα συστήµατα ασφαλείας 

 Επαρκή πρωτόκολλα ασφαλείας 

 Ασφαλή συστήµατα πληρωµής 

 Προστασία προσωπικών δεδοµένων 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ευκολία στην εγγραφή και καταχώριση στην ιστοσελίδα 

 ∆υνατότητα πληρωµής µε διάφορους τρόπους 

 Απόθεµα προϊόντων 

 Άµεση ενηµέρωση για την πρόοδο της παραγγελίας 

 ∆υνατότητα εντοπισµού και επιβεβαίωσης της παραγγελίας 

 Συνέπεια στην παράδοση και παραλαβή. 

 Συνέχιση υπηρεσιών µετά την παραγγελία και παράδοση 

 Άµεση ανταπόκριση σε προβλήµατα που προέκυψαν πριν και µετά την 

παραγγελία 

 ∆ιατήρηση σχέσεων µε τον πελάτη 

 

Πίνακας 25:   Κριτήρια Αναλυτικής Αξιολόγησης Ιστοσελίδων 

 

4.5.3 Περιγραφή του εργαλείου WebTrends Analysis Series 7.0
91

   

 

Στην παράγραφο αυτή, παρουσιάζουµε το εργαλείο «WebTrends Analysis Series 7.0» µε 

µερικές  βασικές εικόνες. 

 

 
Εικόνα 25: Το εργαλείο «WebTrends Analysis Series 7.0».

91
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Η παραπάνω εικόνα 25, εµφανίζεται, µε το που ανοίγει το εργαλείο και περιέχει ένα 

βοηθητικό κατάλογο (help menu) καθώς και το σηµείο εκκίνησης του εργαλείου. 

Η επόµενη εικόνα 26, απεικονίζει την κεντρική διαχείριση του εργαλείου, όπου όπως 

φαίνεται και στον αριστερό βοηθητικό κατάλογο µπορούν να προγραµµατιστούν αναφορές 

επισκεψιµότητας (Schedule Event) στην περίπτωση που θέλει κανείς από ένα προφίλ να έχει για 

παράδειγµα συνεχώς µηνιαίες αναφορές. 

Ακόµα, µπορεί να δηµιουργήσει κανείς καινούργιο προφίλ (New Profile), όπως φαίνεται και 

στο κεντρικό σηµείο της οθόνης (από ήδη δηµιουργηµένα προφίλ) ή να επεξεργαστεί ένα προφίλ 

(Edit Profile), να διαγράψει (Delete profile) και φυσικά να ξεκινήσει την αναφορά του προφίλ 

πατώντας το Reports. 

 

 

 
 

Εικόνα 26: Κεντρική οθόνη του εργαλείου.
91
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Εικόνα 27: Επεξεργασία προφίλ ιστοσελίδας.
91

 

 

Στην παραπάνω εικόνα 27, παρουσιάζεται η επεξεργασία ενός προφίλ. Από εδώ δίνει κανείς 

µία περιγραφή του προφίλ (Description-για παράδειγµα,. www.pepba.gr): πως θα βρει το 

«format του log file» (Log File Format), που θα βρει τα «log files», που θέλει να τρέξει η 

αναφορά (συνήθως δίνεται κατευθείαν το path του κεντρικού υπολογιστή και τα τραβάει 

δικτυακά, εκτός και αν έχουν µεταφερθεί  τοπικά στο µηχάνηµα). 

Επίσης, ρυθµίζεται και η ώρα που θα τρέξει η αναφορά επισκεψιµότητας. Στις επόµενες 

ετικέτες, δηλώνεται η αρχική σελίδα της ιστοσελίδας, και τα φίλτρα (για παράδειγµα, να µην 

διαβάσει συγκεκριµένες σελίδες του ιστοχώρου, γιατί µπορεί να είναι παλιές και να µην  

ενδιαφέρει αυτό στην αναφορά επισκεψιµότητας). 

Στην συνέχεια, περιγράφεται η εικόνα 28, που αφορά την Αναφορά Επισκεψιµότητας 

(Report). Υπάρχουν κάποια έτοιµα πρότυπα, αλλά από το δεξί µενού, δίνεται η δυνατότητα: 

� της δηµιουργίας ενός νέου,  

� της επεξεργασίας των ήδη έτοιµων ή του καινούργιου που έχει δηµιουργηθεί, 

� της διαγραφής, 

� της µετονοµασίας, 

� της επισήµανσης των ιδιοτήτων της αναφοράς 

Από το κάτω µέρος της οθόνης ξεκινάει η αναφορά επισκεψιµότητας (Report). 
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Εικόνα 28: Eκκίνηση Αναφοράς Επισκεψιµότητας (Report).
91

 

 

 
 

Εικόνα 29: Ανάλυση αναφοράς επισκεψιµότητας.
91

 

 

Tέλος, η παραπάνω εικόνα 29, παρουσιάζει την οθόνη που εµφανίζεται κατά την διάρκεια 

που τρέχει ένα Report µέχρι να εξάγει τα αποτελέσµατα. Η διάρκειά του, εξαρτάται συνήθως, 

από το µέγεθος του «log file».  Στην επόµενη παράγραφο παρουσιάζεται ένα αποτέλεσµα – µία 

αναφορά επισκεψιµότητας (Report), όσον αφορά τα γενικά της στοιχεία. 

 

4.5.4 Παράδειγµα Αναφοράς Επισεκψιµότητας µέσω του εργαλείου WebTrends Analysis 

Series 7.0
91, 92 

 

Μέσω του εργαλείου WebTrends Analysis Series 7.0, εκτελέστηκαν αναφορές 

επισκεψιµότητας για όλες τις ιστοσελίδες της µελέτης και στην παράγραφο αυτή, παρατίθεται 

ένα παράδειγµα αναφοράς επισκεψιµότητας της ιστοσελίδας του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας - 

http://www.stereaellada.gr/3kps/pep.htm, που περιγράφθηκε στην παράγραφο  4.3.2, αυτού του 

κεφαλαίου. 

Το αποτέλεσµα που εξάγει το εργαλείο, είναι µία ιστοσελίδα µε αρκετές σελίδες, ανάλογα µε 

τις επιλογές που έχουν οριστεί στο εργαλείο.  Εδώ, παρουσιάζεται η αρχική σελίδα της 
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συνολικής αναφοράς, που περιέχει το βασικό διάγραµµα των συνολικών επισκέψεων καθώς και 

ένα πίνακα µε τα γενικά στατιστικά στοιχεία της αναφοράς επισκεψιµότητας. 

Τα γενικά στατιστικά στοιχεία που δίνει ο πίνακας στην αρχική σελίδα της αναφοράς 

επισκεψιµότητας για την ιστοσελίδα, είναι τα παρακάτω: 

� Αιτήσεις (Hits)  

o Επιτυχηµένες Αιτήσεις (Hits) σε όλο τον Ιστοχώρο  

o Μέσος Όρος Ηµερησίως 

o Αρχική Σελίδα (Home Page) 

� Εµφανίσεις Σελίδων 

o Εµφανίσεις Σελίδων 

o Μέσος Όρος Ηµερησίως 

o Average per Unique Visitor 16  

o Εµφανίσεις Αρχείων 

� Επισκέψεις  

o Μέσος Όρος Ηµερησίως 

o Μέσος Χρόνος Επίσκεψης 

o Median Visit Length 

o ∆ιεθνείς Επισκέψεις 

o Επισκέψεις από άγνωστη προέλευση 

o Visits from United States  

o Visits Referred by Search Engines 

o Visits from Spiders  

� Επισκέπτες 

 

Τα υπόλοιπα περιεχόµενα µιας αναφοράς επισκεψιµότητας είναι τα Στοιχεία Πρόσβασης,   

Visitors & Demographics, Στατιστικά ∆ραστηριοτήτων (Activity Statistics), τα Τεχνικά 

Στοιχεία, Λέξεις Κλειδιά (Keywords),   Μηχανές Αναζήτησης και Πλατφόρµες (Browsers & 

Platforms), Σφάλµατα σε σηµεία της ιστοσελίδας (Debug Statistics) και Γλωσσάριο (Glossary), 

τα οποία περιέχουν και δίνουν µία πολλή καλή πληροφορία και εικόνα αντίστοιχα, της 

ιστοσελίδας. 

Το χρονικό διάστηµα που επιλέχτηκε, αφορά τα έτη 2007 και 2008, διότι για αυτά τα χρονικά 

διαστήµατα υπήρχαν τα αρχεία καταγραφής (Log Files) που χρειάστηκαν, για την εκτέλεση της 

αναφορά επισκεψιµότητας,  µέσω του εργαλείου. 

Τέλος, στα παρακάτω αποτελέσµατα, τα γραφήµατα επισκέψεων εµφανίζουν το συνολικό 

αριθµό επισκέψεων στην ιστοσελίδα. Ο συνοπτικός πίνακας στατιστικών στοιχείων, εµφανίζει 

µία σύνοψη της δραστηριότητας στην ιστοσελίδα κατά το καθορισµένο χρονικό διάστηµα. 
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Αναφορά επισκεψιµότητας Ιστοσελίδας Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Στερεάς Ελλάδας (http://www.stereaellada.gr/per_perifereia.htm).

  
 

 

 
 

Εικόνα 30: Γράφηµα επισκέψεων Ιστοσελίδας Στερεάς Ελλάδας, 

µε Χρονικό ∆ιάστηµα Αναφοράς Επισκεψιµότητας: 01/01/2007 έως 31/12/2008
91, 92

. 

 

 

Πίνακας 26:  Γενικά στοιχεία επισκεψιµότητας 

 

4.5.5 Συµπεράσµατα Αναφοράς Επισκέψηµότητας του εργαλείου WebTrends Analysis 

Series 7.0   

 

Στον παρακάτω πίνακα 26, από την προηγούµενη παράγραφο, συγκεντρώθηκαν κάποια 

γενικά στοιχεία, από την αναφορά επισκεψιµότητας της κάθε ιστοσελίδας. Αυτά τα γενικά 

στοιχεία, είναι οι Αιτήσεις (Hits), οι Εµφανίσεις Σελίδων, οι Επισκέψεις και οι Επισκέπτες της 

κάθε ιστοσελίδας για τα έτη 2007 και 2008. 

Γενικά Στοιχεία   

Επιτυχηµένες Αιτήσεις (Hits) σε όλο τον ιστοχώρο 3.279.708 

Μέσος όρος ηµερησίως 4.486 
Αιτήσεις (Hits) 

Αρχική σελίδα (Home Page) 54.826 

Εµφανίσεις σελίδων 740.115 

Μέσος όρος ηµερησίως 1.012 

Average per Unique Visitor 16 

Εµφανίσεις Σελίδων 

Εµφανίσεις αρχείων 720.291 

Επισκέψεις 148.614 

Μέσος όρος ηµερησίως 203 

Μέσος χρόνος επίσκεψης 0:07:19 

∆ιεθνείς επισκέψεις 20.85% 

Επισκέψεις από άγνωστη προέλευση 62.35% 

Επισκέψεις από τις Ηνωµένες Πολιτείες 16.78% 

Επισκέψεις 

Επισκέψεις από µηχανές αναζήτησης 38 

∆ιαφορετικοί επισκέπτες 44.375 

Επισκέπτες µε µία επίσκεψη 34.573 
Επισκέπτες 

Επισκέπτες µε περισσότερες από µία επισκέψεις 9.802 
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Πίνακας 27: Συγκεντρωτικός πίνακας Ανάλυσης Επισκεψιµότητας Ιστοσελίδων Εφαρµογής. 

 

Στον τον παραπάνω πίνακα 27, παρατηρείται ότι, τις περισσότερες επιτυχηµένες αιτήσεις σε 

όλο τον ιστοχώρο τις έχει η ιστοσελίδα του Νότιου Αιγαίου (http://www.notioaigaio.gr/site.asp).  

Για τον µέσο όρο των αιτήσεων ηµερησίως καθώς και για τις αιτήσεις της αρχικής σελίδας τα 

µεγαλύτερα νούµερα συγκεντρώνονται στην ιστοσελίδα  της Ηπείρου 

(http://www.peproe.gr/index_pep.html).   Στην συνέχεια, για τις εµφανίσεις σελίδων, πάλι το 

Νότιο Αιγαίο (http://www.notioaigaio.gr/site.asp) έχει τα µεγαλύτερα νούµερα.  Όσον αφορά τις 

επισκέψεις των ιστοσελίδων, που είναι ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία, η ιστοσελίδα της 

Θεσσαλίας (http://www.thessalia.gr/pep/default.el.asp/) είναι πρώτη σε επισκέψεις ακόµα και σε 

διαφορετικούς επισκέπτες. 
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    Αιτήσεις 

1.Επιτυχηµένες  

Αιτήσεις σε όλο 

Τον Ιστοχώρο 

 

 

3.279.708 

 

 

4.014.186 

 

 

3.969.053 

 

 

878.233 

 

 

1.623.149 

 

 

7.966.222 

 

 

2.066.186 

 

 
848.856 

2. Μέσος Όρος 

Ηµερησίως 

 

4.486 

 

5.491 

 

5.429 

 

1.201 

 

2.220 

 

10.912 

 

2.830 

 

1.161 

3. Αρχική 

Σελίδα 

54.826 Ν /Α 117.183 36.352 49.750 162.018 48.331 29.290 

Εµφανίσεις Σελίδων 

Εµφανίσεις 

Σελίδων 

740.115 997.522 946.104 244.005 329.711 449.298 249.534 206.31 

1. Μέσος Όρος 

ανά Μοναδικό 

Επισκέπτη 

 

 

16 

 

 

12 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

6 

 

 

10 

   Επισκέψεις 

1. Επισκέψεις 148.614 381.337 426.306 229.211 129.227 176.063 185.807 114.240 

2. Μέσος Όρος 

Ηµερησίως 

 

203 

 

521 

 

583 

 

143 

 

176 

 

241 

 

254 

 

156 

3. Από άγνωστη 

προέλευση 

 

62.35% 

 

65.00% 

 

62.34% 

 

24.63% 

 

63.88% 

 

33.12% 

 

50.67% 

 

54.48% 

4. Από 

Μηχανές 

Αναζήτησης 

 

38 

 

84 

 

149 

 

1.374 

 

10 

 

426 

 

806 

 

13 

 Επισκέπτες 

1. ∆ιαφορετικοί 

Επισκέπτες 

 

44.375 

 

77.051 

 

134.419 

 

29.287 

 

30.477 

 

40.057 

 

36.788 

 

20.072 

2. Επισκέπτες 

µε µία 

επίσκεψη 

 

34.573 

 

59.334 

 

105.706 

 

23.347 

 

22.118 

 

27.808 

 

25.813 

 

14.227 

3. Επισκέπτες 

µε 

περισσότερες 

από µία 

επισκέψεις 

 

 

9.802 

 

 

17.717 

 

 

28.713 

 

 

5.940 

 

 

8.359 

 

 

12.249 

 

 

10.975 

 

 

5.845 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Στην παρούσα εργασία, διερευνήθηκε η Αξιολόγηση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών µέσα 

από διαδικασία µοντελοποίησης.  Η διαρκής ενηµέρωση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών µε 

ποιοτικά χαρακτηριστικά, αποτελεί πλεονέκτηµα τόσο για τους χρήστες όσο και για τους 

πάροχους αυτών.  Αυτό έχει επίδραση στα κριτήρια επιλογής της υπηρεσίας, µε αποτέλεσµα να 

επιλέγεται η αποδοτικότερη σε ότι αφορά παράγοντες (κόστος, χρόνος απόκρισης και άλλα).   

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά µιας υπηρεσίας δίνουν ένα σηµαντικό και ανταγωνιστικό 

προτέρηµα στους πάροχους και έτσι ελκύουν περισσότερους χρήστες.  Η αρχιτεκτονική των 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που παρουσιάστηκε, προσφέρει πλεονεκτήµατα, µε σηµαντικότερο 

αυτό της διαλειτουργικότητας των εφαρµογών, µιας και µέσω της τεχνολογίας αυτής είναι 

εφικτή η επικοινωνία τους, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιείται, της 

γλώσσας προγραµµατισµού και της αρχιτεκτονικής του υπολογιστικού συστήµατος στο οποίο 

υλοποιήθηκαν. 

Είναι γεγονός, ότι παρά την προφανή της χρησιµότητα, η λήψη των απαραίτητων µέτρων 

ασφάλειας δηµιουργεί πολλές φορές πρόσθετες επιβαρύνσεις στην απόδοση και στο κόστος 

λειτουργίας του δικτύου υπολογιστών µιας επιχείρησης.  Το κόστος της ασφάλειας είναι και 

κόστος χρόνου και χρήµατος. Συνεπώς, µπορεί να θεωρηθεί ότι, η ασφάλεια βρίσκεται σε σχέση 

αντιστρόφως ανάλογη µε την αποδοτικότητα του δικτύου υπολογιστών µιας επιχείρησης.  

Απαιτείται συνεπώς, µια πολιτική ασφαλείας η οποία θα πρέπει να εξισορροπεί το κόστος 

εισαγωγής ασφάλειας από την µία πλευρά και το κόστος ζηµιών από κίνδυνο από την άλλη. 

Επίσης, θα πρέπει να δηµιουργούνται ασφαλιστικές στρατηγικές, ώστε να µη παρεµποδίζεται η 

ευελιξία και η ανάπτυξη της επιχείρησης. 

Η αναγκαία πολιτική ασφάλειας, καθορίζεται από µία δυναµική εκτίµηση του κόστους των 

µέτρων ασφάλειας σε σχέση, µε τις συνέπειες που θα έχει για τον οργανισµό οποιαδήποτε 

πρόκληση δυσλειτουργίας. Ο βασικός αυτός κανόνας, ισχύει για όλους τους τοµείς και όλα τα 

επίπεδα ασφάλειας. Έτσι, σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται η λήψη ασφαλιστικών µέτρων, 

πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα να εµφανιστούν προβλήµατα σχετικά µε την ασφάλεια.  Εάν 

η τιµή των δύο αυτών παραµέτρων είναι υψηλή, τότε πρέπει απαραίτητα να ληφθούν µέτρα, 

ανεξάρτητα από το κόστος πρόληψης.  Επίσης, η ασφάλεια χαρακτηρίζεται από την φύση της ως 

δυναµική παράµετρος και όχι στατική, καθώς η τεχνολογία, ο ανταγωνισµός, η πολυπλοκότητα 

των πληροφοριακών συστηµάτων και η εµφάνιση κακόβουλων λογισµικών, απαιτούν τη λήψη 

νέων και συνεχώς αυστηρότερων µέτρων ασφάλειας. Συνεπώς, η ακολουθούµενη πολιτική 

ασφαλείας θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά και να διορθώνεται, όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. 

Η έννοια της ικανοποίησης του πελάτη (Customer Satisfaction) συσχετίζεται µε την ποιότητα 

των υπηρεσιών (SERVQUAL) και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ένας οργανισµός 

συσχετίζεται άµεσα µε την κερδοφορία του (Profit).  Εποµένως, η επιχείρηση που µπορεί να 

βεβαιώσει τις ανάγκες των πελατών της καθώς και τον βαθµό ικανοποίησή τους (Customer 

Satisfaction), θα παρέχει καλύτερες, αποδοτικότερες και ασφαλέστερες υπηρεσίες, αυξάνοντας 

την Απόδοση των Υπηρεσιών της (SERVPERFORM) και µειώνοντας παράλληλα τα κόστη της 

αυξανοµένης κερδοφορία της (Profit). 

Η εικόνα µιας εταιρείας, των προϊόντων της και η αξιοπιστία σε αυτήν, καταγραφόµενα µέσα 

από την ικανοποίηση των πελατών, συνδέονται άµεσα µε την αύξηση και διατήρηση του 

µεριδίου αγοράς τους καθώς και την κερδοφορία του οργανισµού.  Συµπερασµατικά, η 

Ποιότητα των Υπηρεσιών (SERVQUAL) και η Απόδοση των Υπηρεσιών (SERVPERFORM) 
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ισούται µε την Ικανοποίηση του Πελάτη (CUSTOMER SATISFACTION) συν το Κέρδος 

(PROFIT).   

Σε ένα ιστοχώρο, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που απαιτούν παρακολούθηση και ανάλυση, 

οι οποίοι σε συνδυασµό µε συνεχείς δοκιµαστικές παρεµβάσεις στον δικτυακό τόπο, σε πολλά 

επίπεδα (στο σχεδιασµό, στο περιεχόµενο και στο λογισµικό), µπορούν να φέρουν το επιθυµητό 

αποτέλεσµα. Μια σοβαρή και επαγγελµατική ανάλυση περιλαµβάνει εξαιρετικά περίπλοκες και 

χρονοβόρες διαδικασίες, και λαµβάνει υπόψη πολλούς περισσότερους παράγοντες. Τα σύγχρονα 

συστήµατα, επιτρέπουν την ανάγνωση των συνηθειών και την προέλευση των επισκεπτών ενός 

ιστοχώρου, µε µεγάλη ακρίβεια.  Έτσι, µε την κατάλληλη ανάλυση, οι πιο σηµαντικές 

διαδικασίες, είναι αυτές που αποσκοπούν στην βελτιστοποίηση ιστοσελίδων σε θέµατα 

χρηστικότητας (usability) και στην βελτιστοποίηση περιεχοµένου για τις Μηχανές Αναζήτησης 

(Search Engine Optimization) των ιστοσελίδων. 

Μία από τις σηµαντικότερες δράσεις που καλείται να αναπτύξει µια επιχείρηση, η οποία 

επιθυµεί να ενισχύσει τη δικτυακή της παρουσία και να αξιολογήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

που παρέχει, είναι να συγκεντρώσει στοιχεία για τους επισκέπτες του δικτυακού της τόπου.  

Ποιοι και από πού, πότε και για πόσο, γιατί και πώς επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα, καθώς και αν 

έµειναν ικανοποιηµένοι από το περιεχόµενο ή αντιµετώπισαν δυσκολίες κατά την επίσκεψή 

τους, είναι µερικά από τα ερωτήµατα στα οποία ανταποκρίνονται µε επιτυχία διάφορα εργαλεία 

µετρήσεων και ανάλυσης επισκεψιµότητας, όπως και το “WebTrends Analysis Series 7.0”, που 

αναλύθηκε στην παρούσα εργασία. 

Με την βοήθεια της στατιστικής (κάνοντας χρήση του στατιστικού προγράµµατος SPSS), 

διαπιστώθηκε, ύστερα από ανάλυση των απαντήσεων των χρηστών του ερωτηµατολογίου για 

την Ιστοσελίδα του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας και µέσα από διαγράµµατα και πίνακες,  η σηµασία 

και η χρησιµότητα του µοντέλου SERVQUAL.  Μέσα από την ανάλυση των ερωτήσεων του 

ερωτηµατολογίου, διαπιστώθηκε το πόσο σηµαντικό είναι το περιεχόµενο σε µία ιστοσελίδα, 

δηλαδή να έχει πολύ καλή δοµή και  την απαιτούµενη από τον χρήστη πληροφορία. Ακόµα, το 

πόσο καλά λειτουργεί η αναζήτηση του ιστοχώρου ώστε ο χρήστης να βρίσκει εύκολα και 

γρήγορα αυτό που αναζητεί.  Επίσης, µεγάλη σηµασία έχουν οι κανόνες προσωπικών δεδοµένων 

που τηρούνται, καθώς ακόµα, αν το µενού είναι εύκολο στην χρήση και δεν ‘χάνεται’ ο χρήστης, 

αν υπάρχουν αρκετοί εξωτερικοί σύνδεσµοι ώστε να κατευθύνουν τον επισκέπτη σε µία 

επιπλέον ενηµέρωση και τέλος η γενικότερη χρήση του ιστοχώρου.   

Σε αυτά τα συµπεράσµατα καταλήγουµε και από την µελέτη των αναφορών επισκεψιµότητας 

του εργαλείου WebTrends Analysis Series 7.0. και από την µελέτη των διαγραµµάτων και 

πινάκων µέσα από την ανάλυση των αποτελεσµάτων του SPSS.  Όλα τα παραπάνω, καταστούν 

αναγκαία τη χρήση µίας µεθόδου για την αξιολόγηση της επισκεψιµότητας, η οποία θα είναι 

αρκετά ευέλικτη ώστε να µπορεί συνεχώς να εφαρµόζεται στον υπό µελέτη ιστοχώρο και να 

µπορεί να ανταποκρίνεται στην ποικιλοµορφία που αυτός παρουσιάζει.  Μέσα από την 

Αξιολόγηση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, εξετάζονται θέµατα που έχουν σχέση µε τη 

χρηστικότητα, τη λειτουργικότητα και τα προβλήµατα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 

µπορούν να παρουσιαστούν σε ένα ιστοχώρο. 

Η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου, έχει οδηγήσει σε πολλές έρευνες µε σκοπό τη 

καταγραφή και την ανάλυση των συνηθειών και προτιµήσεων των χρηστών του διαδικτύου.  

Στις αρχές του 2009, δηµοσιεύτηκε ίσως η µεγαλύτερη on-line έρευνα
105

 που  διεξάγεται  για 

πέµπτη  συνεχή  χρονιά  στην Ελλάδα.  Η  e-metrics
105

 έρευνα,  που πραγµατοποιήθηκε από την 

AGB Nielsen Media Research και την Phaistos Networks, υπό την αιγίδα του Παρατηρητηρίου 

για την Κοινωνία της Πληροφορίας και µε τη συνεργασία του IAB  Hellas, φιλοξενήθηκε σε 97 
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διαδικτυακούς τόπους και συµπληρώθηκαν 21.221 ερωτηµατολόγια παρέχοντας ιδιαίτερα 

χρήσιµες πληροφορίες για τη χρήση του ∆ιαδικτύου.   

Η Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών µε εφαρµογές και έρευνες, όπως της e-metrics, 

πρέπει να  λαµβάνονται σοβαρά υπόψη από τους επιχειρηµατίες  που  θέλουν  να δράσουν στο 

χώρο του διαδικτύου, αλλά και από τους κοινωνικούς φορείς και τους κρατικούς µηχανισµούς, 

οι οποίοι είναι αναγκαίο να διαµορφώσουν και να προσφέρουν ανάλογη εκπαίδευση, πόρους και 

νοµικά πλαίσια µέσω των οποίων θα διανθίσουν οι νέες τεχνολογίες σε κάθε επιχειρηµατικό και 

ψυχαγωγικό τοµέα. 
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