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Περίληψη 

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη ευχρηστίας διαφόρων διαδικτυακών 

τόπων ειδησεογραφικού χαρακτήρα. Μέσα στα πλαίσια της εκπόνησης 

περιλαµβάνεται η αναζήτηση, εύρεση, αξιολόγηση των δύσχρηστων σηµείων των εν 

λόγω διαδικτυακών τόπων, και η πρόταση βελτιώσεων είτε για την βελτίωση της 

ευχρηστίας είτε για την βελτίωση της επισκεψιµότητας. 

  



Abstract 

The purpose of the dissertation is to study the usability of various news sites. Within 

the framework of the research, the search for, finding, evaluation of the difficult points 

of these websites and the suggestion of improvements either to improve user-

friendliness or to improve traffic are included. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Ορισµός προβλήµατος 

Με την διάδοση του ίντερνετ και την πλέον εκτεταµένη χρήση του, όλο και 

περισσότεροι άπειροι χρήστες προστίθενται σε αυτό. Ένας ηλικιωµένος που κάποτε 

διάβαζε την έντυπη χάρτινη εφηµερίδα του κάθε πρωί, τώρα πια χρησιµοποιεί ένα 

tablet για να ενηµερωθεί, κάποιος που πήγαινε στην εφορία κάθε χρόνο για να κάνει 

την φορολογική του δήλωση τώρα πια χρειάζεται έναν υπολογιστή προκειµένου να 

κάνει την φορολογική του δήλωση ηλεκτρονικά. Όλα ωθούν προς την εξοικείωση και 

την χρήση υπολογιστικών συστηµάτων είτε πρόκειται για πιο σύνθετα (όπως ένας 

επιτραπέζιος υπολογιστής) είτε πρόκειται για πιο απλά (όπως ένα κινητό τηλέφωνο η 

ένα tablet). 

Μέσα σε όλη αυτή την εξέλιξη και την αλλαγή η σηµαντικότητα της ευχρηστίας για 

λογισµικά, ιστότοπους και γενικά το οτιδήποτε υπάρχει σε ψηφιακή µορφή, έχει 

αυξηθεί. Αν ένας τέτοιος χρήστης δε θα µπορέσει να βγάλει «άκρη» στην χρήση µιας 

τέτοιας εφαρµογής είναι πολύ πιθανό να την εγκαταλείψει, εποµένως ο σωστός 

σχεδιασµός ευχρηστίας είναι σηµαντικός όχι µόνο για διευκολυνθούν οι χρήστες από 

αυτό αλλά και για την δηµοτικότητα της ίδιας της εφαρµογής αντίστοιχα. 

Στην παρούσα εργασία θα µελετήσουµε όλες εκείνες τις διαδικασίες και έννοιες που 

κάνουν την ευχρηστία δυνατή σε ένα λογισµικό, ιστότοπο ή εφαρµογή και ύστερα θα 

αξιολογήσουµε πέντε διαφορετικούς ιστότοπους ως προς την ευχρηστία τους µε 

σκοπό να προτείνουµε αλλαγές βελτίωσης τόσο της χρήσης τους, όσο και της 

επισκεψιµότητας τους. 
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Βασικές έννοιες διαδικτύου 

1.1 ∆ιαδίκτυο [1] 

Το ∆ιαδίκτυο (Internet) είναι παγκόσµιο σύστηµα διασυνδεδεµένων δικτύων 

υπολογιστών, οι οποίοι χρησιµοποιούν καθιερωµένη οµάδα πρωτοκόλλων, η οποία 

συχνά αποκαλείται «TCP/IP» (αν και αυτή δεν χρησιµοποιείται από όλες τις 

υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου) για να εξυπηρετεί εκατοµµύρια χρηστών καθηµερινά σε 

ολόκληρο τον κόσµο. Οι διασυνδεδεµένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ανά τον κόσµο, 

οι οποίοι βρίσκονται σε ένα κοινό δίκτυο επικοινωνίας, ανταλλάσσουν µηνύµατα 

(πακέτα) µε τη χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων (τυποποιηµένοι κανόνες επικοινωνίας), 

τα οποία υλοποιούνται σε επίπεδο υλικού και λογισµικού. Το κοινό αυτό δίκτυο 

καλείται ∆ιαδίκτυο. 

Το ∆ιαδίκτυο είναι ένα επικοινωνιακό δίκτυο που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδοµένων 

µεταξύ οποιοδήποτε διασυνδεδεµένου υπολογιστή. Η τεχνολογία του είναι κυρίως 

βασισµένη στην διασύνδεση επιµέρους δικτύων ανά τον κόσµο µε πολυάριθµα 

πρωτόκολλα επικοινωνίας Στην πιο εξειδικευµένη και περισσότερο χρησιµοποιούµενη 

µορφή του, µε τον όρο ∆ιαδίκτυο, περιγράφεται το παγκόσµιο πλέγµα 

διασυνδεδεµένων υπολογιστών και των υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχει 

στους χρήστες του. Το ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιεί µεταγωγή πακέτων και τη στοίβα 

πρωτοκόλλων. Σήµερα, ο όρος διαδίκτυο κατέληξε να αναφέρεται στο παγκόσµιο 

αυτό δίκτυο. Για να ξεχωρίζει, το παγκόσµιο αυτό δίκτυο γράφεται µε κεφαλαίο το 

αρχικό «∆». Η τεχνική της διασύνδεσης δικτύων µέσω µεταγωγής πακέτων και της 

στοίβας πρωτοκόλλων ονοµάζεται ∆ιαδικτύωση. 

Εξυπηρετητής Ιστού [6] 

Εξυπηρετητής ή διακοµιστής (αγγλ.: server) είναι υλικό ή / και λογισµικό που 

αναλαµβάνει την παροχή διάφορων υπηρεσιών, «εξυπηρετώντας» αιτήσεις άλλων 
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προγραµµάτων, γνωστούς ως πελάτες (clients) που µπορούν να τρέχουν στον ίδιο 

υπολογιστή ή σε σύνδεση µέσω δικτύου. Όταν ένας υπολογιστής εκτελεί κυρίως 

τέτοια προγράµµατα εξυπηρετητές συνεχόµενα, 24 ώρες την ηµέρα, τότε µπορούµε να 

αναφερθούµε σε όλον τον υπολογιστή ως εξυπηρετητή, αφού αυτή είναι η κύρια 

λειτουργία του. Παροµοίως, ως πελάτη µπορούµε να θεωρήσουµε είτε κάποιο 

λογισµικό που επικοινωνεί και υποβάλει αιτήµατα στον εξυπηρετητή, είτε σε όλο τον 

υπολογιστή όταν ο εξυπηρετητής είναι άλλος υπολογιστής και οι 2 υπολογιστές είναι 

συνδεδεµένοι σε ένα δίκτυο. 

Η επικοινωνία µεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή γίνεται µέσω ενός τοπικού δικτύου, ή 

ακόµα και µέσω του ∆ιαδικτύου. σε µεγάλα δίκτυα όπου ο εξυπηρετητής αναλαµβάνει 

πολλές εξυπηρετήσεις είναι συνήθως υπολογιστής που διαφέρει ως προς τη σύνθεσή 

του από άλλους κοινούς υπολογιστές, µιας και οι δυνατότητες του είναι σαφώς 

αναβαθµισµένες. Κύρια χαρακτηριστικά ενός εξυπηρετητή είναι οι επεξεργαστές που 

υποστηρίζει και χρησιµοποιεί για την επεξεργασία των δεδοµένων που δέχεται, οι 

γρήγοροι και µεγάλης χωρητικότητας σκληροί δίσκοι αλλά και οι ταχύτατες µνήµες 

που υποστηρίζει. Συνήθως συνοδεύεται από σύστηµα διπλής τροφοδοσίας (dual power 

supply) και από συσκευή αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS), για µεγαλύτερη 

αξιοπιστία και σιγουριά στις παρεχόµενες υπηρεσίες του. 

1.2 Όνοµα τοµέα [5] 
Όνοµα χώρου ή τοµέα ή περιοχής (domain name) στο ∆ιαδίκτυο είναι ένας 

περιορισµένος τοµέας των διεθνών πόρων του Συστήµατος Ονοµάτων Χώρου (DNS) 

ο οποίος εκχωρείται για αποκλειστική χρήση σε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Το 

όνοµα τοµέα / χώρου δεν ανήκει στο πρόσωπο που του έχει εκχωρηθεί αλλά έχει µόνο 

την αποκλειστική δυνατότητα χρήσης του για όσο διάστηµα έχει καταβάλει τα τέλη 

κατοχύρωσης. Ένα όνοµα χώρου µπορεί να έχει διάφορες καταλήξεις όπως .com, .eu, 

.gr, .net, .org, .info, .biz, .de, .it, .es κ.λ.π., ανάλογα µε τη χρήση και τη χώρα 

προέλευσής του. 

Στα ονόµατα χώρου επιτρέπεται µόνο η χρήση αλφαριθµητικών στοιχείων και 

παυλών. Για τα ονόµατα χώρου µε κατάληξη .gr υπάρχουν απαγορευµένες 

κατηγορίες. Aν ένα όνοµα χώρου θεωρείται κοινόχρηστο ή γεωγραφικός όρος 



 

 

 

11 

 

εκχωρείται µόνο στους αντίστοιχους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ανεξάρτητα 

από τον τρόπο γραφής του µε λατινικά στοιχεία. Επίσης δεν επιτρέπεται η εκχώρηση 

ονοµάτων χώρου µε κατάληξη .gr που αποτελούν λέξεις κλειδιά στο ∆ιαδίκτυο. 

Τα κατοχυρωµένα ονόµατα χώρου είναι συνήθως τα ονόµατα των τριών ή τεσσάρων 

πρώτων επιπέδων. Τα υπόλοιπα ονόµατα χώρου δεν χρειάζονται κατοχύρωση. Στα 

ονόµατα χώρου κάθε τελεία δείχνει την αλλαγή επιπέδου ή αρχή ενός υποσυνόλου - 

υποτοµέα και το σύνολο - χώρος που περιλαµβάνει όλα τα σύνολα είναι η πιο δεξιά 

τελεία που συνήθως παραλείπεται. Οι λύτες είναι το λογισµικό που µας βοήθα να 

χρησιµοποιήσουµε τα ονόµατα χώρου. Οι λύτες διαβάζουν τα ονόµατα του DNS από 

δεξιά προς τα αριστερά. 

Για Παράδειγµα όταν γράφουµε το όνοµα «DNS.example.wikipedia.www.el.ipduh.com» 

εννοούµε «DNS.example.wikipedia.www.el.ipduh.com.». Η τελική τελεία είναι το σύνολο 

που περιλαµβάνει όλο το σύστηµα και το υποσύνολο που ονοµάζεται «com.». Το σύνολο 

«com.» περιλαµβάνει το σύνολο «ipduh.com.», το σύνολο «ipduh.com.» περιλαµβάνει το 

«el.ipduh.com.», το σύνολο «el.ipduh.com.» περιλαµβάνει το σύνολο «www.el.ipduh.com.» . 

 

1.3 Ιστοσελίδα [2] 

 

Εικόνα 2.1 Η πρώτη ιστοσελίδα στον κόσµο 
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Ιστοσελίδα (web page) είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσµιου ιστού (WWW) που 

περιλαµβάνει πληροφορίες µε την µορφή κειµένου, υπερκειµένου, εικόνας, βίντεο και 

ήχου. 

Πολλές ιστοσελίδες µαζί συνθέτουν έναν ιστότοπο (εναλλακτικές ονοµασίες: 

ιστοχώρος ή δικτυακός τόπος, αγγλ. web site ή Internet site). Οι σελίδες ενός 

ιστοτόπου εµφανίζονται κάτω από το ίδιο όνοµα χώρου (domain) π.χ. microsoft.com. 

Οι ιστοσελίδες αλληλοσυνδέονται και µπορεί ο χρήστης να µεταβεί από τη µία στην 

άλλη κάνοντας «κλικ», επιλέγοντας δηλαδή συνδέσµους που υπάρχουν στο κείµενο ή 

στις φωτογραφίες της ιστοσελίδας. Οι σύνδεσµοι προς άλλες σελίδες εµφανίζονται 

συνήθως υπογραµµισµένοι και µε µπλε χρώµα για να είναι γρήγορα ξεκάθαρο στον 

επισκέπτη ότι πρόκειται για σύνδεσµο προς άλλη ιστοσελίδα, χωρίς όµως πάντα να 

είναι αυτό απαραίτητο. 

Η κατασκευή ιστοσελίδων είναι κάτι που µπορεί να γίνει πολύ εύκολα µε 

προγράµµατα που κυκλοφορούν ελεύθερα, αλλά υπάρχουν και αυτοµατοποιηµένοι 

µηχανισµοί κατασκευής ιστοσελίδων που επιτρέπουν σε απλούς χρήστες να 

δηµιουργήσουν εύκολα και γρήγορα προσωπικές ή και εµπορικές ιστοσελίδες. Από 

την άλλη µεριά υπάρχουν και πολλές εταιρίες, που εξειδικεύονται στη δηµιουργία 

ελκυστικών και λειτουργικών ιστοσελίδων που έχουν σαν στόχο να οδηγήσουν τους 

επισκέπτες στην αγορά κάποιου προϊόντος, στην επικοινωνία µε τον ιδιοκτήτη του 

ιστοτόπου ή απλά στο ανέβασµα του εταιρικού προφίλ µιας επιχείρησης. 

1.3.1 Στατική ιστοσελίδα [3] 

 

Σχήµα 2.1Τρόπος λειτουργίας στατικής ιστοσελίδας 
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Είναι µια ιστοσελίδα της οποίας το περιεχόµενο µεταδίδεται στον χρήστη που την 

επισκέπτεται στην ακριβώς ίδια µορφή που είναι αποθηκευµένη στον εξυπηρετητή 

που την διαθέτει. Οι στατικές ιστοσελίδες µπορούν κάθε µια τους χωριστά να 

αποτελούν και από ένα διαφορετικό αρχείο htm ή html. Τα περιεχόµενα τους 

εµφανίζουν εξίσου µε τον ίδιο τρόπο σε όλους τους χρήστες που επισκέπτονται έναν 

ιστότοπο.  

Βασικό τους πλεονέκτηµα είναι ότι δεν χρειάζονται προγραµµατιστικές δεξιότητες για 

να δηµιουργηθούν καθώς επίσης µπορούν εύκολα να αντιγραφούν, καθώς όπως 

είπαµε κάθε µια ιστοσελίδα είναι και ένα αρχείο html. ∆εν χρειάζονται ειδικό 

λογισµικό σε στον εξυπηρετητή που φιλοξενούνται προκειµένου να δει κάποιος το 

περιεχόµενο τους. Οι σελίδες αυτές είναι κατευθείαν διαθέσιµες στον φυλλοµετρητή 

µε τον οποίο ο χρήστης επιλέγει να τις προσπελάσει ,είτε βρίσκονται σε κάποιον 

αποµακρυσµένο διακοµιστή είτε αποθηκευµένες σε κάποιο τοπικό µέσο, usb, cd ή 

dvd. Εν αντιθέσει το βασικότερο τους µειονέκτηµα είναι ότι δεν προσφέρουν 

διαδραστικότητα µε το χρήστη καθώς επίσης ένας µεγάλος αριθµός στατικών 

ιστοσελίδων αποτελεί δύσκολη περίπτωση διαχείρισης χωρίς αυτόµατα εργαλεία. 

1.3.2 ∆υναµική ιστοσελίδα [4] 

 

Σχήµα 2.2Τρόπος λειτουργίας δυναµική ιστοσελίδας 

∆υναµική ιστοσελίδα (Αγγλικά: dynamic web page) είναι µια ιστοσελίδα η οποία 

δηµιουργείται δυναµικά την στιγµή της πρόσβασης σε αυτή ή την στιγµή που ο 

χρήστης αλληλοεπιδρά µε τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων. Οι δυναµικές ιστοσελίδες 
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θεωρούνται δοµικό στοιχείο της νέας γενιάς του παγκόσµιου ιστού (Web 2.0) όπου η 

πληροφορία διαµοιράζεται σε πολλαπλές ιστοσελίδες.  

Η δυναµική ιστοσελίδα µπορεί να δηµιουργείται δυναµικά από ένα σενάριο εντολών, 

το οποίο εκτελείται τοπικά στο πελάτη ή στον εξυπηρετητή ή και στον πελάτη και 

στον εξυπηρετητή. 

Είναι δύσκολο να πει κάποιος µε ακρίβεια πότε οι "δυναµικές ιστοσελίδες" ξεκίνησαν 

αλλά η γενικότερη ιδέα ξεκίνησε µετά την εξάπλωση και ανάπτυξη των ιστοσελίδων. 

Το πρωτόκολλο HTTP άρχισε να χρησιµοποιείται από το 1990 και η γλώσσα HTML 

ξεκίνησε να χρησιµοποιείται για τον σχεδιασµό ιστοσελίδων από το 1996. Η 

εξάπλωση χρήσης των φυλλοµετρητών ξεκίνησε το 1993 µε τον φυλλοµετρητή 

Mosaic. Η ιδέα της δηµιουργίας δυναµικών ιστοσελίδων υπήρχε και πριν την 

ανάπτυξη των ιστοσελίδων. Για παράδειγµα πριν το 1990 υπήρχαν "Βάσεις 

∆εδοµένων" (Bulletin Board Systems) στα οποία οι χρήστες συνδέονταν µέσω µόντεµ 

και το περιεχόµενο που έβλεπαν δηµιουργούνταν δυναµικά. 

1.4 Φυλλοµετρητής [7] 

 

Εικόνα 2.2∆ιάσηµα λογότυπα φυλλοµετρητών ιστού 

Ένας Web browser (φυλλοµετρητής ιστοσελίδων, πλοηγός Web, πρόγραµµα 

περιήγησης Web ή περιηγητής Ιστού) είναι ένα λογισµικό που επιτρέπει στον χρήστη 

του να προβάλλει, και να αλληλοεπιδρά µε, κείµενα, εικόνες, βίντεο, µουσική, 

παιχνίδια και άλλες πληροφορίες συνήθως αναρτηµένες σε µια ιστοσελίδα ενός 

ιστότοπου στον Παγκόσµιο Ιστό ή σε ένα τοπικό δίκτυο. Το κείµενο και οι εικόνες σε 

µια ιστοσελίδα µπορεί να περιέχουν υπερσυνδέσµους προς άλλες ιστοσελίδες του 

ίδιου ή διαφορετικού ιστότοπου. Ο Web browser επιτρέπει στον χρήστη την γρήγορη 

και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται σε διάφορες ιστοσελίδες και 

ιστότοπους εναλλάσσοντας τις ιστοσελίδες µέσω των υπερσυνδέσµων. Οι 
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φυλλοµετρητές χρησιµοποιούν τη γλώσσα µορφοποίησης HTML για την προβολή των 

ιστοσελίδων, για αυτό η εµφάνιση µιας ιστοσελίδας µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε 

τον browser. 

Οι πλοηγοί Web ουσιαστικά αποτελούν λογισµικό πελάτη του δικτυακού 

πρωτοκόλλου επιπέδου εφαρµογών HTTP. Για κάθε browser διατίθενται, επίσης, και 

αρκετά πρόσθετα στοιχεία («add-ons» ή «plug-ins»), µε στόχο την επαύξηση των 

δυνατοτήτων τους, τη βελτίωση της χρηστικότητας τους και την προστασία του 

χρήστη σε θέµατα ασφάλειας. 

2 ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 

2.1 Ευχρηστία [8] 
Γενικά, η ευχρηστία (usability), που στα Ελληνικά συχνά αποδίδεται και ως ευκολία 

χρήσης)δεν αναφέρεται µόνο σε προϊόντα λογισµικού και υλικού Η/Υ, αλλά σε 

οποιοδήποτε αντικείµενο ή προϊόν που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται προς χρήση 

από ανθρώπους (χρήστες). Η ευχρηστία έχει αναγνωριστεί ως σηµαντική παράµετρος 

της σχεδίασης και αξιολόγησης προϊόντων, συστηµάτων και υπηρεσιών, από 

ερευνητές µε διαφορετικά σηµεία αφετηρίας, σε επιστηµονικά πεδία όπως η Γνωστική 

Ψυχολογία (Cognitive Psychology), η Εφαρµοσµένη και Γνωστική Εργονοµία 

(Applied and Cognitive Ergonomics), η Επιστήµη Υπολογιστών(Computer Science) 

και ο Σχεδιασµός Βιοµηχανικών Προϊόντων (Industrial Product Design).Η ευχρηστία 

περιγράφεται εκτεταµένα σε σηµαντικά σχετικά επιστηµονικά βιβλία. 

Ο Don Norman (1988), στο βιβλίο του The Design of Everyday Things, αναφέρεται 

εκτεταµένα στην έννοια της ευχρηστίας σε σχέση µε πολλές άλλες σχεδιαστικές αρχές 

και παραδείγµατα, χωρίς να την ορίζει συγκεκριµένα. Σηµειώνει πάντως ότι η 

ευχρηστία αφορά κάθε βιοµηχανικό προϊόν και είναι πολύ δύσκολο να εκτιµηθεί 

επιφανειακά, αλλά απαιτείται να αξιολογηθεί κατά τη χρήση των προϊόντων στην 

πράξη. Όντως, µέχρι και σήµερα, η έννοια της ευχρηστίας θεωρείται ένας όρος-

οµπρέλα (umbrella term) µε τον οποίο αναφερόµαστε σε επιµέρους διαστάσεις της 
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ευκολίας χρήσης ενός συστήµατος από τον άνθρωπο, ενώ ο έλεγχος ευχρηστίας κατά 

κανόνα γίνεται µε κάποιου είδους δοκιµή χρήσης. 

Ο Jacob Nielsen (1994), στο βιβλίο του Usability Engineering, αφιερώνει το 

κεφάλαιο2 (What is Usability?) για να εξηγήσει την έννοια της ευχρηστίας. Εκεί, 

µεταξύ άλλων, σηµειώνει ότι «η ευχρηστία έχει εφαρµογή σε κάθε πτυχή ενός 

συστήµατος (Η/Υ) µε το οποίο αλληλοεπιδρά ο χρήστης… είναι πολύ σπάνιο να 

εντοπιστεί στοιχείο Η/Υ που δεν έχει διεπαφή µε τον χρήστη». Επιπλέον σηµειώνει ότι 

η ευχρηστία είναι κρίσιµο στοιχείο για την αποδοχή του συστήµατος από τους 

χρήστες, αν και όχι το µόνο, αναγνωρίζοντας και άλλα στοιχεία όπως η κοινωνική 

αποδοχή, η πρακτική αποδοχή (π.χ. κόστος, συµβατότητα, κ.ά.), η ωφελιµότητα. Ο 

Nielsen ορίζει την ευχρηστία ως τον συνδυασµό των επιµέρους ιδιοτήτων: ευκολία 

µάθησης (learnability), αποτελεσµατικότητα (efficiency) χρήσης, ευκολία 

ενθύµησης(memorability), αποφυγή ή εύκολη επαναφορά από λάθη (errors), 

προσωπική ικανοποίηση του χρήστη (satisfaction). 

Οι Dix, Finlay, Abowd, Beale, στο βιβλίο τους Human-Computer Interaction (2004, 

3ηέκδοση), επίσης θεωρούν ότι η ευχρηστία είναι µια σύνθετη έννοια και την 

αναλύουν στις παρακάτω γενικές αρχές: 

• Ευκολία µάθησης (learnability): η δυνατότητα µη έµπειρων χρηστών (novice 

users) να καταλάβουν πώς θα χρησιµοποιήσουν το σύστηµα και πώς θα 

αποκτήσουν ένα αρχικό επίπεδο καλής απόδοσης. Περιλαµβάνει τις επιµέρους 

ιδιότητες: προβλεψιµότητα (predictability), δυνατότητα σύνθεσης 

(synthesizability), εξοικείωση (familiarity), γενίκευση (generalizability)και 

συνέπεια (consistency). 

• Ευελιξία (flexibility): η πολλαπλότητα µε την οποία ο χρήστης και το 

σύστηµα αλληλεπιδρούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες. Περιλαµβάνει: 

πρωτοβουλία διαλόγου (dialogueinitiative), πολλαπλή εκτέλεση 

(multithreading), µεταφορά εκτέλεσης εργασιών (task migratability),ικανότητα 

αντικατάστασης (substituitivity), δυνατότητα διάρθρωσης (customizability). 
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• Ευρωστία (robustness): η υποστήριξη της επίτευξης των στόχων του χρήστη 

µέσα από την αλληλεπίδρασή του µε το σύστηµα. Περιλαµβάνει: δυνατότητα 

παρατήρησης(observability), δυνατότητα ανάκτησης (recoverability), 

δυνατότητα αντίδρασης(responsiveness), προσαρµογή εργασίας (task 

conformance). 

Οι Rubin and Chisnel, στο βιβλίο τους Handbook of Usability Testing (2008, 2η 

έκδοση), στο πρώτο κεφάλαιο (What makes something usable?), επιχειρηµατολογούν 

για την σηµασία της ευχρηστίας στην ανθρωποκεντρική σχεδίαση (User Centered 

Design, UCD) προϊόντων και υπηρεσιών και αναγνωρίζουν τις παρακάτω διαστάσεις: 

χρησιµότητα (usefulness),αποδοτικότητα, αποτελεσµατικότητα, ευκολία µάθησης, 

ικανοποίηση, προσβασιµότητα(accessibility). 

Οι Shneiderman and Pleasant, στο βιβλίο τους Designing the User Interface (2009, 

5
η
έκδοση), αφιερώνουν το 1ο κεφάλαιο για να εξηγήσουν την έννοια της ευχρηστίας, 

την οποία ορίζουν ως το σύνολο των παρακάτω µέτρων (ή µετρικών): χρόνος 

εκµάθησης (time to learn),ταχύτητα απόδοσης (speed of performance), ρυθµός 

σφαλµάτων χρηστών (rate of errors byusers), αποµνηµόνευση στον χρόνο (retention 

over time) και υποκειµενική ικανοποίηση(subjective satisfaction). Γενικότερα, οι 

Shneiderman and Pleasant έχουν επιχειρηµατολογήσει εκτεταµένα για την έννοια της 

καθολικής ευχρηστίας (universal usability), η οποία περιλαµβάνει και παράγοντες που 

αφορούν την προσβασιµότητα προϊόντων και συστηµάτων. 

Το πρότυπο ISO 9241 (Ergonomics of Human-System Interaction, 2008) ορίζει την 

έννοια της ευχρηστίας ως την «έκταση στην οποία ένα προϊόν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από προσδιορισµένους χρήστες ώστε να πετύχουν συγκεκριµένους 

στόχους µε αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση, σε συγκεκριµένο 

πλαίσιο χρήσης». Σε αυτόν τον ορισµό εννοείται ότι η ευχρηστία χαρακτηρίζεται από 

τον βαθµό ή την έκταση στην οποία µπορεί να εµφανίζεται. Επίσης, ο προσδιορισµός 

της ευχρηστίας εξαρτάται από τον προσδιορισµό των χρηστών του συστήµατος, των 

στόχων χρήσης και του πλαισίου χρήσης (συνθήκες όπως χρόνος, τόπος 
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πειραµατική/πραγµατική χρήση, κ.ά.). Τα γενικά επιµέρους κριτήρια που αναφέρονται 

είναι η αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα και η προσωπική ικανοποίηση των 

χρηστών. Ο παραπάνω ορισµός χαίρει σηµαντικής αποδοχής επειδή είναι 

ενοποιητικός, αν και όλες οι παραπάνω έννοιες απαιτείται να συγκεκριµενοποιηθούν 

σε σχέση µε το προϊόν, τους χρήστες, τους στόχους, τα επιµέρους χαρακτηριστικά 

ευχρηστίας και το πλαίσιο χρήσης. 

Από τα προηγούµενα γίνεται σαφές ότι η ευχρηστία είναι σηµαντικός παράγοντας 

αποδοχής προϊόντων και συστηµάτων από τους χρήστες, και συνδέεται µε σχεδόν 

οποιοδήποτε προϊόν, σύστηµα ή υπηρεσία. Με τον όρο «αποδοχή» δεν εννοείται 

κάποια (ακόµα και έντονη)προτίµηση ή ενδεχόµενη απόφαση αγοράς ενός προϊόντος, 

αλλά κάτι πιο ουσιαστικό: η (σταδιακή ίσως) υιοθέτηση του προϊόντος ή συστήµατος 

στην καθηµερινή δραστηριότητα των χρηστών. Με απλά λόγια, η ευχρηστία δεν 

σηµαίνει τίποτε άλλο από το να είµαστε σε θέση να χρησιµοποιήσουµε γρήγορα και 

εύκολα, αποτελεσµατικά και αποδοτικά ένα σύστηµα, προϊόν ή υπηρεσία. Προφανώς, 

σε ότι αφορά συστήµατα Η/Υ, η ευχρηστία έχει αναδειχθεί ως σηµαντικός στόχος 

σχεδίασης και αξιολόγησής τους και η σηµασία της µεγαλώνει όσο η χρήση των 

συστηµάτων γίνεται συχνότερη στην καθηµερινότητα µας. 

Επίσης, είναι κοινός τόπος ότι η ευχρηστία είναι σύνθετη έννοια, δηλαδή 

περιλαµβάνει και άλλους παράγοντες, όπως αυτούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Επειδή δεν είναι όλοι οι παράγοντες που την συνθέτουν σχετικοί σε κάθε περίπτωση 

προϊόντος, η ευχρηστία απαιτείται να θεωρηθεί (ερµηνευτεί) σε σχέση µε το κάθε 

προϊόν, το απευθυνόµενο κοινό και τα πλαίσια χρήσης. Πιο συγκεκριµένα, η 

ευχρηστία θεωρείται ότι έχει τόσο αντικειµενική όσο και υποκειµενική διάσταση. 

Αποτελείται, δηλαδή, από στοιχεία που µπορούν να µετρηθούν «αντικειµενικά» (σε 

συγκεκριµένο πλαίσιο χρήσης και χρηστών), µε χρήση µετρικών (π.χ. απόδοσης)και 

δίκαιη εφαρµογή µεθόδων αξιολόγησης. Το ζητούµενο σε αυτή την περίπτωση είναι 

εποµένως η ορθή συγκρότηση και εφαρµογή της µεθόδου αξιολόγησης. Την ίδια 

στιγµή, όµως, η ευχρηστία αποτελείται και από υποκειµενικά στοιχεία που εξαρτώνται 

από τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα, την κατάρτιση και το υπόβαθρο του 

αξιολογητή, είτε αυτός είναι έµπειρος σχεδιαστής είτε άπειρος χρήστης (Hertzum and 
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Jacobsen, 2001). Κάθε ολοκληρωµένη µελέτη ευχρηστίας θα πρέπει να λαµβάνει 

υπόψη της και τις δύο παραπάνω κατηγορίες παραγόντων. 

Σήµερα, η ευχρηστία αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα αξιολόγησης κάθε διαδρα-

στικού συστήµατος -υπάρχουν πλέον, άλλωστε, συγκεκριµένες µέθοδοι για την 

αξιολόγησή της. Συγκριτικά µε άλλους παράγοντες αποδοχής διαδραστικών 

συστηµάτων, η ιδιαιτερότητα της προσέγγισης που βασίζεται στην ευχρηστία είναι ότι 

προτάσσει τη σηµασία της αξιολόγησης, µε τη συµµετοχή των χρηστών στη 

διαδικασία. Οι µέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας κρίνονται απαραίτητες για τον 

ποιοτικό έλεγχο κάθε διαδραστικού συστήµατος και η εφαρµογή τους αποτελεί πλέον 

καθιερωµένη πρακτική στην ανάπτυξη έργων πληροφορικής και γενικότερα 

διαδραστικών προϊόντων, ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Η θεωρητική αντιµετώπιση της 

ευχρηστίας περιλαµβάνει τα εξής: 

«Νόµους» για τις δυνατότητες ανθρώπινης επεξεργασίας και την ανθρώπινη 

συµπεριφορά, που επηρεάζουν τη σχεδίαση συστηµάτων και την ευχρηστία, και οι 

οποίοι έχουν προκύψει από πειράµατα και παρατήρηση. Επίσης, µοντέλα που 

σχηµατοποιούν και ορίζουν την ανθρώπινη συµπεριφορά κατά την αλληλεπίδραση µε 

τον Η/Υ.  

• Αρχές ευχρηστίας (usability principles): Αποτελούν βασικές «αλήθειες», ή 

«υποθέσεις» για την ισχύ της ευχρηστίας. Είναι γενικές και αφορούν (επί της 

αρχής) κάθε διαδραστική τεχνολογία. 

• Οδηγίες ευχρηστίας (usability guidelines): Αποτελούν δηλώσεις που 

συγκεκριµενοποιούν τις αρχές για την υποστήριξη της σχεδίασης και 

αξιολόγησης διαδραστικών συστηµάτων. Μπορούν να αναφέρονται σε πεδίο 

εφαρµογής (π.χ. οδηγίες ευχρηστίας εκπαιδευτικού λογισµικού) ή σε 

συγκεκριµένη τεχνολογία αλληλεπίδρασης (για παράδειγµα οδηγίες 

ευχρηστίας υπηρεσιών παγκόσµιου ιστού, εφαρµογών φορητών τηλεφώνων, 

κ.ά.). Συχνά είναι άµεσα επαληθεύσιµες. 
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• Πρότυπα (standards): Ορίζουν µε συστηµατικό τρόπο αρχές, οδηγίες, 

µεθόδους και κριτήρια αξιολόγησης. Τo σηµαντικότερο σχετικό πρότυπο είναι 

το ISO 9241 (Ergonomics of Human-System Interaction) [8]. 

2.2 Αρχές ευχρηστίας [9] 
Προκειµένου να επιτευχθεί υψηλός βαθµός ευχρηστίας, οι σχεδιαστές του λογισµικού 

και των διαµεσολαβητών του θα πρέπει να επιδιώκουν την ικανοποίηση των 

παρακάτω αρχών (Nielsen 1993). Οι ίδιες αρχές ως κριτήρια, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν κατά την αξιολόγηση της ευχρηστίας ήδη υπαρχόντων ή υπό 

σχεδίαση συστηµάτων πληροφορικής τεχνολογίας.  

1. Συµβατότητα µεταξύ του λογισµικού και του πραγµατικού κόσµου. 

Το περιεχόµενο και η σύνταξη των διαλόγων καθώς και οι αναλογίες/     µεταφορές 

που χρησιµοποιούνται από το λογισµικό, πρέπει να είναι συµβατά µε την οπτική γωνία 

των χρηστών, τις ειδικές γνώσεις, εµπειρίες και συνήθειες τους. Για παράδειγµα, οι 

όροι που χρησιµοποιούνται για εντολές και µηνύµατα πρέπει να είναι, στο µέτρο του 

δυνατού, όµοιοι µε αυτούς που χρησιµοποιούσαν οι εργαζόµενοι πριν να 

χρησιµοποιήσουν το λογισµικό. 

 

2. Η αναγνώριση προτιµάται από την ανάκλαση από την µνήµη 

Οι ενέργειες που καλείται να πραγµατοποιήσει ο χρήστης και οι επιλογές που έχει 

γπρέπει να είναι ορατές, ώστε να µην χρειάζεται να τις θυµάται. Επίσης ο χρήστης δεν 

θα πρέπει να χρειάζεται να θυµάται πληροφορίες που βρίσκονται σε µ ία οθόνη, όταν 

µεταβαίνει σε µια άλλη. Τέλος, οδηγίες για τη χρήση του λογισµικού θα πρέπει να 

είναι ορατές ή εύκολα αναζητήσιµες όποτε και όπου χρειάζονται. 

 

3. Συνάφεια / Συνέπεια 

Ο τρόπος εκτέλεσης των αντίστοιχων ενεργειών (π.χ. συµπλήρωση πεδίων) θα πρέπει 

να είναι παρόµοιος σε ολόκληρη την εφαρµογή. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τη 

σύνταξη των διαφόρων εντολών ή τη θέση των εικονιδίων τους στις διάφορες οθόνες. 

 

4. Ανάδραση / Ορατότητα της κατάστασης του συστήµατος 
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Το σύστηµα πρέπει να παρέχει κατάλληλη ανάδραση/πληροφόρηση σε κάθε ενέργεια 

του χρήστη, καθώς και για την κατάσταση στην οποία αυτό βρίσκεται. Κατά συνέπεια, 

οι επόµενες ερωτήσεις πρέπει να απαντώνται καταφατικά: 

• Έχει ο χρήστης µία καλή εικόνα της τρέχουσας κατάστασης του συστήµατος;  

• Έχει ο χρήστης µία καλή εικόνα της δυναµικής της κατάστασης, δηλαδή οι 

αλλαγές και οι τροποποιήσεις τις οποίες αυτός επιφέρει µε τις ενέργειές του, 

είναι εύκολα αντιληπτές; 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους χρόνους αναµονής του χρήστη και στην 

κατάλληλη κάθε φορά πληροφόρησή του γι’ αυτούς: 

• Για χρόνους αναµονής περί το 0,1 sec δεν απαιτείται κάποια ένδειξη,  

• Για χρόνους αναµονής περί το 1 sec αρχίζει να χάνεται η αίσθηση της 

συνέχειας της ροής εργασίας, και απαιτείται κάποια ένδειξη η οποία µπορεί να 

είναι στατική (π.χ. εικονίδιο κλεψύδρας),  

• Για χρόνους αναµονής µεγαλύτερους από 10 sec απαιτείται δυναµική ένδειξη 

µε τον υπολειπόµενο χρόνο αναµονής (progress bar). 

 

Εικόνα 3 Καλό παράδειγµα δυναµικής ένδειξης µε τον υπολειπόµενο χρόνο αναµονής 

5. ∆ιαφάνεια  

Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πληροφορείται για τους υπολογισµούς 

ή την επεξεργασία των δεδοµένων που πραγµατοποιούνται από το λογισµικό, εφόσον 

αυτό απαιτείται. 

 

6. Πλοήγηση / Έλεγχος και ελευθερία του χρήστη  
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Είναι πολύ σηµαντικό ο χρήστης να πληροφορείται ανά πάσα στιγµή για το πού 

βρίσκεται, τι µπορεί να κάνει, πώς µπορεί να συνεχίσει ή να εγκαταλείψει το 

πρόγραµµα. Ειδικότερα πρέπει: 

• Κάθε οθόνη να έχει έναν κατανοητό και ξεκάθαρο για τον χρήστη τίτλο. 

• Σε εφαρµογές που έχουν δενδρική µορφή, το ιδανικό είναι να µην υπάρχουν 

περισσότερα των τριών ιεραρχικά επίπεδα, και να παρέχεται η δυνατότητα να 

πλοηγηθεί εύκολα από το ένα επίπεδο στο άλλο.  

• Ο χρήστης να µπορεί να ακολουθήσει αντίστροφη πορεία σε µια διαδικασία, 

προκειµένου να διορθώσει λάθη του ή να προβεί σε κάποιες επιθυµητές 

αλλαγές.  

• Ο χρήστης να µπορεί να ακυρώσει την τελευταία ενέργειά του ή διαδικασία 

και να επανέλθει στην προηγούµενη πράξη του. 

 

7. Έξοδος 

Αν βρίσκονται σε εξέλιξη πράξεις/επεξεργασίες τη στιγµή που ο χρήστης επιθυµεί να 

εγκαταλείψει το σύστηµα, πρέπει αυτός να πληροφορείται για την πιθανή απώλειά 

τους. Ο χρήστης πρέπει να έχει ξεκάθαρα τη δυνατότητα να σώσει ή να ακυρώσει τις 

αλλαγές που πραγµατοποίησε σε ένα αρχείο. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν θέλει 

να σώσει τις αλλαγές σε ένα αρχείο, το σύστηµα θα πρέπει να ζητά κατάλληλη 

επιβεβαίωση. 

 

8. Υποβοήθηση των χρηστών να εντοπίζουν, να διαγιγνώσκουν και να 

διορθώνουν τα λάθη τους. 

Το σύστηµα πρέπει να υποβοηθά τους χρήστες να εντοπίζουν, να διαγιγνώσκουν και 

να διορθώνουν τα λάθη τους, καθώς και να τους πληροφορεί για τις δυσλειτουργίες 

του. Τα σχετικά µηνύµατα πρέπει να είναι σε κατανοητή για τους χρήστες γλώσσα, να 

µην περιέχουν κωδικοποιηµένες πληροφορίες, να υποδεικνύουν µε ακρίβεια το 

πρόβληµα και τον τρόπο αντιµετώπισής του. 



 

 

 

23 

 

 

Εικόνα 4 Μήνυµα λάθους µε ελλιπή πληροφορία για το τι ακριβώς συνέβη και το πώς µπορεί να 

αντιµετωπιστεί 

Τα µηνύµατα λάθους πρέπει να είναι ευγενικά και να µην προσβάλουν ή ενοχοποιούν 

τον χρήστη. Πρέπει να αποφεύγονται εκφράσεις όπως «καταστροφικό», «παράνοµο» 

κλπ. Για παράδειγµα, το µµήνυµα «ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, Η 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ» ή στα Αγγλικά «ILLEGALUSERACTION, 

JOBABORTED» (και µάλιστα µε κεφαλαία και τονισµένα γράµµατα σαν να 

φωνάζει!), είναι µάλλον προσβλητικό και ενοχοποιητικό για τον χρήστη. Συνιστάται 

τα µηνύµατα να εκφράζονται µε τρόπο που να υπονοούν ευθύνη του Η/Υ και όχι του 

χρήστη (όπου βέβαια αυτό µπορεί να συµβεί). 

 

9. Πρόληψη λαθών 

Ο προσεκτικός σχεδιασµός που προλαµβάνει τα λάθη από το να συµβούν είναι 

προτιµότερος από την ύπαρξη σωστών µηνυµάτων λαθών. Για παράδειγµα, κάθε φορά 

που ζητείται από τον χρήστη να εισαγάγει το όνοµα ενός αρχείου πληκτρολογώντας 

το, υπάρχει πάντα αυξηµένη πιθανότητα ορθογραφικών λαθών. Σε αυτή την 

περίπτωση η επιλογή ενός αρχείου από µία λίστα αποτελεί έναν απλό τρόπο αποφυγής 

συνολικά µίας κατηγορίας λαθών. Βέβαια και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η 

πιθανότητα ο χρήστης να επιλέξει κάποιο από τα κοντινά αρχεία αντί το επιθυµητό 

αρχείο. Όµως η πιθανότητα του λάθους αυτού µπορεί να µειωθεί µε τον κατάλληλο 

γραφικό σχεδιασµό (π.χ. κατάλληλες αποστάσεις µεταξύ των περιεχοµένων της 

λίστας, ικανοποιητικό µέγεθος γραµµάτων των ονοµάτων των αρχείων, κλπ.). 
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10. Συντοµεύσεις, ευελιξία και αποδοτικότητα χρήσης 

Επιταχυντές – αόρατοι από τους αρχάριους χρήστες – µπορούν να συντοµεύουν τον 

χρόνο εκτέλεσης διαφόρων εργασιών των έµπειρων χρηστών. Με τον τρόπο αυτό το 

σύστηµα προσαρµόζεται τόσο στους αρχάριους ή περιστασιακούς χρήστες, όσο και 

στους έµπειρους / συστηµατικούς χρήστες. Επιπλέον, πρέπει να παρέχεται η 

δυνατότητα στους χρήστες να κατασκευάζουν συντοµεύσεις για συχνά 

επαναλαµβανόµενες διαδικασίες. Τέλος, σε εφαρµογές όπου οι εργαζόµενοι καλούνται 

συχνά να συµπληρώνουν φόρµες, των οποίων τα πεδία, οι τιµές ή τα στοιχεία 

παραµένουν συνήθως αµετάβλητα, πρέπει να είναι προ-συµπληρωµένα, στο µέτρο του 

δυνατού. 

 

11. Αισθητική και µινιµαλισµός στον σχεδιασµό 

Στις διάφορες οθόνες του λογισµικού πρέπει να παρουσιάζονται µόνο οι πληροφορίες 

και τα στοιχεία που έχει ανάγκη ο χρήστης για την επιτυχή εκτέλεση της εργασίας του. 

Περισσότερες από τις απαραίτητες πληροφορίες αυξάνουν την πολυπλοκότητα των 

οθονών, τον χρόνο εντοπισµού των χρήσιµων πληροφοριών, καθώς και την 

πιθανότητα λαθών. Τέλος, ο γραφικός σχεδιασµός των οθονών πρέπει να εξασφαλίζει 

την άνετη και απρόσκοπτη αντίληψη των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχουν, 

καθώς και ένα καλό αισθητικά αποτέλεσµα.  

Πιο συγκεκριµένα, κατά την αξιολόγηση υπό σχεδίαση ή υπαρχόντων οθονών ενός 

λογισµικού, πρέπει να διερευνώνται τα ακόλουθα σηµεία: 

• Παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να εκτελεί τις 

εργασίες του ο χρήστης;  

• Μήπως υπάρχουν άχρηστες πληροφορίες / στοιχεία;  

• Μήπως η οθόνη είναι υπερφορτωµένη δίχως λόγο;  

• Είναι οι σηµαντικές πληροφορίες εύκολα διακριτές από τις λιγότερο 

σηµαντικές;  

• Μπορεί ο χρήστης να έχει µ ία σφαιρική / συνολική εικόνα της κατάστασης που 

θέλει να του παρουσιάσει η οθόνη; (η χρήση χαρτών, συγκεντρωτικών 

πινάκων, σχηµάτων ή γραφηµάτων βοηθά σηµαντικά προς αυτή την 

κατεύθυνση)  
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• Τα χρώµατα χρησιµοποιούνται σωστά για τη διάκριση των στοιχείων µεταξύ 

τους και την υπογράµµιση των πιο σηµαντικών;  

• Γίνεται οικονοµία στην χρήση των χρωµάτων και ταιριάζουν  µεταξύ τους; 

 

12. Τροποποιήσεις του συστήµατος 

Οι χρήστες πρέπει να πληροφορούνται έγκαιρα και κατάλληλα για αλλαγές που 

µπορεί να συµβαίνουν στο πληροφοριακό σύστηµα µετά την παρέµβαση ειδικών. Πιο 

συγκεκριµένα, σε πληροφοριακά συστήµατα που είναι εγκατεστηµένα σε επιχειρήσεις 

και οργανισµούς µε τα οποία συνδέονται πολλοί χρήστες, πρέπει να λαµβάνεται 

µέριµνα, ώστε: 

• Οι χρήστες τους να πληροφορούνται για τις αλλαγές/τροποποιήσεις που 

επέρχονται στο λογισµικό που χρησιµοποιούν.  

• Να πληροφορούνται έγκαιρα.   

• Η πληροφόρηση αυτή να µην παρεµποδίζει τη ροή της εργασίας τους. 

 

13. Βοήθεια και εγχειρίδια. 

Αν και είναι καλύτερο το λογισµικό να µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς υποβοηθητική 

τεκµηρίωση, είναι συχνά απαραίτητο να προσφέρονται βοηθητικά εγχειρίδια και 

βοήθεια σε πραγµατικό χρόνο (on-linehelp). Κάθε τέτοιο πληροφοριακό / βοηθητικό 

υλικό πρέπει: 

• Να µπορεί να εντοπισθεί εύκολα. 

• Να είναι κατανοητό στον χρήστη και να παρουσιάζει τις πληροφορίες µε τον 

τρόπο που αυτός θα τις αναζητήσει (π.χ. ο χρήστης ενδιαφέρεται πώς µπορεί 

να σβήσει και όχι τι κάνει η εντολή «delete»). 

• Να είναι επικεντρωµένο στις εργασίες που ο χρήστης εκτελεί. 

• Να παρουσιάζει τα βήµατα που θα πρέπει να ακολουθηθούν. 

• Να µην είναι πολύ ογκώδες / φλύαρο. 
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2.3 Αξιολόγηση Ευχρηστίας [10] 
Για την αξιολόγηση της ευχρηστίας ενός λογισµικού ή µιας εφαρµογής 

χρησιµοποιούνται κάποιες συγκεκριµένες µέθοδοι ή και συνδυασµός αυτών. Στη 

συνέχεια αναφέρονται µερικές από αυτές τις µεθόδους: 

2.3.1 Ευρεστική Αξιολόγηση Ευχρηστίας (Usability Heuristic) 

Η Ευρεστική Αξιολόγηση (Nielsen 1993) αποτελεί µία µέθοδο της Μηχανικής της 

Ευχρηστίας (Usability Engineering) η οποία επιτρέπει τον εντοπισµό προβληµάτων 

ευχρηστίας σε µία σχεδιασµένη ή υπό σχεδίαση διεπιφάνεια χρήσης. Η Ευρεστική 

Αξιολόγηση διεξάγεται από µια µικρή οµάδα αξιολογητών, οι οποίοι εξετάζουν τη 

διεπιφάνεια χρήσης και κρίνουν τη συµµόρφωση της µε τις 13 αρχές ευχρηστίας που 

παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα (ΙΙ.2.). Οι αξιολογητές, πέραν της καλής 

γνώσης των αρχών ευχρηστίας, καλό είναι να έχουν ειδική εκπαίδευση στα θέµατα της 

νοητικής εργονοµίας. 

Ας σηµειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετές οµάδες 

εναλλακτικών κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία όµως όλα βασίζονται στις 13 βασικές 

αρχές ευχρηστίας. Τα κριτήρια αυτά διαφέρουν κυρίως στη διατύπωση, ή εξειδικεύουν 

τις αρχές της ευχρηστίας ανάλογα µε την προς αξιολόγηση διεπιφάνεια ή εφαρµογή 

(π.χ. κινητές ηλεκτρονικές συσκευές, επαγγελµατικές εφαρµογές, συστήµατα που 

απευθύνονται στο γενικό κοινό, κλπ). 

Η διαδικασία για την υλοποίηση της Ευρεστικής Αξιολόγησης περιλαµβάνει τα εξής 

βήµατα: 

1. Οι αξιολογητές επιθεωρούν τη διεπιφάνεια ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, και 

καταγράφουν τα προβλήµατα ευχρηστίας που εντοπίζουν. Εναλλακτικά, οι 

αξιολογητές επιθεωρούν τη διεπιφάνεια ως οµάδα, και ένας συντονιστής της 

οµάδας καταγράφει τα ευρήµατα. Είναι σηµαντικό να καταγράφονται όλα τα 

προβλήµατα που εντοπίζονται, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει ή όχι συµφωνία 

µεταξύ των αξιολογητών. 

2. Ο συντονιστής της οµάδας των αξιολογητών επεξεργάζεται τα προβλήµατα που 

καταγράφηκαν και αφαιρεί πολλαπλές καταγραφές. 
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3. Οι αξιολογητές διατρέχουν τη λίστα των προβληµάτων ανεξάρτητα ο ένας από τον 

άλλο, και βαθµολογούν ή ιεραρχούν τα προβλήµατα σε σχέση µε τη 

σηµαντικότητά τους. 

4. Ο συντονιστής συνδυάζει τις βαθµολογίες του κάθε αξιολογητή, βρίσκοντας το 

µέσο όρο, και ιεραρχεί τα προβλήµατα ως προς τη σηµαντικότητά τους. 

5. Οι σχεδιαστές αναζητούν λύσεις στα προβλήµατα ευχρηστίας που εντοπίστηκαν, 

και εκτιµούν το κόστος υλοποίησής τους. 

Σχετικές µελέτες έχουν δείξει ότι όλοι οι αξιολογητές δεν είναι το ίδιο αποδοτικοί 

στον εντοπισµό των προβληµάτων ευχρηστίας, αλλά ούτε και εντοπίζουν τα ίδια 

προβλήµατα. 

Κατά συνέπεια, τίθεται το ερώτηµα ποιος είναι ο αναγκαίος αριθµός αξιολογητών που 

θα πρέπει να απασχοληθούν κάθε φορά. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα καλύτερα 

αποτελέσµατα, λαµβάνοντας υπόψη και τη σχέση κόστους/οφέλους, προκύπτουν από 

3 έως 5 αξιολογητές. Σε κάθε περίπτωση, έστω και ένας αξιολογητής αποτελεί 

καλύτερη λύση από κανέναν! 

Όσον αφορά στη βαθµολόγηση των προβληµάτων ευχρηστίας που εντοπίστηκαν, αυτή 

αποτελεί συνδυασµό των εξής κριτηρίων: 

• Συχνότητα εµφάνισης του προβλήµατος στο σύστηµα που αξιολογείται.  

•  Αντίκτυπο στους χρήστες, δηλαδή πόσο σηµαντικές θα είναι οι συνέπειες για 

την εργασία που οι χρήστες εκτελούν µε το σύστηµα (π.χ. θα οδηγηθούν σε 

σηµαντικά λάθη; θα καθυστερήσουν πολύ; κλπ), και κατά πόσο το πρόβληµα 

είναι εύκολο ή δύσκολο να ξεπεραστεί από τους χρήστες, 

• Εµµονή του προβλήµατος, δηλαδή, είναι πρόβληµα της µιας φοράς, το οποίο οι 

χρήστες θα µάθουν εύκολα να ξεπερνούν, ή θα τους ενοχλεί σε συνεχή βάση; 
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Για τη βαθµολόγηση της σοβαρότητας των προβληµάτων που εντόπισαν οι 

αξιολογητές, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η παρακάτω κλίµακα: 

0 – ∆εν θεωρώ ότι αποτελεί πρόβληµα ευχρηστίας  

1 – Αισθητικό πρόβληµα 

2 – Μικρό πρόβληµα ευχρηστίας  

3 – Σηµαντικό πρόβληµα ευχρηστίας – πρέπει να διορθωθεί  

4 – Καταστροφικό πρόβληµα – οπωσδήποτε να διορθωθεί 

 

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι η Ευρεστική Αξιολόγηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

σε οποιοδήποτε στάδιο του σχεδιασµού –από τα πολύ αρχικά ως τα πλέον 

προχωρηµένα–, χρησιµοποιώντας είτε πρωτότυπα της διεπιφάνειας σε λειτουργία, είτε 

απλές γραφικές αναπαραστάσεις τους. 

2.3.2 Νοητικές Περιηγήσεις (Cognitive Walkthroughs) 

Η µέθοδος της Ευρεστικής Αξιολόγησης που µόλις περιγράψαµε, ενώ εξασφαλίζει την 

αξιολόγηση του υπό σχεδίαση συστήµατος πληροφοριακής τεχνολογίας από πολλές 

σκοπιές, µπορεί να θεωρηθεί ότι αξιολογεί το σύστηµα κάπως «στατικά», µη 

εισερχόµενη σε λεπτοµέρεια στη διαδοχή των ενεργειών που πρέπει να 

πραγµατοποιήσει ο χρήστης προκειµένου να υλοποιήσει συγκεκριµένα καθήκοντα, 

αλλά και µη λαµβάνοντας συστηµατικά υπόψη την ευκολία εκµάθησης της 

διεπιφάνειας. Τις αδυναµίες αυτές προσπαθεί να καλύψει η µέθοδος των Νοητικών 

Περιηγήσεων (Cognitive Walkthroughs – Polsonetal, 1992), η οποία εστιάζει στην 

ευκολία εκµάθησης διεπιφανειών χρήσης, και συγκεκριµένα στην εκµάθηση µέσω 

εξερεύνησης. Το θεωρητικό υπόβαθρο της µεθόδου είναι το µοντέλο του κύκλου 

δράσης του Norman, καθώς και η θεωρία περί «εξερευνητικής µάθησης» των Polson 

& Lewis (1990). Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, οι χρήστες µαθαίνουν ένα τέχνηµά, 

όπως ένα λογισµικό, κυρίως εξερευνώντας το, παρά µέσω των εγχειριδίων. Πιο 

συγκεκριµένα, οι χρήστες συνήθως ξεκινούν µε σχετικά θολή διατύπωση των στόχων 

που θέλουν να υλοποιήσουν µέσω του συστήµατος. Στη συνέχεια, εξερευνούν τη 

διεπιφάνεια χρήσης, προκειµένου να επιλέξουν ενέργειες που πιθανολογούν ότι θα 

επιτρέψουν την πραγµατοποίηση των στόχους τους ή µέρους αυτών.  

Η αιτιολόγηση που προτείνουν οι Polson&Lewis για την προτίµηση των χρηστών σ’ 

αυτόν τον τρόπο εκµάθησης, αντί µίας τυπικής διαδικασίας µε εγχειρίδια χρήσης, 
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είναι ότι επενδύουν στη µονάδα του χρόνου τόση µόνο προσπάθεια, όση είναι 

απαραίτητη για την επίτευξη των άµεσων στόχων τους της συγκεκριµένης στιγµής. 

Με άλλα λόγια, προτιµάται από τους χρήστες η άµεση ικανοποίηση των στόχων 

εκτέλεσης µιας συγκεκριµένης εργασίας και η µέσω αυτής σταδιακή εκµάθηση του 

λογισµικού, έναντι µιας «µακροπρόθεσµής» επένδυσης εκµάθησης του συνόλου του 

λογισµικού σε έναν πρώτο χρόνο, και η στη συνέχεια χρήση του για την επίτευξη των 

στόχων τους. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση στην εκµάθηση διασφαλίζει ότι το 

«κόστος» εκµάθησης ενός λογισµικού είναι κατά ένα µέρος ανάλογο µε το άµεσο 

όφελος που αντιλαµβάνεται ο χρήστης.  

Η αξιολόγηση µε τη µέθοδο των Νοητικών Περιηγήσεων περιλαµβάνει τα εξής 

στάδια: 

1. Σε µία πρώτη φάση συστήνεται η οµάδα των αξιολογητών, η οποία 

αποτελείται από ειδικούς στη Μηχανική Ευχρηστίας και γνώστες της µεθόδου. 

Συνιστάται θερµά οι αξιολογητές να µην έχουν λάβει µέρος στο σχεδιασµό του 

υπό αξιολόγηση συστήµατος. Πράγµατι, είναι αµφίβολο εάν ο σχεδιαστής ενός 

συστήµατος µπορεί να εφαρµόσει µόνος του τη µµέθοδο µε ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα, δεδοµένου ότι διαθέτει µία ακριβή και πλήρη νοητική εικόνα 

του συστήµατος, και εποµένως του είναι πολύ δύσκολο να την ξεχάσει και να 

υιοθετήσει την οπτική των µελλοντικών χρηστών. 

2. Στη συνέχεια, η οµάδα των αξιολογητών προβαίνει στην ανάπτυξη σεναρίων 

χρήσης, δηλαδή σε µια περιγραφή µίας ή περισσοτέρων εργασιών που οι 

χρήστες θα κληθούν να πραγµατοποιήσουν µε το σύστηµα. Τα σενάρια αυτά 

πρέπει να αποτελούν τυπικά καθήκοντα που οι περισσότεροι χρήστες θα 

αναζητήσουν να πραγµατοποιήσουν µέσω του συστήµατος. 

3. Για καθένα από τα σενάρια χρήσης, καταγράφεται ο εξαντλητικός κατάλογος 

των ενεργειών που πρέπει να πραγµατοποιήσουν οι χρήστες, λαµβάνοντας 

υπόψη τις σχεδιαστικές επιλογές που έχουν γίνει στο διαµεσολαβητή. 
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4. Για κάθε σενάριο χρήσης και κάθε ενέργεια που πρέπει να πραγµατοποιήσουν 

οι χρήστες, οι αξιολογητές θέτουν τις εξής ερωτήσεις, εργαζόµενοι ως οµάδα: 

− Ερ1: Θα έχουν οι χρήστες µία ένδειξη του ΤΙ πρέπει να κάνουν για την 

επίτευξη ενός άµεσου στόχου; Είναι οι διαθέσιµες ενέργειες συµβατές µε τους 

στόχους των χρηστών, δεδοµένης της εµπειρίας και των γνώσεων τους; Π.χ., 

εάν ο στόχος τους είναι να εκτυπώσουν ένα κείµενο, αλλά η πρώτη ενέργεια 

που πρέπει να κάνουν είναι να επιλέξουν εκτυπωτή, τους υποδεικνύεται µε 

κάποιον κατανοητό τρόπο ότι πρέπει πρώτα να προσπαθήσουν να επιλέξουν 

εκτυπωτή; 

− Ερ2: Θα µπορέσουν οι χρήστες να εντοπίσουν ΠΟΙΑ είναι η κατάλληλη 

ενέργεια στη διεπιφάνεια χρήσης; Π.χ., εάν υπάρχει στη διεπιφάνεια επιλογή 

«Επιλογή Εκτυπωτή», τότε έχει καλώς, αν όµως η επιλογή ονοµάζεται «SysP», 

τότε υπάρχει πρόβληµα ευχρηστίας. 

− Ερ3: Εφόσον εντοπίσουν την κατάλληλη ενέργεια, θα µπορέσουν οι χρήστες 

να αντιληφθούν ΠΩΣ αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί; Π.χ., εάν η ενέργεια 

«Επιλογή Εκτυπωτή» είναι µία επιλογή από ένα εµφανές µενού, τότε δεν 

υπάρχει πρόβληµα, ενώ, αν η ενέργεια αυτή εκτελείται µε τριπλό 

επαναλαµβανόµενο πάτηµά του εικονιδίου «εκτύπωση», οι χρήστες µπορεί να 

µην το εντοπίσουν ποτέ από µόνοι τους, και πρέπει οπωσδήποτε να 

καταφύγουν σε βοήθεια. 

− Ερ4. Εφόσον η ενέργεια πραγµατοποιηθεί, θα κατανοήσουν οι χρήστες την 

όποια ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ προσφέρει το σύστηµα; Π.χ., αν µετά την επιλογή 

εκτυπωτή εµφανίζεται µήνυµα «Επιλέχθηκε ο εκτυπωτής HP‐Laser στην 

αίθουσα 105», τότε έχει καλώς, ενώ αν δε γίνεται τίποτα ο χρήστης αρχίζει να 

αµφιβάλει αν η εντολή του εισήχθη στο σύστηµα και ή θα ξανά προσπαθήσει ή 

θα περιµένει ώσπου να δει το εκτυπωµένο κείµενο να εξέρχεται από τον 

εκτυπωτή. 

5. Η εφαρµογή της µεθόδου ολοκληρώνεται µε τη βαθµολόγηση/ιεράρχηση των 

προβληµάτων που εντοπίστηκαν, και την αναζήτηση λύσεων. 



 

 

 

31 

 

Όπως εύκολα µπορεί να καταλάβει κανείς, η επιτυχής εφαρµογή της µεθόδου των 

Νοητικών Περιηγήσεων προϋποθέτει ότι οι αξιολογητές θα πρέπει να γνωρίζουν 

αρκετά καλά τις προθέσεις, τις γνώσεις και τις εµπειρίες των µελλοντικών χρηστών 

του συστήµατος. Πράγµατι, η θετική ή αρνητική απάντηση στα τέσσερα ερωτήµατα 

που θέτουν οι αξιολογητές σε κάθε ενέργεια των σεναρίων χρήσης εξαρτάται όχι µόνο 

από το κατά πόσο η διεπιφάνεια υποδεικνύει µε κατανοητό για τους χρήστες τρόπο το 

Τι; Ποια; Πώς; των ενεργειών τους και τους παρέχει κατάλληλη ανάδραση, αλλά και 

από τις προηγούµενες εµπειρίες των χρηστών (δηλαδή και από τη γνώση στο κεφάλι 

τις οποίες αυτοί ήδη διαθέτουν).  

Είναι άλλωστε για τον παραπάνω λόγο, που ενώ η µέθοδος παρέχει καλά 

αποτελέσµατα για την αξιολόγηση διεπιφανειών που απευθύνονται στο γενικό κοινό 

(π.χ. συσκευές αυτόµατης πώλησης εισιτηρίων, χρηστικοί ιστότοποι, κ.λπ.), η 

χρησιµοποίησή της για αξιολόγηση εφαρµογών που απευθύνονται σε εξειδικευµένους 

χρήστες (π.χ. σχεδιαστικά πακέτα, συστήµατα υποστήριξης λήψης αποφάσεων) δεν 

επαρκεί. Στις περιπτώσεις αυτές, η αξιολόγηση της ευχρηστίας µε τη συµµετοχή και 

ενός δείγµατος µελλοντικών χρηστών είναι απαραίτητη. 

2.3.3 Έλεγχος ευχρηστίας µε χρήστες (usability testing) 

Ο έλεγχος ευχρηστίας µε χρήστες αποτελεί µία κατηγορία µεθόδων αξιολόγησης 

διεπιφανειών χρήσης που βασίζονται σε συστηµατικές παρατηρήσεις εκτέλεσης 

κάποιων καθηκόντων από τους µελλοντικούς χρήστες ενός συστήµατος, καθώς και 

εκτιµήσεις αυτών για την ευχρηστία της διεπιφάνειας. 

Οι µέθοδοι που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία µοιράζονται τα κοινά 

χαρακτηριστικά που θα παρουσιαστούν στην παρούσα ενότητα, ενώ διαφοροποιούνται 

ως προς κάποιες λεπτοµέρειες (π.χ. τα στοιχεία που καταγράφονται κατά τις 

παρατηρήσεις, τις µετρικές που χρησιµοποιούνται κλπ). 

Εκτός από τον εντοπισµό των προβληµάτων ευχρηστίας που µπορεί να συναντήσουν 

οι µελλοντικοί χρήστες ενός πληροφοριακού συστήµατος, οι µέθοδοι ελέγχου 

ευχρηστίας σκοπεύουν συχνά και στον έλεγχο ικανοποίησης ποσοτικών στόχων που 
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έχουν προσδιοριστεί από τις προδιαγραφές του συστήµατος, και αφορούν παράγοντες 

όπως ταχύτητα εκµάθησης, αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα. Τυπικά 

παραδείγµατα ποσοτικών στόχων είναι: 

• 95% των χρηστών θα πρέπει να µπορούν να επιτύχουν την εκπλήρωση του 

καθήκοντος Χ χωρίς λάθη, 

• 80% των χρηστών θα πρέπει να ,µπορούν να επιτύχουν την εκτέλεση όλων των 

καθηκόντων που καλύπτει το σύστηµα χωρίς καµία βοήθεια από τρίτο 

πρόσωπο, 

• οι χρήστες θα πρέπει να µπορούν να εκπληρώσουν το καθήκον Χ σε λιγότερο 

από 10 min, 

• οι χρήστες του τύπου Α θα πρέπει να µπορούν να εντοπίσουν την πληροφορία 

Χ σε λιγότερο από 1 min, 

• 90% των χρηστών θα πρέπει να δηλώσουν ικανοποιηµένοι από την ευχρηστία 

του συστήµατος. 

Η εφαρµογή των µεθόδων ελέγχου ευχρηστίας προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός 

πρωτοτύπου του πληροφοριακού συστήµατος το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία (έστω 

και µερική), ένα τυπικό δείγµα από µελλοντικούς χρήστες. Τα βασικά βήµατα της 

διαδικασίας των µεθόδων ελέγχου ευχρηστίας είναι τα ακόλουθα: 

• Προσδιορίζονται τα καθήκοντα τα οποία θα πρέπει να εκπληρώσουν οι 

χρήστες κατά τον έλεγχο ευχρηστίας. 

• Προδιαγράφονται οι βασικές ποσοτικές και ποιοτικές µεταβλητές που θα 

εκτιµηθούν (π.χ. χρόνος εκπλήρωσης του καθήκοντος, αριθµός λαθών, σηµεία 

της δ επιφάνειας που δυσκολεύουν τους χρήστες να προχωρήσουν, κ.λπ.). 

• Επιλέγεται και αναζητείται το δείγµα των µελλοντικών χρηστών. Αυτό µπορεί 

να είναι είτε τυχαίο είτε επιλεγµένο, έτσι ώστε να αποτελείται από 
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αντιπροσωπευτικούς χρήστες, ανάλογα µε το σύστηµα που πρόκειται να 

αξιολογηθεί (δηλαδή γενικό κοινό ή συγκεκριµένες οµάδες χρηστών). 

• Γίνεται ενηµέρωση των χρηστών και συνήθως συµπλήρωση ερωτηµατολογίου 

για καταγραφή των προσωπικών χαρακτηριστικών τους (π.χ. ηλικία, 

µορφωτικό επίπεδο, εµπειρία στη χρήση αντίστοιχων συστηµάτων, κ.λπ.). 

• Οι συµµετέχοντες στον έλεγχο καλούνται ένας ‐ ένας να εκπληρώσουν τα 

καθήκοντα που προσδιορίστηκαν. Παρατηρώντας τους συµµετέχοντες, 

καταγράφονται στοιχεία όπως ενέργειες του χρήστη, οι αποκρίσεις του 

συστήµατος, οι χρόνοι εκπλήρωσης των επιµέρους καθηκόντων, λανθασµένες 

ενέργειες που δεν οδηγούν σε επιθυµητά αποτελέσµατα κ.λπ.). Ανάλογα µε τη 

µέθοδο που ακολουθείται, είτε επιτρέπεται στους συµµετέχοντες στον έλεγχο 

να διατυπώνουν ερωτήµατα όταν δυσκολεύονται να συνεχίσουν –οπότε και 

τους παρέχεται η σχετική βοήθεια–, είτε δεν τους επιτρέπεται, µε κίνδυνο να 

µην µπορέσουν να ολοκληρώσουν το καθήκον. Σε κάθε περίπτωση, τα 

στοιχεία αυτά καταγράφονται. 

• Τέλος, πραγµατοποιείται η ανάλυση των δεδοµένων που συλλέχθηκαν κατά 

την πειραµατική διαδικασία και παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα. 

Για την καταγραφή των αναγκαίων στοιχείων κατά τη χρήση του συστήµατος από 

τους συµµετέχοντες στον έλεγχο, συνιστάται η χρησιµοποίηση τεχνικών όπως η 

βιντεοσκόπηση των χρηστών, η βιντεοσκόπηση της οθόνης (µε τη βοήθεια ειδικού 

λογισµικού π.χ. Camtasia® ), ή ακόµη η καταγραφή της κίνησης των βλεµµάτων. Ο 

αναγκαίος εξοπλισµός µµπορεί να είναι είτε κινητός, είτε εγκατεστηµένος σε ειδικά 

διαµορφωµένες διπλές αίθουσες, τα δύο µέρη των οποίων χωρίζονται µε υαλοπίνακα 

που προσφέρει ορατότητα προς µία κατεύθυνση. Στη µία αίθουσα εγκαθίσταται ο 24 

συµµετέχων στον έλεγχο, ενώ στην άλλη οι ερευνητές. Οι αίθουσες αυτές είναι 

διεθνώς γνωστές ως usability lab (εργαστήρια ευχρηστίας). 



 

34 

 

Οι µέθοδοι ελέγχου ευχρηστίας έχουν αρκετά πλεονεκτήµατα, τα κυριότερα από τα 

οποία είναι: 

• παρέχουν ποσοτικά αποτελέσµατα που συνδέονται µε µετρήσιµους στόχους,  

• τα αποτελέσµατά τους πείθουν εύκολα τους διοικούντες ή τους πελάτες 

(κυρίως λόγω της πειραµατικής προσέγγισης και της χρήσης ποσοτικών 

µετρήσεων),  

• παρέχουν αξιοπιστία ως προς τις µεταβλητές που εξετάζουν,  

• γενικά εντοπίζουν µεγαλύτερο αριθµό προβληµάτων σε σχέση µε τις άλλες 

µεθόδους αξιολόγησης της ευχρηστίας. 

Οι µέθοδοι της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζονται όµως και από κάποιες αδυναµίες, 

οι κυριότερες από τις οποίες είναι: 

• σχετικά υψηλό κόστος υλοποίησης, 

• εφαρµόζονται µόνο στα τελικά στάδια ανάπτυξης ενός συστήµατος, καθώς 

απαιτείται πρωτότυπο που να λειτουργεί πλήρως, 

• οι πειραµατικές συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγονται οι έλεγχοι µπορεί 

να επηρεάζουν τους συµµετέχοντες (αµφίβολη οικολογική εγκυρότητα των 

πειραµατικών συνθηκών), 

• προϋποθέτει την ύπαρξη ενός σχετικά µεγάλου αριθµού τυπικών χρηστών, που 

δεν είναι πάντα εύκολο να εξευρεθούν και να συµµετάσχουν σε µια διαδικασία 

που διαρκεί κάποιο χρόνο. 

3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Στην παρούσα εργασία σκοπός µας είναι να αναλύσουµε την ευχρηστία πέντε 

διαφορετικών ιστότοπων ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος, να εντοπίσουµε λάθη που 

αφορούν την ευχρηστία τους και ύστερα να προτείνουµε βελτιώσεις. 
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Παρακάτω θα παρουσιάσουµε όλους εκείνους τους ιστότοπους πριν προχωρήσουµε 

στην ανάλυση της ευχρηστίας τους. 

3.1 Παρουσίαση www.newsit.gr 
Το newsit.grείναι ένα ειδησεογραφικό websiteµε πληθώρα κατηγοριών ως 

περιεχόµενο και µε αρκετή πληροφορία να περνάει καθηµερινά από την ροή των 

ειδήσεων του. Ένας επισκέπτης µπορεί να το επισκεφθεί και να ενηµερωθεί για 

γεγονότα της Ελλάδας και του κόσµου ελεύθερα 24 ώρες το 24ωρο.  

3.1.1 Αρχική Σελίδα 

 

Εικόνα 5 Αρχική σελίδα Newsit (1) 

Ο ιστότοπος σε µια οθόνη µε ανάλυση 1920x1080 pixel εµφανίζει την παραπάνω 

εικόνα ως πρώτη επαφή µε τον επισκέπτη του. Η παρούσα οθόνη χωρίζεται σε πέντε 

διαφορετικές περιοχές, στην πρώτη (1) βλέπουµε πληροφορίες για τα πιο διάσηµα 

tags–κατηγορίες – labelsτης στιγµής που εµείς κάνουµε την επίσκεψη µας και στην 

ίδια ευθεία στην ίδια περιοχή βλέπουµε πληροφορίες για τα Social Networks της 
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ιστοσελίδας καθώς επίσης και τον καιρό για την περιοχή όπου η διεύθυνση IPµας και 

τέλος στην ίδια περιοχή υπάρχει και η ηµεροµηνία και η ώρα.  

Συνεχίζοντας στην δεύτερη (2) περιοχή βλέπουµε το λογότυπο του ιστότοπου µαζί µε 

µια διαφήµιση στην ίδια ευθεία δίπλα από το λογισµικό. 

Στην τρίτη περιοχή (3) υπάρχει το βασικό µενού του ιστότοπου το οποίο χωρίζεται κι 

αυτό σε δυο επίπεδα , στο πρώτο υπάρχουν κάποιες  βασικές κατηγορίες, και στο 

δεύτερο επίπεδο κάποιες κατηγορίες οι οποίες είναι επιλεγµένες. Στην ίδια ευθεία και 

µε διακριτικό τρόπο στο δεύτερο επίπεδο της τρίτης περιοχής υπάρχει πεδίο 

αναζήτησης. 

Από την τέταρτη περιοχή (4) και ύστερα υπάρχει το περιεχόµενο της ιστοσελίδας µε 

τα 3 πιο  σηµαντικά πρόσφατα δηµοσιεύµατα επιλεγµένα µε κάποια κριτήρια 

σηµαντικότητας ή επισκεψιµότητας και αντίστοιχα στην πέµπτη (5) περιοχή υπάρχουν 

τα τα 14 πιο πρόσφατα δηµοσιεύµατα από το νεότερο προς το παλαιότερο χωρίς 

κάποιο φίλτρο να τα ξεχωρίζει. 

Μετά τις πρώτες πέντε περιοχές ακολουθούν κάποιες άλλες τις οποίες για 

εξοικονόµηση χρόνου και χώρου σε αυτή την εργασία δεν την προσθέσαµε µε 

στιγµιότυπα. Οι περιοχές αυτές περιέχουν συγκεκριµένες κατηγορίες δηµοσιευµάτων 

όπως για παράδειγµα «Οι κυριότερες ειδήσεις», «top 10 trends», «Παράξενες 

ειδήσεις», «Lifestyle»κ.α. 
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Εικόνα 6Αρχική σελίδα newsit (2) 

Συνεχίζοντας όµως παρακάτω παρατηρούµε τρείς επιπλέον περιοχές οι οποίες 

διαφέρουν σε σύγκριση µε όλες τις υπόλοιπες, η πρώτη (6) είναι οι «ειδήσεις σε 

εικόνες» όπου παρουσιάζονται κάποιες ειδήσεις σε µορφή εικόνων χωρίς τίτλους ή 

κείµενο. Ύστερα µια περιοχή (7) µε έναν χάρτη και νοµούς της Ελλάδας στο δεξί 

µέρος του όπου ο χρήστης µπορεί να διαλέξει έναν από τους νοµούς και να δει τις 

πέντε πιο πρόσφατες ειδήσεις που αφορούν αυτόν τον νοµό. Τέλος υπάρχει µια 

τελευταία περιοχή (8) όπου περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε το χρηµατιστήριο. 
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3.1.2 Σελίδα λίστας δηµοσιευµάτων κατηγορίας 

 

Εικόνα 7 Σελίδα λίστας δηµοσιευµάτων κατηγορίας newsit (1) 

∆ιαλέγοντας µια κατηγορία από την οριζόντια λίστα στο βασικό µενού του ιστότοπου 

µπορούµε να εισέλθουµε σε προβολή λίστας δηµοσιευµάτων για την συγκεκριµένα 

κατηγορία, παραπάνω επιλέξαµε την κατηγορία «Ελλάδα». Όπως βλέπουµε σε αυτή 

την προβολή ο τρόπος εµφάνισης έχει αλλάξει, πέρα του ότι στην κορυφή της σελίδας 

(1) δεν υπάρχουν οι διάσηµες κατηγορίες της τελευταίας ώρας, πλέον στο κέντρο της 

οθόνης (2) µια µεγάλη διαφήµιση έχει κάνει την εµφάνιση της καταναλώνοντας 

αρκετά µεγάλο χώρο µέσα από την οθόνη. Ύστερα ακολουθεί µια περιοχή 

διαχωρισµένη κάθετα σε δυο περιοχές η αριστερή και µεγαλύτερη πλευρά (3) διαθέτει 

το περιεχόµενο της λίστας µας ενώ η δεξιά πλευρά (4) διαθέτει επιπλέον πληροφορίες 

για την ιστοσελίδα και τις πληροφορίες που διαθέτει η ροή της.  

Στην αριστερή πλευρά (3) βλέπουµε πρώτο-πρώτο µε µεγάλη εικόνα και τίτλο το πιο 

πρόσφατο δηµοσίευµα της κατηγορίας και ύστερα από αυτό ακολουθεί µια λίστα από 

µικρότερες εικόνες και τίτλους µε όλα τα υπόλοιπα δηµοσιεύµατα µε σειρά 

παρουσίασης από το πιο πρόσφατο προς το πιο παλαιότερο. 
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Εικόνα 8 Σελίδα λίστας δηµοσιευµάτων κατηγορίας newsit (2) 

 

3.1.3 Σελίδα προβολής δηµοσιεύµατος 

 

Εικόνα 9Σελίδα προβολής δηµοσιεύµατος newsit (1) 
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Κάνοντας κλικ σε ένα από τα παραπάνω δηµοσιεύµατα της κατηγορίας «Ελλάδα», 

µεταφερόµαστε στην Σελίδα Προβολής ∆ηµοσιεύµατος. Η παρούσα σελίδα 

επικεντρώνεται στο περιεχόµενο ενός δηµοσιεύµατος (ενώ πριν είχαµε την προβολή 

µιας ολόκληρης κατηγορίας τώρα µας ενδιαφέρει µόνο ένα δηµοσίευµα), όπου όπως 

βλέπουµε και από την εικόνα η προβολή είναι πιο «συµµαζευµένη», δεν υπάρχει πια 

αυτή η ενοχλητική διαφήµιση στο κέντρο της σελίδας και το µάτι µας πέφτει αµέσως 

πάνω στο τίτλο του άρθρου, όπου µαζί µε αυτό υπάρχει και µια σχετικά µεγάλη εικόνα 

που σχετίζεται µε τον άρθρο (1). Αµέσως µετά την εικόνα ακολουθούν κουµπιά για 

κοινοποίηση στα social networks, και ύστερα το περιεχόµενο του άρθρου (2). 

 

Εικόνα 10 Σελίδα προβολής δηµοσιεύµατος newsit (2) 

Αντίστοιχα στο τέλος του άρθρου (3) επαναλαµβάνονται τα κουµπιά της κοινοποίησης 

για τα Social Networks, και επίσης υπάρχουν οι κατηγορίες του άρθρου έτσι ώστε αν 

µας ενδιαφέρει να δούµε κάτι σχετικό µε κάποια από τις κατηγορίες του να µεταβούµε 

στην αντίστοιχη λίστα προβολής της αντίστοιχης κατηγορίας. 

Υπάρχουν επίσης σχετικά άρθρα (4) µε αυτό που διαβάσαµε σε περίπτωση που κάτι 

άλλο πρόσφατο µας ενδιαφέρει. Όπως επίσης υπάρχει και η περιοχή «∆ιαβάστε 

επίσης» (5) όπου περιλαµβάνει ένα σύνολο από τυχαία δηµοσιεύµατα προς ανάγνωση.  
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3.1.4 Σελίδα προβολής αποτελεσµάτων αναζήτησης 

 

Εικόνα 11 Σελίδα προβολής αποτελεσµάτων αναζήτησης 

Αν ο χρήστης αποφασίσει να κάνει αναζήτηση µέσα στα άρθρα που παρέχει το 

newsitµέσα από την µπάρα αναζήτησης που προσφέρει (1) , ο χρήστης θα µεταβεί σε 

νέα σελίδα στην οποία του παρέχονται τα αποτελέσµατα µέσα από την Google (2)και 

όχι µέσα από µηχανισµό τους ίδιου του ιστότοπου. 

3.2 Παρουσίαση www.newsbomb.gr 
Παροµοίως µε το newsit.gr,το newsbomb.grείναι ένας ειδησεογραφικός ιστότοπος ο 

οποίος παρέχει µια πληθώρα κατηγοριών των οποίων συρρέουν και δηµοσιεύονται 

νέα, ειδήσεις και δηµοσιεύµατα για διάφορα θέµατα σηµαντικά και µη. Οι χρήστες 

του µπορούν να το επισκέπτονται ελεύθερα 24 ώρες το 24ωρο. 
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3.2.1 Αρχική σελίδα 

 

Εικόνα 12Αρχική σελίδα NewsBomb (1) 

Η αρχική σελίδα του newsbombχωρίζεται σε πάρα πολλές περιοχές και υπό περιοχές 

οι οποίες αντίστοιχα περιέχουν και µια µεγάλη µάζα από πληροφορίες. Ξεκινώντας 

από την πρώτη περιοχή (1) βλέπουµε πληροφορίες όπως ηµεροµηνία, θερµοκρασία, 

ταχύτητα αέρα, υγρασία, ώρα ανατολής, ώρα δύσης, µήνας που αφορά τις πινακίδες 

ρύθµισης παρκαρίσµατος ζυγά-µονά, σύνδεσµο για το τι συνέβη στο παρελθόν σαν 

σήµερα, εορτολόγιο , και σύνδεση – εγγραφή χρηστών στην ιστοσελίδα. 

Στην δεύτερη περιοχή (2) βλέπουµε όλα τα links για τα κοινωνικά δίκτυα του 

newsbombκαθώς επίσης και συνδέσµους για την Ροή Ειδήσεων, Αγγλική έκδοση της 

Ιστοσελίδας και Ρωσική επίσης, το Λογότυπο του NewsBombκαθώς επίσης και 

συνδέσµους για το bombtv και το bombplus, υπηρεσίες που προσφέρει το ίδιο το 

NewsBomb. 
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Εικόνα 13 Τρόπος λειτουργίας µενού του NewsBomb 

Μετά από αυτή την περιοχή προσφέρεται η περιοχή του µενού (3) όπου διαθέτει τις 

βασικές κατηγορίες οι οποίες πηγαίνοντας πάνω τους µε το ποντίκι µπορούν να 

επεκταθούν και να δούµε περισσότερα πράγµατα σε κάθε κατηγορία γι’ αυτές. 

Ακολουθεί µια περιοχή µε µια µεγάλη διαφήµιση η οποία καταλαµβάνει και µεγάλο 

χώρο στην οθόνη (4), και µετά τα hottags–κατηγορίες – labelsτης ιστοσελίδας της 

στιγµή που εµείς κάνουµε την επίσκεψη µας (5). 

Στην έκτη περιοχή (6) αρχίζει το περιεχόµενο, όπου για να φτάσει το µάτι του 

επισκέπτη εκεί θα πρέπει να κυλίσει την σελίδα παρακάτω. Το περιεχόµενο ξεκινά µε 

την πιο σηµαντική δηµοσίευση κατ’ επιλογή των διαχειριστών του ιστότοπου, και 

πρόκειται για µεγάλο τίτλο που πιάνει όλο το πλάτος της σελίδας µαζί µε µια µεγάλη 

εικόνα και περιγραφή που επίσης πιάνουν όλο το πλάτος της σελίδας. Παρατηρούµε 

επίσης πως καθόλη την διάρκεια της ανάγνωσης του ιστότοπου µια τεράστια 

διαφήµιση µας συντροφεύει αριστερά και δεξιά του περιεχοµένου του ιστότοπου (7). 
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Εικόνα 14 Αρχική σελίδα NewsBomb (2) 

Το περιεχόµενο συνεχίζει µε τα πέντε σηµαντικότερα γεγονότα µέχρι αυτή την στιγµή. 

Στην πάνω πλευρά τους υπάρχει µια περιοχή (8) µε την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 

κάθε άρθρου, την κατηγορία δηµοσίευσης και τον συγγραφέα. Ύστερα ακολουθεί ο 

τίτλος του κάθε άρθρου (9) , µετά µια µικρή περιγραφή µαζί µε µια µεγάλη εικόνα 

(10), και υστέρα όλες οι υπόλοιπες ειδήσεις που έχουν σειρά (11). Οι πέντε 

σηµαντικότερες ειδήσεις αλλάζουν δυναµικά µέσωsliderενώ δεν εµπεριέχονται 

παρακάτω στην επόµενη περιοχή (11). Για να δει ο χρήστης τις πέντε σηµαντικότερες 

θα πρέπει είτε να πατήσει το αντίστοιχο κύκλο στην αριστερή πλευρά των εικόνων 

είτε να περιµένει τον sliderνα δείξει την αντίστοιχη είδηση. 

Στην δεξιά πλευρά του περιεχοµένου βλέπουµε (12) µια σειρά από επιπλέον 

διαφηµίσεις (τι πρωτότυπο!) και επίσης ένα πλαίσιο µε την ροή ειδήσεων (13). Μέχρι 

εδώ έχουµε καταλάβει ότι ο ιστότοπος ενδιαφέρεται πολύ για τα έσοδα του από τις 

διαφηµίσεις και µόνο. 

Στην συνέχεια ακολουθούν πληθώρα από δηµοσιεύσεις κατηγοριοποιηµένες και µη, 

καθώς επίσης και αρκετές µεγάλες διαφηµίσεις που πιάνουν ολόκληρη τον οθόνη 

µερικές φορές. 
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Εικόνα 15Αρχική σελίδα NewsBomb 

Ορισµένες φορές ο τρόπος διαχωρισµού των κατηγοριών δεν είναι ξεκάθαρος, υπάρχει 

µόνο µια µικρή αναφορά στην ανάλογη κατηγορία στην κορυφή κάθε δηµοσιεύµατος 

αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο µπορεί να µην γίνει αντιληπτό καθότι η εν λόγω 

αναφορά είναι σχετικά µικρή και µπορεί να την προσπεράσει το µάτι µέσα στην 

πληθώρα πληροφοριών που περιέχει ούτως η άλλως η ιστοσελίδα. 

Η ιστοσελίδα συνεχίζει την πληροφόρηση που προσφέρει έχοντας περιοχές όπως 

«Περίπτερο» όπου κάποιος µπορεί να δει όλα τα εξώφυλλα των εφηµερίδων που 

κυκλοφορούν, µια περιοχή ονοµαστεί «βαρόµετρο» στο οποίο πάνω σε κάποιο είδους 

µετρικού συστήµατος τοποθετούνται διάφορες προσωπικότητες µε βάση αυτά που 

έχουν πει και µε κριτήριο επιλογής την «θερµοκρασία» τους. 
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Εικόνα 16Αρχική σελίδα NewsBomb (4) 

Τέλος υπάρχει περιοχή µε χάρτη όπου κάποιος µπορεί να ενηµερωθεί για νέα που 

αφορούν µόνο συγκεκριµένο νοµό της Ελλάδας. 

 

Εικόνα 17Αρχική σελίδα NewsBomb (5) 

3.2.2 Σελίδα λίστας δηµοσιευµάτων κατηγορίας 

∆ιαλέγοντας µια κατηγορία για περιήγηση µας εµφανίζεται µια λίστα σε µορφή τριών 

δηµοσιευµάτων ανά σειρά όπου µπορούµε να ανατρέξουµε δηµοσιεύσεις για την εν 
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λόγω κατηγορία, καλό είναι που έχουν προστεθεί σχετικές κατηγορίες στην κορυφή 

της σελίδας, ωστόσο και πάλι ακόµη και τα αποτελέσµατα εµφάνισης κατηγορίας 

περιέχουν διαφηµίσεις η οποίες µπορεί ακόµη να βρίσκονται και µέσα στα 

αποτελέσµατα της λίστας παραπέµποντας τον χρήστη σε διαφορετική σελίδα λόγω 

διαφήµισης. 

 

Εικόνα 18Σελίδα δηµοσιευµάτων κατηγορία NewsBomb 

3.2.3 Σελίδα Προβολής δηµοσιεύµατος 

Κάνοντας κλικ σε µια δηµοσίευση για ανάγνωση η οθόνη που εµφανίζεται πρώτη 

είναι κάθε άλλο παρά σωστή. Ένα σωρό από πληροφορίες που δεν χρειάζεται ο 

χρήστης παρελαύνουν µπροστά στα µάτια του και για να διαβάσει το άρθρο που τον 

ενδιαφέρει θα πρέπει να κολλήσει την σελίδα παρακάτω. 

Ύστερα ακολουθεί το άρθρο µε παρόµοιο τρόπο µε το newsit. Τίτλος, εικόνα, social 

networks, περιεχόµενο, social networks, labels. 
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Εικόνα 19Σελίδα προβολής δηµοσιεύµατοςNewsBomb 

3.2.4 Σελίδα προβολής αποτελεσµάτων αναζήτησης 

Γράφοντας ένα λεκτικό στο πεδίο της αναζήτησης και πιέζοντας enterµας 

εµφανίζονται τα αποτελέσµατα σε κανονική µορφή µέσα από την ιστοσελίδα, 

ξεκινώντας πάντα από το πιο πρόσφατο που έχει σχέση µε το λεκτικό που γράψαµε 

και προχωρώντας παρακάτω πηγαίνουµε στο παλαιότερο. Η µορφή της οθόνης της 

αναζήτησης είναι η µόνη που έχει λιγότερες διαφηµίσεις σε σύγκριση µε όλες τις 

υπόλοιπες.  

 

Εικόνα 20Σελίδα προβολής αποτελεσµάτων αναζήτησης NewsBomb 

Παρόλα αυτά δεν λείπουν οι διαφηµίσεις ανάµεσα στα δηµοσιεύµατα, όπως και στην 

παραπάνω εικόνα. 
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3.3 Παρουσίαση ιστότοπου www.news247.gr 
Η ιστοσελίδα news247 που όπως προσδίδει και η ονοµασία του παρέχει ειδήσεις 24 

ώρες την ηµέρα 7 ηµέρες την εβδοµάδα, περιέχει ένα µεγάλο σύνολο από 

ενηµερωτικά δηµοσιεύµατα ελεύθερα προς το κοινό. 

3.3.1 Αρχική Σελίδα 

 

Εικόνα 21Αρχική σελίδα News247 (1) 

Η αρχική σελίδα µας εµφανίζει µια σχετικά µαζεµένη και απλή σελίδα χωρίς πολλές 

διαφηµίσεις ή πληροφορίες συµπυκνωµένες µέσα σε µικρό χώρο. Αρχίζοντας από την 

κορυφή (1) βλέπουµε µια περιοχή όπου συνδυάζεται το λογότυπο και το µενού της 

ιστοσελίδας σε µια µπάρα, µε όµορφο τρόπο.  Ακολουθεί µια σειρά από βασικές 

επιλογές µενού καθώς επίσης και η δυνατότητα ανοίγµατος ενός sidebar ως επιπλέον 

επιλογές στο µενού του (2), στην συνέχεια υπάρχουν σύνδεσµοι για τα social networks 

του ιστότοπου καθώς επίσης και κουµπί το οποίο οδηγεί σε πεδίο αναζήτησης, όπως 

επίσης και κουµπιά για εγγραφή στο newsletter του ιστότοπου , πρόγνωση καιρού ή 

δυνατότητα ακρόασης ηλεκτρονικό διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθµού (3).  
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Ακολουθεί άλλη µια περιοχή  χωρισµένη σε τρεις υπό περιοχές, µια η πρώτη 

περιλαµβάνει ένα σηµαντικό δηµοσίευµα (4) µε εικόνα, µεγάλο τίτλο και µικρή 

περιγραφή, η δεύτερη περιλαµβάνει επίσης ένα σηµαντικό δηµοσίευµα (5)αλλά µε 

µικρότερη εικόνα και τίτλο χωρίς περιγραφή και τέλος στην τρίτη περιοχή βρίσκεται 

µια διακριτική διαφήµιση (6) η οποία δεν ενοχλεί τόσο στην περιήγηση του χρήστη. 

 

Εικόνα 22Αρχική σελίδα News247 (2) 

Κυλώντας την σελίδα παρακάτω βλέπουµε µια αναφορά στον ραδιοφωνικό σταθµό (7) 

και ύστερα τις πιο πρόσφατες ειδήσεις χωρισµένες σε δυο ειδήσεις ανά γραµµή (8) 

δίνοντας έτσι αρκετό χώρο τόσο για τον τίτλο όσο και για την εικόνα και την 

περιγραφή κάθε δηµοσιεύµατος καθώς επίσης και για τον τίτλο τις αντίστοιχης 

κατηγορίας που ανήκει κάθε δηµοσίευµα. Εδώ να σηµειώσουµε πως παρότι υπάρχουν 

διαφηµίσεις δίπλα από τις δηµοσιεύσεις (9), έχουν διαφορετικό σχήµα και δεν 

συγχέονται µε τις δηµοσιεύσεις. 
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Εικόνα 23Αρχική σελίδα News247 (3) 

Συνεχίζοντας παρακάτω υπάρχουν κι άλλα δηµοσιεύµατα κατηγοριοποιηµένα σε 

ανάλογες κατηγορίες οι οποίες παρουσιάζονται, ίσως περισσότερα συµπυκνωµένα 

αλλά και πάλι διακριτά και µε καλό σχεδιασµό τοποθετηµένα. Όλες οι διαφηµίσεις 

κυλώντας προς τα κάτω είναι διακριτικές, συνήθως στην δεξιά µπάρα της ιστοσελίδας, 

χωρίς να επηρεάζουν την ροή, αλλά ούτε και τον χρήστη.  
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3.3.2 Σελίδα δηµοσιευµάτων κατηγορίας 

 

Εικόνα 24Σελίδα προβολής δηµοσιευµάτων κατηγορίας News247 

Κάνοντας κλικ σε µια κατηγορία για να δούµε αποτελέσµατα τις αντίστοιχης 

κατηγορίας µεταβαίνουµε σε µια άλλη σελίδα η οποία περιλαµβάνει µια λίστα µε 

δηµοσιεύµατα τα οποία έχουν µια εικόνα αριστερά , και δεξιά τους τον τίτλο και µια 

σύντοµη περιγραφή, δεν παρεµβάλουν διαφηµίσεις στο ενδιάµεσο. Η πλοήγηση είναι 

αρκετά άµεση και ξεκάθαρη εδώ. 
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3.3.3 Σελίδα προβολής δηµοσιεύµατος 

 

Εικόνα 25 Σελίδα προβολής δηµοσιεύµατος News247 (1) 

Κάνοντας κλικ σε ένα από τα δηµοσιεύµατα για να το διαβάσουµε µεταβαίνουµε στην 

προβολή δηµοσιεύµατος. Εδώ η ιστοσελίδα µε κάποια κριτήρια τα οποία δεν είναι 

γνωστά σε εµάς επιλέγει να εµφανίσει διαφορετικά κάθε δηµοσίευµα. Υπάρχει η απλή 

προβολή η οποία περιλαµβάνει απλά το δηµοσίευµα άµεσα χωρίς πολλές παρεµβολές 

στα ενδιάµεσα, µε ανεστραµµένη sidebar, από δεξιά που ήταν έχει µεταφερθεί πλέον 

αριστερά και έχει τοποθετηθεί µια µεγάλη διαφήµιση σε αυτήν, αλλά και πάλι δεν 

είναι ενοχλητική γιατί δεν χρειάζεται ο χρήστης να κυλήσει τα την σελίδα παρακάτω 

για να δει το περιεχόµενο του άρθρου. Στην δεξιά πλευρά που πριν ήταν η sidebar 

(3)τώρα βρίσκεται το άρθρο όπου παρουσιάζεται µε µια βασική εικόνα και µεγάλο 

τίτλο, ύστερα κουµπιά κοινοποίησης και ύστερα το περιεχόµενο του άρθρου, στο 

οποίο όµως παρεµβάλουν µικρές διαφηµίσεις ανάµεσα στο κείµενο. 
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Εικόνα 26Σελίδα προβολής δηµοσιεύµατος News247 (2) 

Τέλος παρέχονται κουµπιά κοινοποίησης και στο τέλος του άρθρου µε διαφορετικό 

σχεδιασµό όµως αλλά όχι σχετικές κατηγορίες , παρά µόνο διάφορα αλλά άσχετα 

δηµοσιεύµατα προς ανάγνωση. 

 

Εικόνα 27Σελίδα προβολής δηµοσιεύµατος News247 (3) 

Η δεύτερη προβολή µε βάση κάποιο κριτήριο που δεν µπορούµε να γνωρίζουµε 

δυστυχώς περιλαµβάνει πολύ περισσότερες διαφηµίσεις κάνοντας την περιήγηση πιο 
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δύσκολή από ότι στην πρώτη. Είναι παρόµοια µε την πρώτη η εµφάνιση µε την 

διαφορά ότι περιλαµβάνονται δυο µεγάλες διαφηµίσεις (1) και (2) στην κορυφή της 

οθόνης καθώς επίσης και κινούµενες διαφηµίσεις αριστερά και δεξιά της περιοχής της 

ιστοσελίδας. Ο χρήστης δυσκολεύεται ελάχιστα περισσότερο να περιηγηθεί και 

διαβάσει αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει (3). 

3.3.4 Σελίδα προβολής αποτελεσµάτων αναζήτησης 

 

Εικόνα 28Σελίδα προβολής αποτελεσµάτων αναζήτησης News247 

Κάνοντας αναζήτηση από το αντίστοιχο πεδίο αναζήτησης της ιστοσελίδας 

παρέχονται αποτελέσµατα σε µορφή google από την Google, όπου και µέσα στα 

αποτελέσµατα (2) συµπεριλαµβάνονται και διαφηµίσεις της Google (1). Αν και ο 

σχεδιασµός είναι καλύτερος σε σύγκριση άλλων ιστοσελίδων που κάνουν την χρήση 

της ίδιας δυνατότητας, δεν καταφέρνει να κάνει αισθητή διαφορά στον τρόπο χρήσης.  
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3.4 Παρουσίαση ιστότοπου www.naftemporiki.gr 

Η naftemporiki είναι µια ιστοσελίδα από εφηµερίδα που προϋπήρχε στο παρελθόν και 

προσφέρει πια ελεύθερη ενηµέρωση 24 ώρες το 24ωρο σε όλο το κοινό για µεγάλο 

πλήθος δηµοσιευµάτων που πλαισιώνουν οι κατηγορίες του. Το ύφος του σχεδιασµό 

του είναι πιο σοβαρό και επαγγελµατικό. 

3.4.1 Αρχική σελίδα 
Στην αρχική οθόνη της naftemporiki.gr παρατηρούµε αρκετή συσσωρευµένη 

πληροφορία µε αρκετά κείµενα να παρουσιάζονται µέσα σε αυτήν.  

 

Εικόνα 29 Αρχική σελίδα naftemporiki 

Στην κορυφή της οθόνης (1) βλέπουµε το λογότυπο της ιστοσελίδας µαζί µε κάποιους 

συνδέσµους για υπηρεσίες που προσφέρει η ίδια η ιστοσελίδα, ύστερα ακολουθούν 

σύνδεσµοι για τα κοινωνικά δίκτυα της ιστοσελίδας. Κάτω από αυτήν την περιοχή 

ακολουθεί ένα σύντοµο µενού (2) στο οποίο υπάρχουν κάποιες κατηγορίες από την 

ιστοσελίδα, καθώς επίσης και ένα πεδίο αναζήτησης. Ύστερα ακολουθεί µια δεύτερη 

σειρά από επιλογές µενού (3) όπου πηγαίνοντας τον κέρσορα µας επάνω ανοίγουν 
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περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω κατηγορία  όπως τα πιο πρόσφατα 

δηµοσιεύµατα, τα πιο σηµαντικά, σχετικές υποκατηγορίες κτλ. 

 

Εικόνα 30 Βασικό µενού naftemporiki 

Μετά από την δεύτερη γραµµή µενού υπάρχει µια περιοχή (4) αφιερωµένη στο 

χρηµατιστήριο, εκεί βλέπουµε δυναµικά και live την στιγµή που βρισκόµαστε στην 

ιστοσελίδα την πορεία των αγορών. Ύστερα υπάρχει µια περιοχή της µιας γραµµής 

όπου συµπεριλαµβάνονται όλα τα tags -labels –κατηγορίες της επικαιρότητας (5). 

Έπειτα ξεκινά το περιεχόµενο της ιστοσελίδας. Με διακριτικές διαφηµίσεις χωρίς να 

ενοχλούν την περιήγηση παρουσιάζονται τα πιο σηµαντικά δηµοσιεύµατα, ένα βασικό 

δηµοσίευµα µε εικόνα, τίτλο και περιγραφή καθώς επίσης και µια λίστα από σχετικά 

δηµοσιεύµατα κάτω από αυτό, ενώ από πλάι αριστερά του δηµοσιεύµατος αυτού 

υπάρχουν άλλα δηµοσιεύµατα µε τίτλο και περιγραφή χωρίς εικόνα που αποτελούν τα 

πιο σηµαντικά µιας συγκεκριµένης κατηγορίας.  

Ύστερα ακολουθούν διαφόρων ειδών περιοχές µε επιλεγµένα δηµοσιεύµατα µε βάση 

κατηγορίες και άλλα κριτήρια, όπως για παράδειγµα δηµοσιεύµατα για κατηγορίες 

όπως «Κόσµος», «Αθλητικά», «Πολιτική» κ.α. 
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3.4.2 Σελίδα δηµοσιευµάτων κατηγορίας 

 

Εικόνα 31 Σελίδα δηµοσιευµάτων κατηγορίας naftemporiki (1) 

Η προβολή της σελίδας που περιέχει µια λίστα από δηµοσιεύµατα που αφορούν µια 

συγκεκριµένη κατηγορία είναι σαφής καλύτερη από την αρχική σελίδα και την πρώτη 

επαφή που έχει ο χρήστης µε τον ιστότοπο, διότι εκτός του ότι τα δηµοσιεύµατα 

ακολουθούν µια πιο όµορφα ιεραρχηµένη δοµή, συµπεριλαµβάνοντας εικόνα 

δηµοσιεύµατος, τίτλο και περιγραφή αλλά επίσης εµφανίζονται επιπλέον πληροφορία 

του το τι ώρα δηµοσιεύτηκε και τι µέρα η συγκεκριµένη δηµοσίευση. Αν και στην 

κορυφή της σελίδας εµφανίζονται επιλεγµένες και πιο σηµαντικές ειδήσεις για την 

συγκεκριµένη κατηγορία ακολουθεί η συγκεκριµένη λίστα. 
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Εικόνα 32 Σελίδα δηµοσιευµάτων κατηγορίας naftemporiki (2) 

3.4.3 Σελίδα προβολής δηµοσιεύµατος 
Κάνοντας σε µία από τις παραπάνω δηµοσιεύσεις κλικ µεταφερόµαστε στην προβολή 

της συγκεκριµένης δηµοσίευσης για ανάγνωση. Η συγκεκριµένη οθόνη πέρα από τα 

βασικά στοιχεία όπως για παράδειγµα λογότυπο του ιστότοπου και βασικό µενού κτλ. 

Περιέχει στην κορυφή της σελίδας µια περιοχή στην οποία εµφανίζονται ειδήσεις 

συγκεκριµένης κατηγορίας, εµποδίζοντας ελαφρώς την πρόσβαση στο άρθρο 

(χρειάζεται ο χρήστης να κυλήσει την σελίδα προς τα κάτω). 
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Εικόνα 33 Σελίδα προβολής δηµοσιεύµατος naftemporiki (1) 

Η µορφή λίγο πολύ της διάρθρωσης του περιεχοµένου είναι συνηθισµένη όπως σε όλα 

τα προηγούµενα ειδησεογραφικά site που είδαµε, κατηγορία, τίτλος, ηµεροµηνία, 

εικόνα, περιγραφή, κουµπιά κοινοποίησης, περιεχόµενο, κατηγορίες, και ύστερα 

προτεινόµενες δηµοσιεύσεις µε βάση αυτές που έχουµε διαβάσει, δηµοφιλέστερα στην 

αντίστοιχη κατηγορία που βρισκόµαστε, κτλ. 
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Εικόνα 34 Σελίδα προβολής δηµοσιεύµατος naftemporiki (2) 

Εδώ να σηµειώσουµε πως ενώ υπάρχουν διαφηµίσεις στην εν λόγω οθόνη δεν 

φαίνεται να παρεµποδίζουν την εµπειρία του χρήστη. 

3.4.4 Σελίδα προβολής αποτελεσµάτων αναζήτησης 
Η ιστοσελίδα της naftemporiki.gr διαθέτει µια πολύ προηγµένη και προχωρηµένη 

τεχνολογία αναζητήσεως δηµοσιευµάτων, παρέχοντας πληροφορίες όχι µόνο για τις 

σχετικές δηµοσιεύσεις αλλά και στατιστικά πάνω σε αυτές.  
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Εικόνα 35 Σελίδα προβολής αποτελεσµάτων αναζήτησης naftemporiki 

Γράφοντας το λεκτικό «Μάτι» στην µπάρα αναζήτησης (1)µεταφερόµαστε σε µια 

οθόνη όπου µας παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αναζήτησης .Μας δίνεται 

δυνατότητα να ταξινοµήσουµε τα αποτελέσµατα µε «Χρονική Σχετικότητα», 

«Σχετικότητα», «Νεότερα Πάνω», «Παλαιότερα Πάνω», όπως επίσης και να 

αλλάξουµε και τον τρόπο εµφάνισης των αποτελεσµάτων από λίστα µε εικόνες σε 

λίστα χωρίς εικόνες (2).  

Παράλληλα στην αριστερή πλευρά της σελίδας υπάρχει µια µπάρα στην οποία 

µπορούµε να διαλέξουµε τι τύπο δηµοσιεύµατος (3) ψάχνουµε ανάµεσα σε Άρθρο, 

Video, Φωτογραφία, Έγγραφο, Liveblog, Slideshow, Audio, και Graphic. Στην ίδια 

µπάρα υπάρχουν κι άλλες επιλογές όπως για παράδειγµα πόσο παλαιό είναι το 

δηµοσίευµα (4) που ψάχνουµε µε διαθέσιµες επιλογές όπως «7 Ηµέρες», «1 Μήνα», 

«3 Μήνες», «6 Μήνες» , «1 Χρόνος» κτλ.  

Η αριστερή µπάρα συνεχίζεται µε άλλες επιλογές όπως για παράδειγµα επιλογή 

συγκεκριµένης ενότητας (5), κατηγορίας, υποκατηγορίας, tags, και σύµβολα.  

Τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται στο κέντρο της οθόνης περιλαµβάνουν στην 

κορυφή τους ένα στατιστικό διάγραµµα (6) µε την χρονική κατανοµή αποτελεσµάτων 

αναζήτησης για το λεκτικό το οποίο κάνουµε την αναζήτηση µας!  
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Κάτω από αυτό το γραφικό υπάρχει η λίστα των αποτελεσµάτων (7) µε τονισµένο το 

σηµείο στο οποίο υπάρχει η λέξη την οποία έχουµε αναζητήσει στο αντίστοιχο άρθρο 

που παρουσιάζεται. Τα αποτελέσµατα είναι αριθµηµένα µε αριθµούς από το πιο 

σχετικό και πρόσφατο προς το πιο άσχετο και παλαιότερο. Κάτω από τον αριθµό 

τονίζεται για το τι είδος δηµοσίευµα πρόκειται µε βάση ένα εικονίδιο, για παράδειγµα 

σε ορισµένες περιπτώσεις συµπεριλαµβάνεται το εικονίδιο µιας κάµερας που 

παραπέµπει σε βίντεο. Τα δηµοσιεύµατα περιλαµβάνουν εικόνα, τίτλο, περιγραφή, 

ακριβής ηµεροµηνία και ώρα δηµοσίευσης καθώς επίσης και κατηγορία στην οποία 

ανήκουν.  

Στο τέλος της σελίδας υπάρχει σχετική σελιδοποίηση αποτελεσµάτων. 

 

 

 

3.5 Παρουσίαση ιστότοπου www.newspost.gr 

Ο ιστότοπος newspost.grείναι ένας ειδησεογραφικός ιστότοπος µε καθηµερινή 

ενηµέρωση της ροής του όπου οι επισκέπτες του µπορούν να έχουν ελεύθερη 

πρόσβασης το περιεχόµενο του χωρίς να χρειάζεται κάποια µηνιαία χρηµατική 

συνδροµή. Η ροή του περιέχει ένα σωρό από ενδιαφέρουσες κατηγορίες όπως ειδήσεις 

για την Ελλάδα, την Πολιτική, την Οικονοµία και ∆ιεθνή ειδήσεις είναι µερικές από 

τις βασικές του κατηγορίες, αλλά επίσης και Lifestyle, Entertainment, Αθλητικά, 

Γεύση και Ζώδια.  
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3.5.1 Αρχική σελίδα 

 

Εικόνα 36 Αρχική σελίδα NewsPost (1) 

Η αρχική σελίδα του newspost.grείναι αρκετά µεγάλη όσο αφορά το πλάτος της σε 

σύγκριση µε ότι έχουµε µελετήσει σε αυτή την ανάλυση, πιάνοντας σχεδόν όλο το 

πλάτος της οθόνης δίνει την αίσθηση µιας ιστοσελίδας µε άπλετο χώρο και άνεση στο 

περιεχόµενο της, ωστόσο δεν εκµεταλλεύεται σωστά όλο αυτόν τον χώρο που ο 

σχεδιασµός της, της επιτρέπει.  

Στην κορυφή της αρχικής σελίδας βλέπουµε τα πιο διάσηµα tags εκείνης της στιγµής 

(1) επίσης την ηµεροµηνία (2), στην συνέχεια υπάρχουν οι βασικές κατηγορίες της 

σελίδας (3) και (5) µαζί µε το λογότυπο του ιστότοπου (4). 

Στην συνέχει ακολουθεί µια µεγάλη και ενοχλητική διαφήµιση (5) και ύστερα ξεκινά 

το περιεχόµενο του ιστότοπου µε την πιο βασική δηµοσίευση που αυτή την στιγµή 

αποτελεί το πιο σηµαντικό νέο. Μέσα σε αυτή την περιοχή (7) βλέπουµε τον τίτλο της 

δηµοσίευσης µια µεγάλη εικόνα σχετική µε την δηµοσίευση µια πολύ µικρή 

περιγραφή, την κατηγορία στην οποία ανήκει και την ώρα στην οποία δηµοσιεύθηκε. 
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Εικόνα 37 Αρχική σελίδα NewsPost (2) 

Η αρχική σελίδα συνεχίζει µε 3 επιπλέον δηµοσιεύµατα όπου µέσα σε αυτό 

παρεµβάλει και µια διαφήµιση στην δεξιά πλευρά της σελίδας. 

 

Εικόνα 38 Αρχική σελίδα NewsPost (3) 

Ακολουθεί µια περιοχή όπου αφιερώνεται σε µια σειρά συγκεκριµένων ειδήσεων µε 

σχετικές πρόσφατες ειδήσεις για την συγκεκριµένη σειρά, µέσα στην περιοχή αυτήν. 
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Εικόνα 39 Αρχική σελίδα NewsPost (4) 

Έπειτα ακολουθούν περιοχές µε συγκεκριµένες κατηγορίες επιλεγµένες στην αριστερή 

πλευρά της σελίδας (3) ενώ στην δεξιά (9) εναλλάσσονται µερικά widgets. 

 

Εικόνα 40 Αρχική σελίδα NewsPost (5) 

Στο τέλος της σελίδας υπάρχει σχετικό πεδίο εισαγωγής για την εγγραφή κάποιου 

χρήστη στο newsletterτου ιστότοπου καθώς επίσης και σχετικά linksγια τα social 

networks του newspost.gr. 



 

 

 

67 

 

3.5.2 Σελίδα δηµοσιευµάτων κατηγορίας 

 

Εικόνα 41 Σελίδα δηµοσιευµάτων κατηγορίας NewsPost (1) 

Κάνοντας κλικ σε κάποια κατηγορία του ιστότοπου, µεταφερόµαστε στην αντίστοιχη 

σελίδα προβολής δηµοσιευµάτων της αντίστοιχης κατηγορίας, εδώ βλέπουµε πως 

στην κορυφή της σελίδας έχει φύγει το λογότυπο και έχει αντικατασταθεί από ένα 

statusbar µε πληροφορίες το που βρισκόµαστε (1), δυο προτάσεις για άρθρα από άλλες 

κατηγορίες (2) και επίσης ένα searchinput (3). Ύστερα ακολουθεί µια ενοχλητική 

διαφήµιση στο κέντρο της σελίδας (4), και µετά το περιεχόµενο της κατηγορίας (5). 

Το περιεχόµενο διατηρεί την ίδια διάρθρωση σελίδας µε την αρχική στην περιοχή της 

ανάδειξης διαφορετικών κατηγοριών, µε µια διαφήµιση δεξιά και widgets. 
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Εικόνα 42 Σελίδα δηµοσιευµάτων κατηγορίαςNewsPost (2) 

Ωστόσο η µορφή των δηµοσιευµάτων στα αποτελέσµατα προβολής κατηγορίας 

αλλάζουν κυλώντας την σελίδα προς τα κάτω, άλλα δηµοσιεύµατα είναι µικρότερα σε 

πλάτος και άλλα µεγαλύτερα. 
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3.5.3 Σελίδα προβολής δηµοσιεύµατος 

 

Εικόνα 43Σελίδα προβολής δηµοσιεύµατος NewsPost (1) 

Η ίδια λογική συνεχίζεται και στην προβολή δηµοσιεύµατος όπου στην κορυφή 

βλέπουµε τα ίδια µε την προβολή κατηγορίας µόνο που τώρα στην θέση των 

δηµοσιευµάτων που βρίσκονταν πριν τώρα βλέπουµε την δηµοσίευση για την οποία 

κάναµε κλικ να διαβάσουµε. Ένας µεγάλος τίτλος , ύστερα µια µικρή περιγραφή, 

ηµεροµηνία και ώρα την οποία δηµοσιεύθηκε και ανανεώθηκε καθώς επίσης και µια 

µεγάλη εικόνα είναι τα βασικά στοιχεία της αρχής του περιεχοµένου του 

δηµοσιεύµατος. Συνεχίζοντας την κύλιση της σελίδας βλέπουµε τα κουµπιά για 

κοινοποίηση, και ύστερα το περιεχόµενο του άρθρου. 
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Εικόνα 44Σελίδα προβολής δηµοσιεύµατος NewsPost (2) 

Στο τέλος του άρθρου υπάρχουν προτάσεις άλλων άρθρων προς ανάγνωση και δεν 

επαναλαµβάνονται τα κουµπιά κοινοποίησης. Αν κάποιος θέλει να κοινοποιήσει το 

άρθρο αφού το διαβάσει θα πρέπει να κυλίσει την σελίδα ξανά στην αρχή του άρθρου. 
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3.5.4 Σελίδα προβολής αποτελεσµάτων αναζήτησης 

 

Εικόνα 45 Σελίδα προβολής αποτελεσµάτων αναζήτησης newspost (1) 

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της αναζήτησης µε τον µεγεθυντικό φακό (1) µας γίνεται 

επιτόπου η οθόνη µαύρη, χωρίς να µεσολαβήσει κάποιος χρόνος φόρτωσης ενδιάµεσα 

(αυτό σηµαίνει δυναµικότητα µέσω javascript) και ένα µεγάλο πεδίο εισαγωγής 

κειµένου εµφανίζεται στο κέντρο της οθόνης (2). Γράφοντας εκεί ένα λεκτικό από 

κάτω µας εµφανίζονται τα 7 πιο πρόσφατα δηµοσιεύµατα. Στο τέλος των 

δηµοσιευµάτων υπάρχει επιλογή για φόρτωση περισσότερων αποτελεσµάτων η οποία 

γίνεται δυναµικά δηλαδή προστίθενται στην υπάρχουσα λίστα καθώς εµείς κάνουµε το 

κλικ. 

 

 

Εικόνα 46 Σελίδα προβολής αποτελεσµάτων αναζήτησης NewsPost (2) 

Ένα ζήτηµα που προκύπτει εδώ είναι στην περίπτωση που ο χρήστης γράψει κάποιο 

λεκτικό για το οποίο ο ιστότοπος δεν έχει αποτελέσµατα να απαντήσει , τότε δεν 



 

72 

 

ενηµερώνεται ο χρήστης ότι δεν υπάρχουν αποτελέσµατα αλλά απλά η περιοχή οπού 

θα εµφανίζονταν τα αποτελέσµατα είναι απλά κενός. 

4 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της ευχρηστίας των 

ιστότοπων που µελετήσαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, µε βάση την εµπειρία των 

χρηστών που πήραν µέρος σε αυτήν την αξιολόγηση. Η διαδικασία αξιολόγησης 

πραγµατοποιήθηκε από τις 1 Σεπτεµβρίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου σε ειδικά 

διαµορφωµένο χώρο. Οι ιστότοποι αξιολογήθηκαν µε την βοήθεια 5 χρηστών σε 

συνεδρίες που περιλάµβαναν έναν χρήστη κάθε φορά. Οι 3 από τους 5 χρήστες 

διέθεταν µεγαλύτερη εµπειρία στην περιήγηση στο ίντερνετ ενώ οι 2 από τους 5 

µικρότερη.  Εποµένως προέκυψαν δυο κατηγορίες συµµετεχόντων σε αυτό το πείραµα 

οι «Αρχάριοι», και οι «Έµπειροι». 

4.1 Επεξήγηση Μεθόδου του πειράµατος 
Ο σκοπός του πειράµατος είναι ο εντοπισµός προβληµάτων σχετικά µε την ευχρηστία, 

χρησιµοποιώντας µια συστηµατική προσέγγιση που βασίζεται στην απόδοση. 

4.1.1 Στόχος 
Στόχος της αξιολόγησης είναι να απαντηθούν από τους χρήστες οι παρακάτω 

ερωτήσεις: 

• Ποιες πλευρές της διεπαφής του αντίστοιχου ιστότοπου είναι δυσνόητες 

• Πόσο δύσκολο είναι για έµπειρους και αρχάριους χρήστες να ολοκληρώσουν 

απλές και συνηθισµένες διεργασίες ; 

• Θα µπορούσε κάπως να βελτιωθεί η εµπειρία χρήσης ; 

4.1.2 Υλικό 
Το υλικό που χρησιµοποιήθηκε ήταν ένας υπολογιστής Desktop µε τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

• CPU: Intel Core i7-7700K @ 4.20Ghz 
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• GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (ASUStek Computer Inc) 

• RAM: 16GB Corsair Dominator Platinum 16GB DDR4-3200MHz 

• MotherBoard: MSI Z170A Gaming M7 

• SSD: 111GB Kingston SV300S37A120G SSD 

• Monitor: LG M2232D - 21.5" (54.6cm) Full HD LED LCD TV 

Η ανάλυση της οθόνης τέθηκε στα 1920x1080. Ο κάθε ιστότοπος προσπελάστηκε 

µέσω του περιηγητή Google Chrome 69 και µε σύνδεση internet30MbpsVdsl 

(Ονοµαστική ταχύτητα), ενώ πραγµατική 22Mbpsdownload , 1.88 Mbps Upload.  

Κατά την διάρκεια της χρήσης του υπολογιστή από τους χρήστες χρησιµοποιήθηκε 

Team Viewer για ζωντανή παρακολούθηση του, χωρίς δυνατότητα παρεµβολής, έτσι 

ώστε οι χρήστες να είναι µόνοι τους χωρίς τίποτα να τους επηρεάζει και παράλληλα 

εµείς να µπορούµε να µελετήσουµε και να ανιχνεύσουµε τα προβλήµατα ευχρηστίας. 

4.1.3 Βαθµολόγηση Προβληµάτων 

Οι χρήστες βαθµολόγησαν τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν σύµφωνα µε την 

παρακάτω κλίµακα:  

Πίνακας 1Κλίµακα Βαθµολόγησης Προβληµάτων 

4.2 Σχεδιασµός του πειράµατος 
Οι χρήστες χωρίστηκαν σε συνεδρίες όπου ένας κάθε φορά θα µπορούσε να 

χρησιµοποιήσει τον υπολογιστή για τον σκοπό του πειράµατος. Κάθε συνεδρία 

διήρκησε περίπου µισή ώρα και περιλάµβανε τα παρακάτω στοιχεία: 

- Γενικότερη επεξήγηση και περιγραφή της µελέτης. Επεξήγηση για την φύση 

του πειράµατος , τον σκοπό και την σειρά µε την οποία θα γίνουν οι δοκιµές. 

Βαθµολόγηση Περιγραφή 
1 Χαµηλής προτεραιότητας 

2 Μεσαίας προτεραιότητας 

3 Υψηλής προτεραιότητας 

4 Πολύ υψηλής προτεραιότητας 
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- ∆ιενέργεια των διεργασιών. Σε αυτή την φάση οι χρήστες εκτέλεσαν τις 

διεργασίες µέσω του αντίστοιχου ιστότοπου κάθε φορά.  

4.2.1 ∆ιεργασίες 
Προκειµένου να καταστεί δυνατή η εµπειρική αξιολόγηση, ήταν σηµαντικός ο 

καθορισµός ενός συνόλου διεργασιών που έπρεπε οι χρήστες να ολοκληρώσουν σε 

κάθε ιστότοπο. Επιλέχθηκαν 3 διεργασίες µε βασικό κριτήριο την κάλυψη όσο 

δυνατόν περισσότερες λειτουργίες µπορεί κάποιος να συναντήσει σε έναν ιστότοπο 

τέτοιου είδους. Ακολουθεί παρουσίαση καθώς και η λογική µε την οποία επιλέχθηκαν. 

∆ιεργασία 1: Εγγραφείτε στην ηλεκτρονική λίστα, έτσι ώστε να λαµβάνετε 

ειδήσεις στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.  

Η λογική µε την οποία επιλέχθηκε αυτή η διεργασία είναι κρύβεται πισω στο ότι 

οποιοσδήποτε χρήστης αρέσκεται σε κάτι µέσα από την ιστοσελίδα και θέλει να 

ενηµερώνεται γι το περιεχόµενο της θα πρέπει κάπως να «δεθεί» µε αυτήν, και ο πιο 

απλός τρόπος είναι µέσω το ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ωστόσο εδώ να 

σηµειώσουµε ότι µία από τους ιστότοπους που µελετάµε δεν δίναται δυνατότητα 

εγγραφής κατ αυτόν τον τρόπο εποµένως µελετήθηκαν µόνο οι 4 από τους 5, γι αυτήν 

την διεργασία. 

∆ιεργασία 2: Αναζητήστε ειδήσεις σχετικά µε την Οικονοµία της Ελλάδας.  

Η συγκεκριµένη διεργασία επικεντρώνεται περισσότερο στους αρχάριους χρήστες, 

διότι αν θέλουν να εντοπίσουν κάτι συγκεκριµένο στον αντίστοιχο ιστότοπο να 

εξεταστεί οι περιπτώσεις στις οποίες δύναται η δυνατότητα να βρεθεί εύκολα και 

γρήγορα αυτό που αναζητείται. 

∆ιεργασία 3: Κοινοποιήστε ένα δηµοσίευµα σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. 

Σκοπός αυτής της διεργασίας είναι να εξεταστεί κατά πόσο δύναται η δυνατότητα να 

κοινοποιηθεί ένα δηµοσίευµα, και κατά πόσο αυτό είναι εύκολο και για τους 

αρχάριους χρήστες.  
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4.2.2 Αποτελέσµατα 
Η διαδικασία συνολικά διήρκησε περίπου έξι ώρες. Οι αρχάριοι χρήστες χρειάστηκαν 

σαφώς περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν κάθε διεργασία σε σύγκριση µε τους 

πιο έµπειρους χρήστες.  

Πίνακας 2 Ποσοστό επιτυχίας χρηστών στις διεργασίες. 

4.3 Αναλυτικά αποτελέσµατα ανά διεργασία 
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν όλες οι διεργασίες ανά ιστοσελίδα καθώς και 

περιγραφές σχετικά µε τα αποτελέσµατα των χρηστών που έλαβαν µέρος στην 

διαδικασία του πειράµατος . 

Newsit.gr 
∆ιεργασία 1: Εγγραφείτε στην ηλεκτρονική λίστα, έτσι ώστε να λαµβάνετε 

ειδήσεις στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.  

Παρά που το Newsit.gr σε σχετική του δηµοσίευση ανακοινώνει ότι η δυνατότητα 

newsletter έχει έλθει ως νέα λειτουργία στον ιστότοπο, δεν υπάρχει πουθενά επιλογή 

∆ιεργασία 

Έµπειροι Αρχάριοι Όλοι 

% 

Επιτυχίας 

Μέσος 
όρος 
χρόνου 

% 

Επιτυχίας 

Μέσος 
όρος 
χρόνου 

% 

Επιτυχίας 
Μέσος 
Χρόνος 

Newsit.gr 

1 0 0” 0 0” 0 0” 

2 100 3.5” 100 25” 100 5,7” 

3 100 10” 100 60” 100 14” 

Newsbomb.gr 

1 0 2” 0 35” 0 7,4” 

2 100 3” 100 60” 100 12,6” 

3 100 7” 100 70” 100 15,4” 

News247.gr 

1 100 60” 100 120” 100 36” 

2 100 4” 100 44” 100 9,6” 

3 100 60” 100 60” 100 24” 

Naftemporiki.gr 

1 33 240” 0 0 20 240” 

2 100 5” 100 35” 100 8” 

3 100 4” 100 4” 100 1,6” 

Newspost.gr 

1 100 94 100 114 100 41,6” 

2 100 7 100 7 100 2,8” 

3 100 20” 100 60” 100 16” 



 

76 

 

για τον χρήστη έτσι ώστε να γραφτεί στην συγκεκριµένη λειτουργία εποµένως 

κανένας χρήστης δεν κατάφερε να εγγραφτεί στα νέα του συγκεκριµένου ιστότοπου. 

Η πρόταση µας γι’ αυτήν την διεργασία 

Θα µπορούσε ο ιστότοπος να προσθέσει ένα πεδίο εισαγωγής emailσε κάποιο σηµείο 

της σελίδας που να είναι προσβάσιµο εύκολα από τους χρήστες όπως στην κορυφή 

του ιστότοπου ή το τέλος του, ή εναλλακτικά να µην ανακοινώνει ότι διαθέτει τέτοια 

λειτουργία χωρίς όντως να την διαθέτει. 

∆ιεργασία 2: Αναζητήστε ειδήσεις σχετικά µε την Οικονοµία της Ελλάδας.  

Οι έµπειροι χρήστες χρειάστηκαν µερικά δευτερόλεπτα προκειµένου να 

ολοκληρώσουν την συγκεκριµένη διεργασία, ενώ οι αρχάριοι στην χειρότερη 

περίπτωση 1 λεπτό. Ο µέσος όρος των έµπειρων στην υλοποίηση της συγκεκριµένης 

διεργασίας ήταν 3.5 δευτερόλεπτα ενώ των µη έµπειρων περίπου 25 δευτερόλεπτα. 

∆εν υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες κάποιος δεν κατάφερε να βρει τον στόχο στην 

συγκεκριµένη διεργασία. Οι αρχάριοι χρειάστηκαν προφανώς περισσότερο χρόνο να 

εντοπίσουν την συγκεκριµένη κατηγορία ανάµεσα σε όλες τις άλλες, αλλά παρ’όλα 

αυτά τα κατάφεραν. 

∆ιεργασία 3: Κοινοποιήστε ένα δηµοσίευµα σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. 

Η διεργασία αυτή ήταν πολύ εύκολη να υλοποιηθεί γιατί ήδη οι χρήστες βρίσκονταν 

σε σηµείο στο οποίο το µόνο που είχαν να κάνουν ήταν να διαλέξουν µια δηµοσίευση 

και απλά να την κοινοποιήσουν. Η διαδικασία για τους έµπειρους χρήστες δεν πήρε 

παραπάνω από 10 δευτερόλεπτα (συµπεριλαµβανοµένου και το αντίστοιχου 

παράθυρου επιβεβαίωσης από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο), ενώ αντίστοιχα οι 

αρχάριοι χρειάστηκαν κατά µέσο όρο 1 λεπτό. Καµία ιδιαίτερη δυσκολία κι εδώ. 

Newsbomb.gr 
∆ιεργασία 1: Εγγραφείτε στην ηλεκτρονική λίστα, έτσι ώστε να λαµβάνετε 

ειδήσεις στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.  
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Η συγκεκριµένη διεργασία στο newsbomb.grοι έµπειροι χρήστες εντόπισαν την φόρµα 

για την εγγραφή µέσα σε 2 δευτερόλεπτα κατά µέσο όρο ενώ οι αρχάριοι σε 35 

δευτερόλεπτα κατά µέσο όρο.  Ωστόσο η ολοκλήρωση της διεργασίας δεν ήταν 

δυνατή ούτε εδώ διότι η διαδικασία επέστρεφε ένα σφάλµα στον χρήστη το οποίο δεν 

ήταν σαφές, το περιεχόµενο του µηνύµατος ήταν «κάποιο πρόβληµα εµφανίστηκε 

στην ανάκτηση των δεδοµένων σας».   

Η πρόταση µας για την συγκεκριµένη διεργασία 

Προτείνουµε στο newsbomb.grνα επιδιορθώσουν το συντοµότερο το συγκεκριµένο 

σφάλµα διότι έτσι χάνουν πολύ σηµαντικούς επισκέπτες µε αφοσίωση που 

ενδιαφέρονται να ενηµερώνονται από την συγκεκριµένη ιστοσελίδα. Επίσης 

προτείνουµε τα σφάλµατα του newsbomb.grσε περίπτωση που εµφανισθούν σε κάποια 

διαδικασία να είναι πιο περιγραφικά τόσο στο τι συνέβη όσο και στο αν ο χρήστης 

µπορεί να κάνει κάτι για να το επιδιορθώσει από µόνος του. 

∆ιεργασία 2: Αναζητήστε ειδήσεις σχετικά µε την Οικονοµία της Ελλάδας.  

Μέσα σε τρία δευτερόλεπτα κατά µέσο όρο οι έµπειροι χρήστες κατάφεραν να 

εντοπίσουν ειδήσεις σχετικά µε την Οικονοµία της Ελλάδας, ενώ οι αρχάριοι χρήστες 

χρειάστηκαν περίπου 1 λεπτό. Οι έµπειροι χρήστες δεν δυσκολευτήκαν καθόλου ενώ 

οι αρχάριοι χρειάστηκε σε ορισµένες περιπτώσεις να ψάξουν αρκετά για να 

εντοπίσουν που βρίσκεται η συγκεκριµένη κατηγορία, ωστόσο και οι δυο οµάδες 

κατάφεραν τον στόχο. 

Οι προτάσεις µας για την συγκεκριµένη διεργασία 

Το Newsbombθα µπορούσε να περιορίσει τις διαφηµίσεις οι οποίες περιβάλλουν και 

πνίγουν το περιεχόµενο της ιστοσελίδας, και οι χρήστες το µπερδεύουν για κανονικό 

περιεχόµενο. Επίσης ένας καλύτερος σχεδιασµός του βασικού µενού του µε 

πτυσσόµενες κατηγορίες-παιδιά θα ήταν ιδανική περίπτωση για τον γρήγορο 

εντοπισµό µιας κατηγορίας. 
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∆ιεργασία 3: Κοινοποιήστε ένα δηµοσίευµα σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. 

Οι έµπειροι χρήστες δεν χρειάστηκαν παραπάνω από 7 δευτερόλεπτα για τον 

συγκεκριµένο στόχο συµπεριλαµβάνοντας σε αυτόν τον χρόνο και τον χρόνο που 

χρειάστηκαν για να αποδεχθούν το αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου του κοινωνικού 

τους δικτύου για την κοινοποίηση. Οι αρχάριοι από την άλλη χρειάστηκαν κατά µέσω 

όρο 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. ∆εν εντοπίστηκαν δυσκολίες πέρα του 

προβλήµατος των πολλών διαφηµίσεων του ιστότοπου που ο χρήστης χρειάζεται να 

κυλήσει παρακάτω την σελίδα για να βρει αυτό που θέλει. 

4.3.1 News247.gr 

∆ιεργασία 1: Εγγραφείτε στην ηλεκτρονική λίστα, έτσι ώστε να λαµβάνετε 

ειδήσεις στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.  

Η διαδικασία για τους έµπειρους χρήστε διήρκησε κατά µέσο όρο ένα λεπτό κι αυτό 

διότι ο τρόπος εγγραφής στην συγκεκριµένη ιστοσελίδα στηρίζεται σε ένα εικονίδιο το 

οποίο βρίσκεται πάνω δεξιά στην κορυφή της σελίδας και ο χρωµατισµός του είναι 

σχεδόν παρόµοιος µε το backgroundτης σελίδας εποµένως είναι εύκολο να µην το 

προσέξει ακόµη και ένα έµπειρο µάτι. Η διαδικασία για τους αρχάριους χρήστες 

διήρκησε κατά µέσο όρο 2 λεπτά. ∆εν εντοπίστηκαν δυσκολίες στον τρόπο µε τον 

οποίο οι χρήστες ακολούθησαν την διαδικασία.  

∆ιεργασία 2: Αναζητήστε ειδήσεις σχετικά µε την Οικονοµία της Ελλάδας.  

Η διεργασία για τους έµπειρους χρήστες διήρκησε περίπου 4 δευτερόλεπτα κατά µέσο 

όρο, ενώ για τους µη έµπειρους χρήστες 44 δευτερόλεπτα κατά µέσο όρο. ∆εν 

εντοπίστηκαν δυσκολίες στον τρόπο µε τον οποίο οι χρήστες εντόπισαν το αντίστοιχο 

περιεχόµενο. 

∆ιεργασία 3: Κοινοποιήστε ένα δηµοσίευµα σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. 

Οι έµπειροι χρήστες δεν χρειάστηκαν περισσότερο από 1 λεπτό κατά µέσο όρο για να 

ολοκληρώσουν την συγκεκριµένη διεργασία ενώ οι αρχάριοι χρήστες χρειάστηκαν 

µόλις 1 λεπτό κι αυτοί κατά µέσο ορό για την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης 
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διεργασίας. ∆εν εντοπίστηκαν δυσκολίες στον τρόπο µε τον οποίοι οι χρήστες 

αναζήτησαν τον στόχο µέσα στον ιστότοπο. 

4.3.2 naftemporiki.gr 

∆ιεργασία 1: Εγγραφείτε στην ηλεκτρονική λίστα, έτσι ώστε να λαµβάνετε 

ειδήσεις στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.  

Ορισµένοι από τους έµπειρους χρήστες δεν εντόπισαν την σωστή εγγραφή στο 

newsletter, έτσι µόλις ένας από τους τρεις έµπειρους χρήστες κατάφερε να 

ολοκληρώσει την διεργασία, και αυτή σε χρόνο 4 λεπτών! Αντίστοιχα οι αρχάριοι 

χρήστες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την διεργασία. 

Πρόταση µας γι’ αυτήν την διεργασία 

Θα µπορούσε η naftemporikiνα έχει πιο ξεκάθαρα την επιλογή εγγραφή στο 

newsletterσε σχέση µε την εγγραφή στην µηναία συνδροµή που όλοι οι χρήστες 

µπέρδεψαν για newsletter. Έτσι οι χρήστες δεν πήραν αυτό που ήθελαν από τον 

Ιστότοπο και έτσι η naftemporikiέχασε µερικούς συνδροµητές του newsletter. 

∆ιεργασία 2: Αναζητήστε ειδήσεις σχετικά µε την Οικονοµία της Ελλάδας.  

Οι έµπειροι χρήστες κατάφεραν να ολοκληρώσουν την διεργασία σε χρόνο 5 

δευτερολέπτων ενώ οι αρχάριοι σε περίπου 35 δευτερόλεπτα. Τόσο οι έµπειροι όσο 

και οι αρχάριοι παραπονέθηκαν για την «θάλασσα πληροφοριών» που ο ιστότοπος 

διαθέτει και κάνει την ανάγνωση δύσκολη. 

Πρόταση µας γι’ αυτήν την διεργασία 

Θα προτείναµε την αλλαγή του σχεδιασµού της σελίδας έχοντας υπόψη µινιµαλιστικά 

σχέδια. 

∆ιεργασία 3: Κοινοποιήστε ένα δηµοσίευµα σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. 
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Τόσο οι έµπειροι όσο και οι αρχάριοι χρήστες τελείωσαν την συγκεκριµένη σε χρόνο 

4 δευτερολέπτων χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στην εύρεση του αντίστοιχου κουµπιού για 

κοινοποίηση. 

4.3.3 newspost.gr 

∆ιεργασία 1: Εγγραφείτε στην ηλεκτρονική λίστα, έτσι ώστε να λαµβάνετε 

ειδήσεις στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.  

Οι έµπειροι χρήστες χρειάστηκαν περίπου 94 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της 

συγκεκριµένης διεργασίας κι αυτό διότι το newspostδιατηρεί την εγγραφή στο 

newsletterτου στο τέλος της σελίδας του, εποµένως ο χρήστης πρέπει να «ψάξει» γι’ 

αυτήν. Αντίστοιχα οι αρχάριοι χρήστες χρειάστηκαν 114 δευτερόλεπτα για την ίδια 

διεργασία. 

Πρόταση µας γι αυτήν την διεργασία 

Θα µπορούσε να τοποθετηθεί κάποιο είδος εικονιδίου στην κορυφή της σελίδας όπου 

πατώντας το να µας µεταφέρει στο σηµείο όπου το newsletter πεδίο εισαγωγής 

βρίσκεται. 

∆ιεργασία 2: Αναζητήστε ειδήσεις σχετικά µε την Οικονοµία της Ελλάδας.  

Τόσο οι έµπειροι όσο και οι αρχάριοι χρήστες χρειάστηκαν 7 δευτερόλεπτα για να 

ολοκληρώσουν την συγκεκριµένη διεργασία χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. 

∆ιεργασία 3: Κοινοποιήστε ένα δηµοσίευµα σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. 

Οι έµπειροι χρήστες χρειάστηκαν κατά µέσο όρο 20 δευτερόλεπτα για να 

ολοκληρώσουν την συγκεκριµένη διεργασία, ενώ οι αρχάριοι 1 λεπτό, κι αυτό διότι 

όλοι οι χρήστες έχουν συνηθίσει να βρίσκουν κουµπιά κοινοποίησης και στην κάτω 

πλευρά του άρθρου , πράγµα που το newspostδεν διέθετε. Η µόνη σειρά κουµπιών που 

διαθέτει ανά άρθρο το newspostγια κοινοποίηση είναι στην κορυφή του άρθρου, έτσι 

ένας χρήστης αφού διαβάσει το άρθρο θα πρέπει να κυλίσει την οθόνη του ξανά στην 

αρχή του άρθρου για να µπορέσει να το κοινοποιήσει. 

Πρόταση µας γι’ αυτήν την διεργασία 
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Να προστεθούν κουµπιά κοινοποίησης και στο τέλος κάθε άρθρου. 

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Στο παρόν κεφάλαιο θα σχολιάσουµε τα αποτελέσµατα και θα προτείνουµε λύσεις για 

τυχόν προβλήµατα που συναντήσαµε εµείς και οι χρήστες που έλαβαν µέρος στο 

πείραµα µας.  

5.1 Newsit.gr 

Το newsitδιατηρεί ένα µέτριο τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών που διαθέτει. 

Ίσως να διαθέτει κάποια προβλήµατα όσο αφορά την φόρτωση των σελίδων του γιατί 

σε άλλες περιπτώσεις εµφανιζόταν διαφηµίσεις και σε άλλες όχι, ωστόσο γενικώς αν 

και δεν είναι ιδιαίτερα ενοχλητικές οι διαφηµίσεις του ο τρόπος παρουσίασης είναι 

σχετικά εύχρηστος, η ιεράρχηση ωστόσο των κατηγοριών του δεν είναι  δοµηµένη µε 

απόλυτα  κατανοητό τρόπο για τους χρήστες, διότι δεν προσφέρεται και κάποιος 

άµεσος τρόπος µέσω κάποιου µενού για τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες που 

διαθέτει.  

Προτάσεις 

Θα µπορούσε να βελτιώσει το µενού του περιλαµβάνοντας παραπάνω πληροφορίες 

χρησιµοποιώντας javascript για την δυναµικότητα του, και επίσης θα µπορούσε να 

χρησιµοποιήσει εσωτερικούς µηχανισµούς αναζήτησης για τον ίδιο τον ιστότοπο 

αποφεύγοντας την αναζήτηση µέσω google η οποία δεν προσφέρει και ωραίο τρόπο 

στην προβολή των αποτελεσµάτων διότι όλη η διαδικασία γίνεται µέσω 

εµφωλευµένων υπηρεσιών στο ίδιο τον ιστότοπο µέσω της google. Μια καλύτερη 

τοποθεσία για το search bar του ιστότοπου θα ήταν πολύ καλύτερη, όπως και επίσης 

µια µικρή αλλαγή στην αρχική σελίδα για την ελάφρυνση της από τις τόσες πολλές 

πληροφορίες. 

5.2 NewsBomb.gr 

Το newsbombακολουθεί έναν τρόπο σχεδίασης µε πρωταρχικό ρόλο στην 

πληροφόρηση, δίνει βάρος στην ποσότητα από ότι στην ποιότητα και έτσι η 
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ιστοσελίδα καταντά κουραστική για άτοµα που την επισκέπτονται. Πλαισιώνεται από 

εκατοντάδες διαφηµίσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ ενοχλητικές καθώς σε ορισµένες 

περιπτώσεις αποκρύπτουν περιεχόµενο που ο χρήστης θέλει να δει άµεσα, 

δυσκολεύοντας του έτσι την εµπειρία χρήσης. ∆ιαθέτει καλό σύστηµα αναζήτησης το 

οποίο όχι µόνο είναι αποτελεσµατικό αλλά και πολύ ξεκάθαρο στην χρήση του, αλλά 

παρόλα αυτά και πάλι οι διαφηµίσεις καταστρέφουν ότι έχει χτιστεί µε πολύ προσοχή 

κι εδώ. 

Προτάσεις 

Θα µπορούσε να ελαχιστοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το πλήθος των 

διαφηµίσεων που περιλαµβάνει είναι υπερβολικά πολλές και δυσκολεύουν την 

περιήγηση. Επίσης θα µπορούσε να µειώσει τον όγκο των πληροφοριών που 

περιλαµβάνει η αρχική σελίδα καθώς και όλες οι άλλες σελίδες επίσης. ∆εν 

χρειάζονται δηµοσιεύµατα πριν την προβολή του άρθρου στην οθόνη που είναι 

αφιερωµένη για ένα άρθρο. Τέλος ορισµένες σχεδιαστικές βελτιώσεις όπως σε µερικές 

περιπτώσεις αύξηση µεγέθους σε ορισµένες προβολές που αφορούν κατηγορίες κτλ. 

5.3 News247.gr 

Το news247 είναι µια ιστοσελίδα ενηµέρωσης η οποία φαίνεται πως καταλαβαίνει τι 

σηµαίνει σωστός σχεδιασµός, λαµβάνοντας υπόψη τον µετριασµένο τρόπο 

παρουσίασης πληροφοριών όσο αφορά το πλήθος τους στην οθόνη την κάθε φορά, 

καθώς επίσης και την τοποθέτηση διαφηµίσεων σε διακριτικές τοποθεσίες, 

τουλάχιστον στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, είναι µια καλή περίπτωση καλού 

σχεδιασµού. Ο χρήστης κάνει κλικ σε κάτι και παίρνει πίσω αυτό που τον ενδιαφέρει. 

Προτάσεις 

Θα µπορούσε να βελτιώσει τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 

της αναζήτησης ύστερα από την αναζήτηση, να καταργήσει το πτυσσόµενο sidebar 

των κατηγοριών και προσθέσει µενού το οποίο αναπτύσσεται κάτω από την 

αντίστοιχη κατηγορία προσθέτοντας περισσότερες υποκατηγορίες σε αυτές. Θα 

µπορούσε επίσης να αφαιρέσει τις ενοχλητικές και µόνο διαφηµίσεις ακολουθώντας 

τον µινιµαλιστικό τρόπο µε τον οποίο γενικά της τοποθετεί. 
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5.4 Naftemporiki.gr 

Αν και σε γενικές γραµµές ακολουθεί έναν πιο επαγγελµατικό τρόπο παρουσίασης 

των πληροφοριών η naftemporiki.gr, µε αρκετή χωροταξικά συµπυκνωµένη 

πληροφορία, είναι ιδιαίτερα χαοτική η δύσκολη προς χρήση, ωστόσο θα µπορούσε να 

απλοποιήσει ελαφρώς τον τρόπο που παρουσιάζει ορισµένες στήλες της. ∆ιαθέτει ένα 

πολύ αποτελεσµατικό εργαλείο αναζήτησης που σε σύγκριση µε άλλες ιστοσελίδες 

είναι το καλύτερο που υπάρχει. 

Προτάσεις  

Η ελάφρυνση του όγκου των πληροφοριών της σελίδας, οι οποίες πνίγουν τον 

ιστότοπο και δεν αφήνουν το ανθρώπινο µάτι να την διαβάσει ελευθέρα. Εποµένως 

µια καλύτερη σχεδίαση µε περισσότερο χώρο µεταξύ των δηµοσιεύσεων, µεγαλύτερα 

γράµµατα για τους ηλικιωµένος, περισσότερες και µεγαλύτερες εικόνες για κάθε 

δηµοσίευση ,και διευκρίνηση της διαφορά µεταξύ online-εγγραφής ως συνδροµητής 

και εγγραφής στο newsletter, το οποίο πολλοί µπερδεύουν. 

5.5 NewsPost.gr 

Ακολουθεί µια πιο µινιµαλιστική έκδοση σχεδιασµού, ωστόσο πλαισιώνεται από 

ενοχλητικές διαφηµίσεις, και µερικές λανθασµένες κινήσεις όσο αφορά την διαχείριση 

χωροταξικά των λειτουργιών του. Ωστόσο σε γενικές γραµµές είναι εύχρηστο, και 

ευχάριστο στο µάτι. 

Προτάσεις 

Οπωσδήποτε µείωση του όγκου των διαφηµίσεων η τουλάχιστον πιο διακριτικές 

διαφηµίσεις σε σηµεία που να µην ενοχλούν. Επίσης µεταφορά την εγγραφής στο 

newsletterσε κάποιο σηµείο πιο ψηλά προκειµένου να µπορούν εύκολα οι χρήστες να 

µπορούν να το βρουν. Το µενού του θα µπορούσε να ήταν πτυσσόµενο στο οποίο να 

εµφανίζεται µέσα σε αυτό και οι υποκατηγορίες της αντίστοιχης κατηγορίας. Η 

αναζήτηση του θέλει βελτιώσει καθότι δυναµική, δεν εµφανίζεται κάποιο µήνυµα ότι 

δεν βρέθηκαν δηµοσιεύσεις αν το λεκτικό όντως θα προσφέρει αποτελέσµατα, αυτό 
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είναι να σηµαντικό σηµείο που πρέπει να διορθωθεί. Τέλος θα µπορούσε να προσθέσει 

κουµπιά κοινοποίησης και στο τέλος κάθε άρθρου αντί για µόνο στην αρχή του. 

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. ∆ιαδίκτυο:  

http://el.wikipedia.org/wiki/∆ιαδίκτυο 

 

2. Ιστοσελίδα: 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ιστοσελίδα 

 

3. Στατική ιστοσελίδα: 

http://el.wikipedia.org/wiki/Στατική_ιστοσελίδα 

 

4. ∆υναµική ιστοσελίδα: 

http://el.wikipedia.org/wiki/∆υναµική_ιστοσελίδα 

 

5. Όνοµα τοµέα: 

http://el.wikipedia.org/wiki/Όνοµα_τοµέα 

 

6. Εξυπηρετητής ιστού: 

http://el.wikipedia.org/wiki/Εξυπηρετητής 

 

7. Φυλλοµετρητής: 

http://el.wikipedia.org/wiki/Web_browser 

 

8. Παναγιώτης Κουτσάµπασης (2015) : Αξιολόγηση ∆ιαδραστικών Συστηµάτων 

µε Επίκεντρο τον Χρήστη. 29-31. 

 

9. ∆ανηλάτου Χαραλαµπία (2012) : ∆ιπλωµατική Εργασία, Αξιολόγηση 

ευχρηστίας και προτάσεις εργονοµικού ανασχεδιασµού του νέου συστήµατος 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-syntagografisi.gr). 13-18 

 

10. ∆ανηλάτου Χαραλαµπία (2012) : ∆ιπλωµατική Εργασία, Αξιολόγηση 

ευχρηστίας και προτάσεις εργονοµικού ανασχεδιασµού του νέου συστήµατος 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-syntagografisi.gr). 19 - 25 


