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Πρόλογος 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 
και Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην Ερμούπολη Σύρου. 

 

Υπεύθυνοι  της  παρούσας  διπλωματικής  ήταν  οι  κ.κ.  Κουτσαμπάσης  Παναγιώτης, 
Βλαχογιάννης Ευάγγελος και Δαρζέντα Τζένη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστίες 

Θερμότατες  ευχαριστίες  θα  ήθελα  να  απευθύνω  αρχικά  στον  αξιότιμο  καθηγητή  και 
επιβλέποντα  της διπλωματικής μου,  Δρα.  Κουτσαμπάση Παναγιώτη ο οποίος  καθ’  όλη  τη 
διάρκεια  της  έρευνας  και  συγγραφής  της  εργασίας  μου,  παρενέβη  με  εύστοχες 
παρατηρήσεις, χρήσιμες συμβουλές, υπομονή και επιμονή, υποδεικνύοντάς μου κάθε φορά 
τα επόμενα βήματα χωρίς πελαγοδρομίες.  

 

Ευγενικές ευχαριστίες απευθύνω επίσης σε όσους συνεργάστηκαν για την ολοκλήρωση της 
διατριβής μου και ιδιαίτερα στους αξιοσέβαστους καθηγητές μου που με την εμπειρία τους 
συνέβαλαν  στην  αξιολόγηση  του  συνόλου  αρχών  που  ανέπτυξα,  καθώς  και  στους 
εθελοντές‐ηλικιωμένους συνεργάτες μου που με προθυμία συμμετείχαν στην δοκιμή που 
εκτέλεσα στον επανασχεδιασμένο δικτυακό τόπο. 

 

Ευχαριστώ  τους  δημιουργούς,  κατόχους  και  διαχειριστές  του  πρωτογενούς  δικτυακού 
τόπου  diakoporama.gr  που  με  προθυμία  μου  επέτρεψαν  τη  χρήση  του  στην  μελέτη 
περίπτωσης για την προσδοκώμενη βελτίωσή του. 

 

Ευχαριστώ όλους τους κ.κ. καθηγητές και καθηγήτριες του Τμήματός μου, που με σύνεση 
και  υπομονή  στάθηκαν  δίπλα  μου  κατά  τη  διάρκεια  των  σπουδών  μου,  διδάσκοντάς  με 
τους τρόπους προαγωγής της επιστήμης.  

 

Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου για τη θετική συμπαράσταση όλων αυτών των ετών 
φοίτησής μου στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.  
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Περίληψη  

Γενικό υπόβαθρο  

Η  ραγδαία  εξέλιξη  των  τεχνολογιών  έχει  συμβάλλει  κατά  πολύ  στην  αύξηση  των 
ηλεκτρονικών μέσων τα οποία βρίσκονται πλέον παντού γύρω μας. Πολλοί πιθανοί πελάτες 
ωστόσο,  παραμένουν  παθητικοί  στα  ηλεκτρονικά  μέσα  και  μια  μεγάλη  ομάδα  τέτοιων 
πιθανών  χρηστών  είναι  και  οι  ηλικιωμένοι.  Το  Διαδίκτυο  είναι  ένα  μέσο  που  μπορεί  να 
αποτελέσει  σημαντικό  βοήθημα  για  την  ομάδα  των  ηλικιωμένων  καθώς  έχει  την 
δυνατότητα  να  προσφέρει  ποικίλες  εφαρμογές  χρήσιμες  σε  αυτούς.  Τα  δύσκολα  και 
πολύπλοκα  θέματα  προσβασιμότητας  με  τα  οποία  έρχονται  αντιμέτωποι,  αποτελούν  τον 
βασικότερο  λόγο που προκαλεί  την  περιθωριοποίησή  τους.  Λόγω  της ανάγκης  εξάλειψης 
του ψηφιακού χάσματος,  είναι φανερό το μέγεθος  της σημασίας που πρέπει να δοθεί σε 
θέματα σχεδίασης απευθυνόμενα στην ηλικιακή αυτή ομάδα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό 
να  κατανοηθεί  ότι  η  σχεδίαση  για  ηλικιωμένους  απαιτεί  διαφορετική  αντιμετώπιση  από 
αυτήν  που  απευθύνεται  στο  ευρύ  κοινό.  Έτσι,  η  αποτελεσματική  σχεδίαση  δικτυακών 
τόπων  αποτελεί  μια  πρόκληση  για  τους  σχεδιαστές  ώστε  να  κατορθώσουν  να 
ικανοποιήσουν την ξεχωριστή αυτή ομάδα.  

Για να σχεδιαστούν ωστόσο κατάλληλοι δικτυακοί τόποι που να μπορούν να απευθυνθούν 
και σε ηλικιωμένους, απαιτείται η θέσπιση ορισμένων αρχών και οδηγιών τις οποίες ο κάθε 
σχεδιαστής  θα  μπορεί  να  ακολουθεί  ώστε  να  δημιουργεί  προσβάσιμους  και  εύχρηστους 
δικτυακούς τόπους. Παρά το γεγονός ότι πολλοί έχουν ενδιαφερθεί στο παρελθόν και έχουν 
επιχειρήσει  να δημιουργήσουν ένα σύνολο αρχών για  τον σκοπό αυτό, συνήθως αυτό θα 
είναι πολύ γενικευμένο, συμπεριλαμβάνοντας προσβάσιμη σχεδίαση για ηλικιωμένους σε 
ποικίλα προϊόντα και συστήματα ή προσβάσιμη σχεδίαση για δικτυακούς  τόπους για  ένα 
ευρύτερο  φάσμα  χρηστών.  Είναι  σημαντική  λοιπόν  η  ανάπτυξη  ενός  ολοκληρωμένου 
συνόλου αρχών ευχρηστίας  και οδηγιών προσβασιμότητας,  το οποίο να λαμβάνει υπόψη 
του  όλες  τις  σημαντικές  σχετικές  αρχές  που  έχουν  ειπωθεί  στο  παρελθόν  και  να  είναι 
ειδικευμένο στη σχεδίαση δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους. 

Στόχοι και δομή της εργασίας 

Η διπλωματική εργασία έχει τέσσερις βασικούς στόχους:  

1. Να  αναγνωριστούν  σημαντικά  προβλήματα  προσβασιμότητας  σε  δικτυακούς  τόπους 
που περιορίζουν τους ηλικιωμένους να αλληλεπιδράσουν με αυτούς.  

2. Παράλληλα και σύμφωνα με τα προβλήματα που θα εντοπιστούν, να παρουσιαστεί μια 
πρόταση  ενός  ολοκληρωμένου  συνόλου  αρχών  ευχρηστίας  και  οδηγιών 
προσβασιμότητας ειδικευμένο στη σχεδίαση ιστοσελίδων για ηλικιωμένους.  

3. Με  βάση  το  προτεινόμενο  αυτό  σύνολο  οδηγιών,  να  αξιολογηθεί  από  ειδικούς  η 
ευχρηστία  ενός  συγκεκριμένου  δικτυακού  τόπου,  του  diakoporama.gr  και  να 
επανασχεδιαστεί σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή. 

4. Τέλος,  να  αξιολογηθεί  ο  επανασχεδιασμένος  δικτυακός  τόπος  συγκριτικά  με  την 
πρωτότυπη έκδοσή του, μέσω δοκιμών με ηλικιωμένους χρήστες, ώστε να ελεγχθεί η 
επιτυχία  ή  αποτυχία  της  επανασχεδίασης,  καθώς  και  να  εξαχθούν  επιπλέον 
συμπεράσματα για το προτεινόμενο σύνολο των αρχών. 

Η δομή της διπλωματικής εργασίας  αποτελείται συνολικά από επτά κεφάλαια. Σημειώνεται 
ότι  τα  πρώτα  δυο  κεφάλαια  αναφέρονται  στη  σχετική  βιβλιογραφία  που  μελετήθηκε 
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διεξοδικά  και  τροφοδότησε  τη  δημιουργία  του  πλαισίου  αρχών  στο  οποίο  στηρίζεται  εν 
πολλοίς η παρούσα έρευνα. Στα επόμενα τρία κεφάλαια, περιγράφεται και αναλύεται μια 
μελέτη  περίπτωσης  που  στηρίζεται  στο  πλαίσιο  των  αρχών.  Στο  έκτο  κεφάλαιο 
παρουσιάζονται  τα  συμπεράσματα  της  διπλωματικής,  ενώ  στο  έβδομο  οι  αναφορές. 
Παρακάτω δίνονται συνοπτικά τα περιεχόμενα κάθε κεφαλαίου: 

1. Κεφάλαιο 1 (Ευχρηστία και Προσβασιμότητα): Το κεφάλαιο κάνει μια επισκόπηση των 
σημαντικών εννοιών της ευχρηστίας και της προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό. 

2. Κεφάλαιο  2  (Σχεδίαση  για  Ηλικιωμένους):  Εδώ  παρουσιάζονται  οι  λόγοι  για  τους 
οποίους  είναι  σημαντική  η  προσβασιμότητα  στο  διαδίκτυο  από  τους  ηλικιωμένους, 
καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται κατά την σχεδίαση για τη συγκεκριμένη 
ομάδα.  Παρουσιάζονται  ακόμη  σημαντικά  σύνολα  οδηγιών  και  μελέτες  περίπτωσης 
που αφορούν στη σχεδίαση για ηλικιωμένους. 

3. Κεφάλαιο 3 (Σύνολο Αρχών και Ευρετική αξιολόγηση δικτυακού τόπου diakoporama.gr): 
Στο  κεφάλαιο  αυτό  παρουσιάζονται  (α)  η  δημιουργία  του  συνόλου  των  ευρετικών 
αρχών και (β) η ευρετική αξιολόγηση του δικτυακού τόπου diakoporama.gr. 

4. Κεφάλαιο  4  (Επανασχεδίαση  δικτυακού  τόπου  diakoporama.gr):  Το  κεφάλαιο  αυτό 
περιγράφει τη διαδικασία και παρουσιάζει το τελικό αποτέλεσμα της  επανασχεδίασης 
του δικτυακού τόπου diakoporama.gr. 

5. Κεφάλαιο 5 (Αξιολόγηση δικτυακού τόπου diakoporama.gr μέσω Δοκιμών με χρήστες): 
Στο  κεφάλαιο  αυτό,  περιγράφεται  η  μεθοδολογία  αξιολόγησης  μέσω  δοκιμών  με 
χρήστες  πάνω  στην  πρωτότυπη  και  την  επανασχεδιασμένη  σχεδιαστική  έκδοση  του 
δικτυακού τόπου diakoporama.gr. 

6. Κεφάλαιο 6 (Συμπεράσματα): Στο κεφάλαιο αυτό, παρατίθενται τα συμπεράσματα της 
έρευνας  και  της  μελέτης  περίπτωσης  που  εκπονήθηκε  στα  πλαίσια  αυτής  της 
διπλωματικής εργασίας. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτά, προτείνεται ένα σύνολο 
αρχών  χρήσιμο  στον  κάθε  επίδοξο  σχεδιαστή  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους. 
Τέλος, προκύπτει μια σειρά μελλοντικών ερευνών που θα μπορέσουν να εκτελεστούν 
στηριζόμενες στα δεδομένα και συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας.  

7. Κεφάλαιο  7  (Αναφορές):  Οι  αναφορές  είναι  κατανεμημένες  αφενός  σε  επιστημονική 
βιβλιογραφία  από  το  διεθνές  περιβάλλον  και  αφετέρου  σε  σύγχρονους  δικτυακούς 
τόπους. 

Μεθοδολογία 

Οι  μεθοδολογίες  που  χρησιμοποιήθηκαν  κατά  τη  διπλωματική  αυτή  εργασία  ποικίλουν 
ανάλογα  κυρίως  με  το  στόχο  του  κάθε  κεφαλαίου.  Αρχικά,  μέσω  βιβλιογραφικής 
επισκόπησης  έγινε  η  αναγνώριση  των  προβλημάτων  προσβασιμότητας,  καθώς  και  η 
ανάπτυξη  ενός  συνόλου  ευρετικών  αρχών  ευχρηστίας  για  δικτυακούς  τόπους.  
Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε η ευρετική αξιολόγηση (heuristic evaluation), (Nielsen, 1993) 
για την αξιολόγηση της ευχρηστίας του δικτυακού τόπου diakoporama.gr. Στη συνέχεια, η 
επανασχεδίαση  του  δικτυακού  τόπου  έγινε  σύμφωνα  με  τις  αρχές  ευχρηστίας  που 
προτείνονται καθώς και τα συμπεράσματα της ευρετικής αξιολόγησης. Για τη σχεδίαση του 
νέου δικτυακού τόπου επίσης, χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι όπως διαγράμματα πλοήγησης 
(sitemap)  και  πλαίσια  διάταξης  (wireframes),  καθώς  και  πρωτότυπα  οθονών  (screen 
designs).  Τέλος,  έγιναν  δοκιμές  με  ηλικιωμένους  χρήστες  (user  testing)  συγκριτικής 
αξιολόγησης μεταξύ των δύο εκδοχών του δικτυακού τόπου diakoporama.gr, πριν και μετά 
την επανασχεδίαση. 
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Αποτελέσματα 

1 Ως προς το σύνολο των αρχών που αναπτύχθηκαν:  

Από  ένα  ευρύ φάσμα συνόλων αρχών  και  οδηγιών που αναφέρονται  στην  βιβλιογραφία, 
συλλέχθηκαν  οι  πλέον  σημαντικότερες  για  τον  σκοπό  της  διπλωματικής,  οι  οποίες 
ιεραρχήθηκαν  και  ταξινομήθηκαν  κατάλληλα,  ώστε  να  καταλήξουν  σε  ένα  σύνολο  αρχών 
και  οδηγιών  το  οποίο  χρησιμοποιήθηκε  με  επιτυχία  στα  πλαίσια  αυτής  της  εργασίας.  Η 
διπλωματική  αυτή  λοιπόν,  συντέλεσε  στη  δημιουργία  ενός  νέου  μοντέλου,  το  οποίο  και 
προτείνεται  ως  ένα  ικανοποιητικό  εργαλείο  για  σχεδίαση  εύχρηστων  και  προσβάσιμων 
δικτυακών τόπων που απευθύνονται και σε ηλικιωμένους.   

2 Ως προς τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης: 

Μέσω  της  ευρετικής  αξιολόγησης,  α)  το  σύνολο  των  αρχών  κρίθηκε  περισσότερο  από 
ικανοποιητικό,  αφού  τα  συμπεράσματα  των  αξιολογητών  επιβεβαίωσαν  την  εγκυρότητά 
του,  περιεκτικότητά  του  και  αποτελεσματικότητά  του  και  β)  εντοπίστηκαν  συγκεκριμένα 
προβλήματα στον δικτυακό τόπο diakoporama, κάτι που επέβαλλε την επανασχεδίασή του. 

Μέσω της επανασχεδίασης, α) έγινε εστίαση στα προβλήματα ευχρηστίας, β) διατηρήθηκαν 
τα θετικά στοιχεία της πρωτότυπης σχεδίασης και γ) έγινε βελτίωση των στοιχείων που θα 
καθιστούσαν τον δικτυακό τόπο ελκυστικό και προσβάσιμο στην ομάδα των ηλικιωμένων. 

Μέσω των δοκιμών με  χρήστες, α)  η  επανασχεδίαση που ήταν από  τα κύρια αντικείμενα 
της διπλωματικής, αποδείχθηκε περισσότερο επιτυχής σε σχέση με την πρωτότυπη έκδοση 
του diakoporama, β) οι ηλικιωμένοι που έλαβαν μέρος στο πείραμα, τροφοδότησαν με νέες 
‐και  σε  πολλές  περιπτώσεις  ουσιαστικές‐  παρατηρήσεις  για  ακόμα  καλύτερη  βελτιωτική 
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πλαισίου αρχών, βάσει του οποίου έγινε η επανασχεδίαση. 
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1 Ευχρηστία και Προσβασιμότητα 

Από  την  ανάπτυξη  του  πρώτου  κεφαλαίου  συνάγονται  και  γίνονται  πλέον  αντιληπτές  οι 
κύριες έννοιες που θα εφαρμοστούν στην παρούσα διπλωματική. Παρατίθενται λοιπόν, οι 
ορισμοί  των  εννοιών  της  ευχρηστίας  και  της  προσβασιμότητας  και  περιγράφονται 
λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά τους. Αναλύονται επίσης οι  τρόποι που υποδεικνύουν τον 
συσχετισμό  τους  με  εφαρμογές  του  Διαδικτύου  που  απευθύνονται  σε  ηλικιωμένους  και 
έτσι γίνεται πλέον κατανοητή η χρησιμότητά τους από τον αναγνώστη και η εμπλοκή τους 
στην παρούσα εργασία.   

Το μήνυμα που περνάει το κεφάλαιο αυτό στον αναγνώστη, είναι το γεγονός ότι οι έννοιες 
της  ευχρηστίας  και  προσβασιμότητας,  καθώς  και  οι  τρόποι  αξιολόγησής  τους,  έπαιξαν 
καθοριστικό  ρόλο  στην  εξέλιξη  και  τελική  ανάπτυξη  της  διπλωματικής.  Παράλληλα,  η 
σημασία  τους  είναι  τέτοια,  που  είναι  βέβαιο  ότι  με  τις  ίδιες  προσδοκίες  που 
χρησιμοποιήθηκαν  για  την  μελέτη  αυτή,  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  και  σε  ποικίλες 
άλλες σχεδιαστικές μελέτες.   

1.1 Ευχρηστία: σημαντικές έννοιες  

Στο  πεδίο  της  Αλληλεπίδρασης  Ανθρώπου  ‐  Υπολογιστή  έχει  μελετηθεί  η  ευχρηστία 
(usability)  περισσότερο  από  κάθε  άλλο  στόχο  της  ανάπτυξης  ενός  διαδραστικού 
συστήματος, καθώς θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους ποιότητάς του. Η 
έννοια  της  ευχρηστίας  έχει  αναπτυχθεί  εκτεταμένα  στα  επιστημονικά  βιβλία  του  πεδίου 
Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή και έχει μελετηθεί σύμφωνα με πρότυπα, όπως 
το ISO 9241 (ISO, 1997), που ορίζουν αρχές, οδηγίες και μεθόδους για την αξιολόγησή της. 
(Κουτσαμπάσης, 2011) 

1.1.1 Ορισμοί 

Ο όρος ευχρηστία έχει καθιερωθεί στην θέση του πολυχρησιμοποιημένου και όχι αυστηρά 
προσδιορισμένου όρου “φιλικότητα προς τον χρήστη”. Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 
9241,  ευχρηστία  είναι  η  δυνατότητα  ενός  προϊόντος,  συστήματος  ή  υπηρεσίας  που 
χρησιμοποιείται  από  καθορισμένους  χρήστες,  με  καθορισμένους  στόχους  και  υπό 
καθορισμένες συνθήκες χρήσης, να είναι αποτελεσματικό (effective), αποδοτικό  (efficient) 
και να παρέχει υποκειμενική ικανοποίηση (satisfaction) στους χρήστες του.  

Η  αποτελεσματικότητα  έχει  να  κάνει  με  την  ακρίβεια  και  την  επιτυχή  ολοκλήρωση  των 
στόχων  του  χρήστη,  ενώ  η  αποδοτικότητα  αφορά  την  αποτελεσματική  χρήση  των  πόρων 
του  συστήματος.  Τόσο  η  αποτελεσματικότητα  όσο  και  η  αποδοτικότητα  θεωρούνται 
στοιχεία τα οποία μπορούν να μετρηθούν αντικειμενικά με χρήση μετρικών. Από την άλλη, 
η  ικανοποίηση  που  αφορά  την  υποκειμενική  αίσθηση  που  αποκομίζει  ο  χρήστης  από  τη 
χρήση  του  συστήματος,  θεωρείται  υποκειμενικό  στοιχείο,  πράγμα  που  το  καθιστά 
δυσκολότερο να μετρηθεί. Επομένως, κάθε ολοκληρωμένη μελέτη ευχρηστίας θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη της και τους αντικειμενικούς και τους υποκειμενικούς παράγοντες που την 
επηρεάζουν. (Κουτσαμπάσης, 2011) 

Οι  Shneiderman  και  Pleasant,  (2010)  ειδικεύοντας  τον  ορισμό  της  ευχρηστίας,    την 
προσδιορίζουν σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Χρόνος  μάθησης,  δηλαδή  ο  χρόνος  που  χρειάζονται  οι  τυπικοί  χρήστες  ώστε  να 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα. 

2. Ταχύτητα απόδοσης, δηλαδή ο χρόνος ολοκλήρωσης συγκεκριμένων εργασιών. 
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3. Ποσοστό λαθών των χρηστών, δηλαδή ο αριθμός των σφαλμάτων κατά τη χρήση του 
συστήματος. 

4. Αντοχή  στο  χρόνο,  δηλαδή  ικανότητα  χρήσης  του  συστήματος  μετά  από  πάροδο 
χρόνου. 

5. Υποκειμενική ικανοποίηση, δηλαδή η  ικανοποίηση των χρηστών από την επαφή τους 
με το σύστημα. 

1.1.2 Αρχές ευχρηστίας 

Οι  αρχές  της  ευχρηστίας  (usability  principles)  έχουν  διατυπωθεί  από  σημαντικούς 
επιστήμονες του χώρου της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου‐Υπολογιστή, (Norman, Nielsen, Dix 
et al. κ.α.). Πρόκειται για προτάσεις που αποτελούν βασικές “αλήθειες”, ή “υποθέσεις” για 
την  ισχύ  της  ευχρηστίας,  και  προκύπτουν  μέσα  από  την  εμπειρία  σχεδίασης  και 
αξιολόγησης.  Είναι  γενικές  και  περιγραφικές,  και  συνήθως  εξηγούνται  με  παραδείγματα 
καλής/κακής εφαρμογής. Οι αρχές της ευχρηστίας μπορούν να αφορούν κάθε διαδραστική 
διεπαφή και να είναι ανεξάρτητες από την τεχνολογία, (Κουτσαμπάσης, 2011). 

Οι αρχές σχεδίασης του Norman 

Ο Norman (1988) στο βιβλίο του με τίτλο “The Design of Everyday Things” έχει αναφερθεί 
σε ένα σύνολο από γενικές αρχές σχεδίασης διαδραστικών προϊόντων ‐ όχι μόνο λογισμικού 
αλλά κάθε είδους βιομηχανικού προϊόντος που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Οι αρχές που 
αναγνωρίζει,  προκύπτουν  μέσα  από  τις  εμπειρίες  και  τις  παρατηρήσεις  του  και 
συνοψίζονται ως εξής:  

 Υπονοούμενες δυνατότητες ή νύξεις (Affordances): Θα πρέπει το προϊόν/σύστημα 
να  υπονοεί  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από  τους 
χρήστες του. 

 Νοητικό  μοντέλο  (conceptual model):  Η  σχεδίαση  θα  πρέπει  να  αποσκοπεί  στην 
επικοινωνία  του  νοητικού  μοντέλου  του  προϊόντος/συστήματος  στους  χρήστες.  Η 
έννοια του νοητικού μοντέλου αναφέρεται στη προσωπική κατανόηση που αποκτά 
ο  καθένας  μας  για  τα  αντικείμενα/συστήματα  με  τα  οποία  αλληλεπιδρά,  κυρίως 
όσον αφορά την εσωτερική τους λειτουργία. 

 Ορατότητα  (visibility):  Τα  αντικείμενα  της  διεπαφής  πρέπει  να  είναι  ορατά  και  ο 
χρήστης να μπορεί να τα επιλέγει/ενεργοποιεί. 

 Ανάδραση  (Feedback):  Αφορά  στην  επικοινωνία  (ηχητική,  οπτική,  απτική)  από  το 
σύστημα/αντικείμενο  της  προόδου  ή  του  αποτελέσματος  των  ενεργειών  του 
χρήστη. 

 Περιορισμοί  (Constraints):  Σε  ένα  διαδραστικό  σύστημα  οι  περιορισμοί  είναι 
διαφορετικοί  σε  κάθε  στιγμή  της  αλληλεπίδρασης,  επομένως  θα  πρέπει  να  είναι 
ορατό τι μπορεί να επιτευχθεί σε κάθε δεδομένη στιγμή. 

 Σχεδίαση  ανθεκτική  στα  λάθη:  Η  σχεδίαση  πρέπει  να  προβλέπει  και  να 
αντιμετωπίζει τα λάθη των χρηστών. 

 Αντιστοίχιση  (Mapping):  Αφορά  την  σχέση  μεταξύ  των  χειριστηρίων  που 
χρησιμοποιεί  ο  χρήστης  και  των  αποτελεσμάτων  χρήσης  του  αντικειμένου  στο 
πραγματικό (ή ψηφιακό) κόσμο. 

 Ανθρωποκεντρική  σχεδίαση  (User  centred  design):  Ο  Norman  προτείνει  ως  μια 
σχεδιαστική φιλοσοφία, τη σχεδίαση με κέντρο το χρήστη.  
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Οι δέκα αρχές ευχρηστίας σύμφωνα με τον Nielsen 

Ο  Nielsen,  (1993)  διατύπωσε  δέκα  αρχές  που  θα  πρέπει  να  έχουν  υπόψη  τους  οι 
αξιολογητές κατά την αξιολόγηση της ευχρηστίας, οι οποίες βασίζονται εν μέρει στις αρχές 
του Norman (1988): 

1. Ορατότητα  (Visibility)  της  κατάστασης  του  συστήματος.  Το  σύστημα  πρέπει  κάθε 
στιγμή  να  κρατά  τους  χρήστες  ενήμερους  για  την  κατάστασή  του,  δηλαδή  για  το  τι 
συμβαίνει.  Αυτό  πρέπει  να  γίνεται  με  κατάλληλη  μορφή  ανάδρασης  (feedback)  και 
μέσα σε ευνόητο χρονικό διάστημα. 

2. Ταίριασμα  μεταξύ  συστήματος  και  πραγματικού  κόσμου.  Το  σύστημα  θα  πρέπει  να 
μιλά τη γλώσσα του χρήστη, με λέξεις, φράσεις και έννοιες οικίες στο χρήστη. Πρέπει να 
ακολουθούνται τόσο η γενικότερα αποδεκτή συμβατική ορολογία όσο και οι πρακτικές 
του  πραγματικού  κόσμου  ώστε  η  πληροφορία  να  εμφανίζεται  σε  φυσική  και  λογική 
μορφή και σειρά. 

3. Αναγνώριση αντί ανάκλησης. Τα αντικείμενα, οι ενέργειες και οι επιλογές του χρήστη 
πρέπει  να  είναι  ορατές.  Ο  χρήστης  δεν  θα  πρέπει  να  θυμάται  συνέχεια πληροφορίες 
από  προηγούμενα  τμήματα  του  διαλόγου.  Οδηγίες  σχετικά  με  τη  χρήση  του 
συστήματος θα πρέπει να είναι ανακτήσιμες εύκολα, όποτε απαιτείται. 

4. Ευελιξία  και  αποτελεσματικότητα  χρήσης.  Επιταχυντές,  μη  ορατοί  στον  αρχάριο 
χρήστη, μπορούν να επισπεύσουν την αλληλεπίδραση για τον έμπειρο χρήστη. Πρέπει 
να  δίνεται  η  δυνατότητα  στους  έμπειρους  χρήστες  να  διαμορφώνουν  κατάλληλα  τις 
συχνές ενέργειες. 

5. Έλεγχος από το χρήστη και ελευθερία. Να υπάρχουν προφανείς επιλογές, δυνατότητα 
ακύρωσης  ενεργειών  και  λειτουργίες  ανάκλησης  ή  επανάληψης  πράξεων  (undo  & 
redo). 

6. Συνέπεια  και  πρότυπα  (standards).  Αφορά  την  ορολογία,  τη  μορφή,  το  σχεδιαστικό 
στυλ,  τα  χρώματα,  και  τη  συμβατική  χρήση  (conventions)  μεταξύ  παρεμφερών 
διαδραστικών συστημάτων. 

7. Πρόληψη σφάλματος. Η προσεκτική σχεδίαση που προστατεύει από λάθη πριν αυτά 
συμβούν, είναι καλύτερη από ένα καλό μήνυμα λάθους. 

8. Αισθητική  και  Μινιμαλιστική  σχεδίαση.  Κάθε  πρόσθετη  πληροφορία  επιβαρύνει  τη 
χρήση. 

9. Βοήθεια στους χρήστες για αναγνώριση,  διάγνωση και  επαναφορά από σφάλματα. 
Τα μηνύματα σφάλματος θα πρέπει  να εκφράζονται με απλή γλώσσα,  (όχι δυσνόητοι 
κωδικοί),  το  σφάλμα  να  περιγράφεται  με  ακρίβεια  και  να  προτείνεται  με 
εποικοδομητικό  τρόπο  λύση.  Το  βασικό  στοιχείο  εδώ  είναι  ο  χρήστης  να  μπορεί  να 
επανέλθει από κάποιο λάθος. 

10. Βοήθεια  και  τεκμηρίωση.  Το  σύστημα  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  χωρίς  την  ανάγκη 
τεκμηρίωσης  (παρότι  χρειάζεται  να  είναι  διαθέσιμη).  Κάθε  πληροφορία  τεκμηρίωσης 
πρέπει να είναι εύκολα αναζητήσιμη,  εστιασμένη στη δουλειά  του χρήστη και να μην 
είναι ογκώδης. 

Η έννοια της ευχρηστίας σύμφωνα με τους Dix et al. 

Οι Dix, Finlay, Abowd και Beale, (2004) έχουν διατυπώσει τρεις σύνθετες αρχές ευχρηστίας, 
κάθε μία εκ των οποίων εμπεριέχει κάποιες επιμέρους αρχές που την επηρεάζουν. Οι αρχές 
διατυπώθηκαν  με  την  πρώτη  έκδοση  του  βιβλίου  τους  το  1992.  Οι  τρεις  γενικές  αρχές 
ευχρηστίας είναι: 
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1. Ευκολία  μάθησης  (Learnability).  Ορίζεται  ως  η  δυνατότητα  άπειρων  χρηστών  (novice 
users)  να  καταλάβουν πως θα  χρησιμοποιήσουν  το σύστημα  και πως θα αποκτήσουν 
ένα αρχικό επίπεδο καλής απόδοσης. Περιλαμβάνει: 

 Προβλεψιμότητα  (Predictability):  Η  ευκολία  με  την  οποία  ο  χρήστης  μπορεί  να 
προβλέψει  το  αποτέλεσμα  της  επόμενης  δράσης  από  την  μέχρι  τώρα 
αλληλεπίδραση. 

 Δυνατότητα σύνθεσης (Synthesizability): Η υποστήριξη του χρήστη να αξιολογήσει 
το  αποτέλεσμα  μιας  πράξης,  από  την  μέχρι  τώρα  αλληλεπίδραση  (και  να 
εμπλουτίσει το νοητικό του μοντέλο). 

 Οικειότητα  (Familiarity):  Ο  βαθμός  στον  οποίο  η  γνώση  του  χρήστη  από  άλλες 
καταστάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του συστήματος.  

 Γενίκευση  (Generalizability):  Υποστήριξη  του  χρήστη  να  χρησιμοποιήσει  τη  γνώση 
που αποκτά από την αλληλεπίδραση σε άλλες καταστάσεις. 

 Συνέπεια (Consistency): Ομοιότητα συμπεριφορών του συστήματος που προκύπτει 
από παρόμοιες πράξεις του χρήστη. 

2. Ευελιξία  (Flexibility).  Η  πολλαπλότητα  με  βάση  την  οποία  ο  χρήστης  και  το  σύστημα 
αλληλεπιδρούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες. Περιλαμβάνει: 

 Πρωτοβουλία διαλόγου  (Dialogue  initiative): Ο  χρήστης  να  έχει  την πρωτοβουλία 
διαλόγου:  ουσιαστικά  να  μπορεί  να  διακόψει  την  εργασία  του  υπολογιστή  ανά 
πάσα στιγμή. 

 Πολλαπλή εκτέλεση (Multithreading): Να είναι δυνατόν να δημιουργηθούν πολλοί 
διάλογοι μεταξύ του υπολογιστή και του χρήστη. 

 Μεταφορά εκτέλεσης εργασιών  (Task migratability): Το σύστημα να αναλαμβάνει 
την εκτέλεση των εργασιών του χρήστη στο μέγιστο βαθμό. 

 Ικανότητα  αντικατάστασης  (Substituitivity):  Υποστήριξη  της  αντικατάστασης  των 
τιμών και όρων λειτουργίας για καλύτερη κατανόηση.  

 Διαρθρωσιμότητα  (Customizability):  Η  διάρθρωση  του  συστήματος  να  μπορεί  να 
αλλάξει αυτόματα ή μέσα από εντολές του χρήστη. 

3. Ευρωστία (Robustness). Η υποστήριξη της επίτευξης των στόχων του χρήστη μέσα από 
την αλληλεπίδραση του με το σύστημα. Περιλαμβάνει: 

 Παρατηρησιμότητα  (Observability):  Ως  προς  την  ανάδραση  (απεικόνιση  προόδου 
και  αποτελέσματος  της  εργασίας),  αλλά  και  δυνατότητα  παρατήρησης  και 
αξιολόγησης της εσωτερικής κατάστασης του συστήματος. 

 Δυνατότητα ανάκτησης  (Recoverability): Από ανθρώπινα λάθη ή ανεπάρκειες  του 
συστήματος. 

 Δυνατότητα  αντίδρασης  (Responsiveness):  Το  σύστημα  να  αντιδρά  πάντοτε  σε 
πράξεις του χρήστη. 

 Προσαρμογή  εργασίας  (Task  conformance):  Ο  βαθμός  με  τον  οποίο  το  σύστημα 
στηρίζει όλες τις διεργασίες που κατανοεί και επιθυμεί να κάνει ο χρήστης. 

Οι Dix et al., (2004) θεωρούν ότι δεν είναι πιθανό όλες οι παραπάνω αρχές να είναι σχετικές 
με την σχεδίαση και την αξιολόγηση ενός διαδραστικού συστήματος, αλλά ότι ο σχεδιαστής 
θα επιλέξει τις πιο σημαντικές ανάλογα με το πρόβλημα. (Κουτσαμπάσης, 2011)  
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Κατά  τη  σχεδίαση  και  αξιολόγηση  ενός  διαδραστικού  συστήματος  είναι  απαραίτητο  να 
γνωρίζει κανείς όλες τις αρχές σχεδίασης ευχρηστίας, καθώς πολλές από αυτές αποτελούν 
σχεδιαστικούς στόχους για την ανάπτυξη του συστήματος. 

Για τη σχεδίαση ενός συγκεκριμένου συστήματος, ορισμένες από τις αρχές μπορεί να μην 
είναι  τόσο  χρήσιμες  όσο  κάποιες  άλλες.  Υπάρχουν  εφαρμογές  για  τις  οποίες  οι 
προαναφερθείσες  αρχές  μπορεί  να  μην  έχουν  νόημα  και  επομένως  να  μην  μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν. Για το λόγο αυτό, απαιτείται να συμπληρωθούν με επιμέρους οδηγίες, οι 
οποίες θα αναφέρονται πλέον σε συγκεκριμένες εφαρμογές.  

Όσον  αφορά  στη  σχεδίαση  για  ηλικιωμένους,  η  σημασία  των  αρχών  είναι  καθοριστική 
καθώς  βοηθούν  τον  σχεδιαστή  να  κατανοήσει  αν  η  εφαρμογή  που  απευθύνεται  στην 
συγκεκριμένη  ομάδα  χρηστών  υπακούει  σε  αυτές.  Ωστόσο,  η  γενική  τους  φύση  δεν  του 
επιτρέπει  να  ελέγξει  σε  βάθος  όλα  τα  επιμέρους  θέματα  ευχρηστίας  που  απαιτείται  να 
αντιμετωπίσει για να σχεδιάσει τελικά μια εύχρηστη για ηλικιωμένους εφαρμογή.  Για τον 
λόγο  αυτό  τα  επιμέρους  αυτά  θέματα  ευχρηστίας  μπορούν  να  αντιμετωπιστούν  με  την 
βοήθεια  των  οδηγιών  ευχρηστίας  οι  οποίες  μπορούν  να  ειδικευτούν  για  εφαρμογές  που 
αφορούν ομάδες ηλικιωμένων. 

1.1.3 Οδηγίες ευχρηστίας (guidelines) 

Οι οδηγίες ευχρηστίας είναι δηλώσεις που ειδικεύουν τις αρχές ευχρηστίας, αναφερόμενες 
σε  συγκεκριμένα  πεδία  εφαρμογής  ή  τεχνολογίες.  Οι  οδηγίες  που  υπάρχουν  είναι 
εκατοντάδες  και  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σε  πολλά  διαφορετικά  πεδία  εφαρμογής. 
Συνήθως  είναι  αποτέλεσμα  εκτεταμένης  έρευνας  ειδικών  ευχρηστίας.  (Κουτσαμπάσης, 
2011)  

Λόγω του ότι οι οδηγίες ευχρηστίας δεν έχουν καθιερωθεί, δεν μπορούν να αποτελέσουν 
παγιωμένους  κανόνες  για  την σχεδίαση.  Επίσης  το  γεγονός ότι  δεν  είναι  πάντοτε όλες  οι 
οδηγίες  εφαρμόσιμες  για  όλα  τα  πλαίσια  χρήσης  και  για  όλους  τους  διαφορετικούς 
χρήστες, αποτελεί έναν ουσιαστικό περιορισμό. 

Στα πλαίσια  της διπλωματικής, μελετώνται και χρησιμοποιούνται οδηγίες ευχρηστίας που 
έχουν  να  κάνουν  με  εφαρμογές  διαδικτύου  απευθυνόμενες  σε  ηλικιωμένους.  Τέτοιες 
οδηγίες  έχουν  αναπτυχθεί  και  αξιολογηθεί  από  πολλούς  στο  παρελθόν,  ωστόσο  δεν 
υπάρχει  ένα  καθιερωμένο  σύνολο  που  χρησιμοποιείται  από  τους  σχεδιαστές  για 
οποιουδήποτε είδους διαδικτυακή εφαρμογή για ηλικιωμένους.  

Συνήθως, όταν οι σχεδιαστές χρειάζεται να σχεδιάσουν για ηλικιωμένους πρέπει να: 

α) λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς που έρχονται με την ηλικία και οι οποίοι ορίζουν 
τους ηλικιωμένους ως μια ιδιαίτερη ομάδα χρηστών. Τέτοιοι περιορισμοί έχουν να κάνουν 
με  μειωμένες  ικανότητες  στην  όραση,  την  ακοή,  τις  κινήσεις  ή  την  μνήμη.  Οδηγίες 
ευχρηστίας  που  αφορούν  σε  αυτούς  τους  περιορισμούς  πρέπει  να  ελέγχονται  και  να 
αξιοποιούνται κάθε φορά από τους σχεδιαστές, σύμφωνα πάντα και με την εφαρμογή.  

β) μελετούν διεξοδικά και επιλέγουν με αυστηρότητα τις οδηγίες που προορίζονται για τη 
συγκεκριμένη  εφαρμογή,  ιεραρχώντας  και  αναπτύσσοντάς  τες  ανάλογα  και  με  τις 
απαιτήσεις των χρηστών.   

1.1.4 Έννοια ευχρηστίας στον Παγκόσμιο Ιστό 

Η  έννοια  της  ευχρηστίας  είναι  πολύ  σημαντική  στην  ανάπτυξη  ιστοσελίδων  για  τον 
Παγκόσμιο  Ιστό.  Κατά  τη  διάρκεια  των  τελευταίων  ετών,  η  έννοια  της  ευχρηστίας 
αναγνωρίζεται ως  θεμελιώδης  προτεραιότητα  για  την  επιτυχία  των  εφαρμογών  Ιστού.  Οι 
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χρήστες  επισκέπτονται  τους  ιστότοπους  και  επιστρέφουν  σε  ιστοσελίδες  που  έχουν  ήδη 
επισκεφτεί, εάν βρίσκουν εύκολα τις χρήσιμες πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Αυτές 
πρέπει  να  οργανώνονται  με  έναν  τρόπο  που  να  διευκολύνει  την  πρόσβαση  και  την 
πλοήγηση, και να παρουσιάζονται σύμφωνα με ένα καλά δομημένο σχεδιάγραμμα. Με λίγα 
λόγια, η ευρύτερη αποδοχή των εφαρμογών  Ιστού από τους χρήστες, στηρίζεται αυστηρά 
στην ευχρηστία τους. (Matera, Rizzo, Carughi, 2006) 

Όταν  εφαρμόζεται  η  ευχρηστία  στον  Παγκόσμιο  Ιστό,  χρειάζεται  να  γίνουν  μερικές 
αποσαφηνίσεις.  Οι  κύριες  εργασίες  για  τον  Ιστό περιλαμβάνουν:  την  εύρεση  επιθυμητών 
πληροφοριών  ή  την  ανακάλυψη  νέων,  μέσω  της  πλοήγησης,  την  κατανόηση  των 
πληροφοριών  που  παρουσιάζονται  και  την  εκτέλεση  συγκεκριμένων  υπηρεσιών  σε 
ορισμένες  εφαρμογές  Ιστού,  όπως  για  παράδειγμα  η  παραγγελία  προϊόντων.  Σε  μια 
ελεύθερη απόδοση του ορισμού του ISO, η ευχρηστία του Ιστού μπορεί να θεωρηθεί ως η 
δυνατότητα  των  εφαρμογών  του  Ιστού  να  υποστηρίξουν  τέτοιου  είδους  εργασίες  με 
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση. (Matera et al., 2006) 

Είναι  σημαντικό  να  κατανοήσουμε  πως  η  ευχρηστία  στον  Παγκόσμιο  Ιστό  δεν  είναι  μια 
μονοδιάστατη έννοια αλλά ο συνδυασμός παραγόντων που περιλαμβάνουν: 

1. Δυνατότητα  εκμάθησης  μιας  εφαρμογής  Ιστού:  μπορεί  να  ερμηνευθεί ως  η  ευκολία 
για τους χρήστες του Ιστού να καταλάβουν από την Αρχική Σελίδα το περιεχόμενο και 
τις  υπηρεσίες  που  παρέχονται  μέσω  της  εφαρμογής  και  πώς  να  ψάξουν  τις 
συγκεκριμένες  πληροφορίες  χρησιμοποιώντας  τις  διαθέσιμες  συνδέσεις  για  την 
πλοήγηση  στο  υπερκείμενο.  Ευκολία  εκμάθησης  σημαίνει  επίσης  ότι  η  κάθε  σελίδα 
πρέπει  να  συντεθεί  με  ένα  τέτοιο  τρόπο  ώστε  τα  περιεχόμενα  να  είναι  εύκολο  να 
κατανοηθούν και να αναγνωριστούν από τους μηχανισμούς πλοήγησης. 

2. Αποδοτικότητα των εφαρμογών Ιστού: σημαίνει ότι οι χρήστες που θέλουν να βρουν 
κάποιο περιεχόμενο,  θα πρέπει  να μπορούν  να φτάσουν σε αυτό  γρήγορα μέσα από 
τους  διαθέσιμους  συνδέσμους.  Επίσης,  όταν  οι  χρήστες  φτάνουν  σε  μια  σελίδα,  θα 
πρέπει να μπορούν να προσανατολιστούν και να καταλάβουν την έννοια της σελίδας σε 
σχέση με το αρχικό σημείο πλοήγησης τους. 

3. Ευκολία απομνημόνευσης: υπονοεί ότι, μετά από μια περίοδο μη‐χρήσης, οι  χρήστες 
θα είναι ακόμα ικανοί να προσανατολιστούν μέσα στο υπερκείμενο, για παράδειγμα με 
τη βοήθεια του μενού πλοήγησης. 

4. Λίγα λάθη: σημαίνει ότι σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν ακολουθήσει λανθασμένα 
μια  υπερσύνδεση,  θα  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να  επιστρέψουν  στην  προηγούμενη 
τοποθεσία τους. 

5. Ικανοποίηση του χρήστη: αναφέρεται στην κατάσταση στην οποία οι χρήστες θεωρούν 
ότι έχουν τον έλεγχο όσον αφορά στο υπερκείμενο, που οφείλεται στην κατανόηση του 
διαθέσιμου περιεχομένου και των απαιτήσεων πλοήγησης. (Matera et al., 2006) 

Η  ιστοσελίδα Usability.gov είναι μια βασική πηγή πληροφοριών για την ευχρηστία και την 
ανθρωποκεντρική σχεδίαση η οποία προσφέρει οδηγίες και εργαλεία για τη δημιουργία πιο 
εύχρηστων  ιστοσελίδων.  Μέσα  σε  αυτή,  μπορεί  κανείς  να  έχει  πρόσβαση  στο  βιβλίο 
Research‐Based Web Design & Usability Guidelines  (GSA,  2006),  το  οποίο  θεωρείται  ένα 
ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο σχετικό με την έννοια ευχρηστίας του Ιστού. Αυτό, παρουσιάζει 
209 πρακτικές οδηγίες, για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχεδίασης ιστού και πληροφορίας. Το 
συγκεκριμένο βιβλίο εκδόθηκε από το U.S. Department of Health and Human Services (HHS) 
σε συνεργασία με το U.S. General Services Administration. Ορισμένες από τις οδηγίες που 
παρουσιάζονται  σε  αυτό  βασίζονται  σε  προσωπικές  απόψεις  ειδικών  και  μπορεί  είτε  να 
παρουσιάζουν  κοινή  γνώμη  ερευνητών  είτε  να  έχουν  επιλεγεί  μέσω  μελετών,  έτσι  δεν 
μπορούμε  να  πούμε  πως  αποτελούν  καθιερωμένο  σύνολο  οδηγιών  ευχρηστίας.  Επίσης, 
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απευθύνονται σε ενήλικες από 18 έως 75 χρονών. Κάθε οδηγία είναι βαθμολογημένη από 
σχεδιαστές  ιστού,  ειδικούς  ευχρηστίας  και  ακαδημαϊκούς  ερευνητές  σε  σχέση  με  την 
“σχετική σημαντικότητα” για την επιτυχία της ιστοσελίδας και σε σχέση με την ”δύναμη της 
απόδειξης”  που  υποστηρίζουν.  Παρότι  οι  συγκεκριμένες  οδηγίες  είναι  πολύ  βοηθητικές, 
δεν εγγυώνται την αποτελεσματικότητα κάθε ιστοσελίδας.  

Οι  οδηγίες  ευχρηστίας  που  αναφέρονται  στο  συγκεκριμένο  βιβλίο    κατατάσσονται  σε 18 
θεματικές  έννοιες  οι  οποίες  αφορούν  τα  εξής:  διαδικασία  σχεδίασης  και  αξιολόγησης, 
βελτιστοποίηση  της  εμπειρίας  του  χρήστη,  προσβασιμότητα,  υλικό  και  λογισμικό,  αρχική 
σελίδα, layout σελίδας, πλοήγηση, κύλιση και σελιδοποίηση, κεφαλίδες, τίτλοι και ετικέτες, 
σύνδεσμοι,  εμφάνιση  κειμένου,  λίστες,  κουμπιά  οθόνης,  γραφικά,  οθόνες  και  πολυμέσα, 
περιεχόμενο  διαδικτύου,  οργάνωση  περιεχομένου,  αναζήτηση  και  έλεγχος  ευχρηστίας. 
Όλες  οι  παραπάνω  ενότητες  αποτελούνται  από  επιμέρους  οδηγίες  ευχρηστίας.  Όλες  οι 
παραπάνω θεματικές  έννοιες  θα μπορούσαν  να αποτελούν  ζητήματα  για  την  δημιουργία 
αρχών ευχρηστίας του Διαδικτύου. Έτσι, κάθε ενότητα‐αρχή θα περιελάμβανε τις δικές της 
οδηγίες ευχρηστίας.  

Αυτό που πρέπει  να σημειωθεί  εδώ  είναι  ότι  παρά  το  γεγονός  ότι  θα περίμενε  κανείς  οι 
οδηγίες  που  αναφέρει  το  usability.gov.  να  αφορούν  και  ηλικιωμένους,  κάτι  τέτοιο  δεν 
ισχύει. Για παράδειγμα, η ενότητα που αφορά στην προσβασιμότητα και θα έπρεπε να ήταν 
η κατεξοχήν ενότητα που θα έπρεπε να αναφέρει οδηγίες  χρήσιμες και σε ηλικιωμένους, 
παρουσιάζει οδηγίες που θα έλεγε κανείς ότι έχουν περισσότερο τεχνικό προσανατολισμό. 
Οι οδηγίες αυτές αναφέρονται κυρίως σε αυτούς που θα υλοποιήσουν την σχεδίαση και όχι 
τόσο στον ίδιο τον σχεδιαστή της διεπαφής. 

1.2 Αξιολόγηση ευχρηστίας 

Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η έννοια της αξιολόγησης καθώς και ορισμένες από 
τις δεκάδες μεθόδους αξιολόγησης  της ευχρηστίας που υπάρχουν. Οι μέθοδοι που έχουν 
επιλεχθεί  να  αναλυθούν,  αποτελούν  ίσως  τις  πιο  σχετικές  με  θέματα  αξιολόγησης 
ευχρηστίας του διαδικτύου και έχουν χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες μελέτες περίπτωσης που 
έχουν να κάνουν με μελέτη ευχρηστίας συστημάτων για ηλικιωμένους χρήστες.  

1.2.1 Έννοια αξιολόγησης 

Η  αξιολόγηση  της  ευχρηστίας  αποτελεί  βασική  αρχή  του  ανθρωποκεντρικού  σχεδιασμού 
και  πρέπει  να αντιμετωπίζεται  σαν μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται  σε  όλες  τις 
φάσεις της σχεδίασης και της υλοποίησης ενός συστήματος. (Αβούρης, 2000) 

Η αξιολόγηση γενικά είναι μια διαδικασία συλλογής στοιχείων σχετικών με την ευχρηστία 
μιας σχεδίασης ή ενός προϊόντος για μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών και μια  ιδιαίτερη 
δραστηριότητα  μέσα  σε  καθορισμένο  περιβάλλον  ή  πλαίσιο  εργασίας.  (Preece,  Rogers, 
Sharp, Benyon, Holland & Carey, 1994) 

Η αξιολόγηση έχει τρεις βασικούς στόχους:  

1. Τον  προσδιορισμό  του  εύρους  της  λειτουργικότητας  του  συστήματος.  Η 
λειτουργικότητα του συστήματος είναι σημαντική δεδομένου ότι θα πρέπει να καλύπτει 
τις απαιτήσεις του χρήστη. Με άλλα λόγια, η σχεδίαση του συστήματος θα πρέπει να 
δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες πιο εύκολα. Αυτό 
σημαίνει  ότι  η απαιτούμενη λειτουργικότητα όχι μόνο πρέπει  να  είναι  διαθέσιμη στο 
σύστημα, αλλά και άμεσα προσπελάσιμη από τον χρήστη αναφορικά με τις ενέργειες 
που πρέπει να κάνει για να εκτελέσει την εργασία του. Σημαίνει επίσης ότι η χρήση του 
συστήματος πρέπει να συμπλέει με τις προσδοκίες που έχει ο χρήστης για την εργασία. 
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2. Την  επίδραση  του  συστήματος  στον  χρήστη.  Είναι  απαραίτητο  να  συνυπολογίζονται 
ζητήματα όπως πόσο εύκολο είναι το σύστημα στην εκμάθηση, η ευχρηστία του και η 
στάση του χρήστη απέναντί του. Επιπρόσθετα είναι σημαντικό να προσδιορίζουμε τους 
τομείς  του  σχεδιαζόμενου  συστήματος  που  υπερφορτώνουν  με  κάποιον  τρόπο  τον 
χρήστη. 

3. Τον  εντοπισμό  οποιωνδήποτε  συγκεκριμένων  προβλημάτων  στο  σύστημα.  Τα 
προβλήματα  αυτά  μπορούν  να  αφορούν  απόψεις  της  σχεδίασης  οι  οποίες,  όταν 
χρησιμοποιούνται  στο  σωστό  πλαίσιο,  προκαλούν  απρόβλεπτα  αποτελέσματα  ή 
σύγχυση στους χρήστες. (Dix, Finlay, Abowd, & Beale, 2003) 

1.2.2 Μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας είναι  τεχνικές που μπορούν να  χρησιμοποιηθούν για 
τη μέτρηση της ευχρηστίας ενός προϊόντος ή συστήματος. 

Το  ISO/EC 9241 προτείνει  τρεις πιθανούς  τρόπους με  τους οποίους μπορεί να μετρηθεί η 
ευχρηστία ενός προϊόντος ή συστήματος: 

Με  την  ανάλυση  των  χαρακτηριστικών  του  συστήματος  ή  προϊόντος  σε  σχέση  με  ένα 
ορισμένο πλαίσιο χρήσης, με την ανάλυση της διαδικασίας της αλληλεπίδρασης και με την 
ανάλυση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης του χρήστη.  

Το πλαίσιο χρήσης περιλαμβάνει τους χρήστες, τις εργασίες που θέλουν να εκτελέσουν και 
το  περιβάλλον  στο  οποίο  θα  λειτουργεί  το  σύστημα.  Η  διαδικασία  της  αλληλεπίδρασης 
μπορεί να αφορά την αποτελεσματική πλοήγηση και ανάδραση του χρήστη με το σύστημα 
αλλά και τις σαφείς ενδείξεις ολοκλήρωσης μιας εργασίας και εξόδου από μια εφαρμογή. Η 
αποδοτικότητα, έχει να κάνει με το αν ο χρήστης κατορθώνει να ενεργήσει γρήγορα, σωστά 
και ολοκληρωμένα, η αποτελεσματικότητα, με το αν ο χρήστης επιτυγχάνει  τους σκοπούς 
του και η ικανοποίηση, με την προσφορά του συστήματος στον χρήστη.   

Οι μεθοδολογίες αξιολόγησης της ευχρηστίας ταξινομούνται σύμφωνα με κάποια κριτήρια. 
Ορισμένα  από  τα  πιο  δημοφιλή  κριτήρια  που  χρησιμοποιούνται  στη  βιβλιογραφία  της 
Επικοινωνίας Ανθρώπου ‐ Υπολογιστή είναι τα εξής: 

1. Η φάση της διαδικασίας ανάπτυξης στην οποία εφαρμόζονται: 

Η αξιολόγηση της ευχρηστίας ενός συστήματος κατηγοριοποιείται στις ακόλουθες μορφές, 
ανάλογα  με  τη  φάση  ανάπτυξης  του  συστήματος  κατά  την  οποία  γίνεται  η  αξιολόγηση 
(Αβούρης, 2000):  

 Διαμορφωτικές (formative): γίνονται κατά τη φάση ανάπτυξης του συστήματος και 
έχουν στόχο την βελτίωση της διαμόρφωσής του. 

 Αθροιστικές  ή  συμπερασματικές  (summative):  γίνονται  συνήθως  μετά  την 
εγκατάσταση και χρήση του συστήματος και έχουν στόχο τον εντοπισμό συνεπειών 
στον τελικό χρήστη. 

2. Η συμμετοχή ή όχι των χρηστών: 

Μια άλλη κατηγοριοποίηση των αξιολογήσεων ευχρηστίας έχει να κάνει με το αν απαιτείται 
η συμμετοχή των χρηστών ή όχι: 

 Εμπειρικές αξιολογήσεις (empirical evaluations): είναι βασισμένες σε πραγματικούς, 
αντιπροσωπευτικούς  χρήστες  και  απαιτούν  μια  προσομοίωση,  ένα  πρωτότυπο  ή 
την πλήρη υλοποίηση του συστήματος. Αυτός ο τύπος αξιολόγησης χρησιμοποιείται 
για να εντοπιστούν λάθη ευχρηστίας, να εκτιμηθεί η γνώμη των χρηστών καθώς και 
για να παρατηρηθεί και να μετρηθεί η απόδοσή τους. 
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 Μη  εμπειρικές  αξιολογήσεις  (non‐empirical  evaluations):  εφαρμόζονται  χωρίς  να 
απαιτείται  η  συμμετοχή  των  χρηστών  και  στηρίζονται  σε  θεωρητικά  μοντέλα  τα 
οποία προσομοιώνουν τη συμπεριφορά του χρήστη. 

3. Ο τόπος διεξαγωγής τους: 

Ανάλογα  με  το  αν  οι  αξιολογήσεις  λαμβάνουν  χώρα  εντός  ή  εκτός  εργαστηρίου, 
ταξινομούνται ως εξής (Αβούρης, 2000):  

 Αναλυτικές ή Πειραματικές (analytic or experimental): διεξάγονται στο εργαστήριο 

 Διερευνητικές (inquiry): διεξάγονται εκτός εργαστηρίου 

4. Το είδος των στοιχείων που καταγράφουν:  

Ανάλογα  με  το  είδος  των  στοιχείων  που  καταγράφουν  οι  μέθοδοι  αξιολόγησης, 
διακρίνονται σε (Gutwin & Greenberg, 2000): 

 Ποσοτικές  (quantitative):  καταγράφουν  αριθμητικά  στοιχεία  τα  οποία 
διαμορφώνουν  δείκτες  αξιολόγησης  προσφέροντας  ποσοτικές  ενδείξεις.  Είναι 
καταλληλότερες για ανάδειξη σχέσεων, επίδειξη, μέτρηση και γενίκευση. 

 Ποιοτικές  (qualitative): προσπαθούν να εντοπίσουν ποιότητες που αναδεικνύονται 
μέσα  από  τη  χρήση  του  συστήματος.  Είναι  καταλληλότερες  για  διερεύνηση, 
εντοπισμό και ερμηνεία νέων ιδεών, απόψεων και ποιοτήτων. 

5. Ο τρόπος διεξαγωγής τους:  

Σε  σχέση  με  τον  τρόπο  που  διεξάγονται,  υπάρχουν  τρεις  μορφές  αξιολόγησης  της 
ευχρηστίας ενός συστήματος, (Nielsen & Mack, 1994):  

 Αναζήτηση  (usability  inquiry): κατά την αξιολόγηση με αναζήτηση συλλέγονται και 
καταγράφονται  πληροφορίες  για  τις  προτιμήσεις,  τις  ανάγκες  και  την  κατανόηση 
του  συστήματος  από  τους  χρήστες.  Αυτό  επιτυγχάνεται  μιλώντας  τους, 
παρατηρώντας  τους  και  επιτρέποντάς  τους  να  απαντούν  σε  ερωτήσεις.  Μέθοδοι 
αξιολόγησης αναζήτησης: 

 Συνεντεύξεις  (interviews):  Η  λήψη  συνεντεύξεων  από  χρήστες  σχετικά  με  την 
εμπειρία  τους  με  το  σύστημα  παρέχει  έναν  άμεσο  και  δομημένο  τρόπο 
συλλογής  πληροφοριών.  Μέσω  των  συνεντεύξεων  μπορούν  να  εκμαιευθούν 
πληροφορίες σχετικές με τις προτιμήσεις και τις εντυπώσεις του χρήστη καθώς 
και τη στάση του, (Dix et al., 2003). 

 Ομάδες  εστίασης  (focus  groups):  Στην  συγκεκριμένη  μέθοδο  αξιολόγησης  οι 
χρήστες  συμμετέχουν  σε  ομάδες  σύσκεψης  μαζί  με  σχεδιαστές  ώστε  να 
μοιραστούν  τις  εμπειρίες  και  τις  προτιμήσεις  τους  ως  προς  το  μελλοντικό 
σύστημα.  Το  αρνητικό  της  μεθόδου  αυτής  είναι  ότι  δεν  αξιολογείται  η 
ενδεχόμενη αλληλεπίδραση με  το σύστημα.  Καταγράφει αυτό που επιθυμούν 
οι  χρήστες,  το  οποίο  όμως  δεν  συνάδει  πάντα  με  αυτό  που  στην 
πραγματικότητα θα χρησιμοποιούσαν, (Κουτσαμπάσης, 2011β). 

 Ερωτηματολόγια  (questionnaires):  Τα  ερωτηματολόγια  συμπληρώνονται  από 
τους  χρήστες,  αφού  ετοιμαστούν  προσεκτικά  από  τους  ειδικούς,  και 
χρησιμοποιούνται  για  να  εκτιμήσουν  τη  χρηστικότητα,  την  αξιοπιστία  και  την 
εγκυρότητα  του συστήματος,  (Kirakowski, 2000).    Ένα  τυπικό  ερωτηματολόγιο 
είναι αυτό του Gary Perlman (1997): Practical Heuristics for Usability Evaluation, 
για την αξιολόγηση ενός δικτυακού τόπου. 

 Καταγραφόμενες  συνεδρίες  (journaled  sessions):  Κατά  τη  μέθοδο  αυτή 
μοιράζεται  ένα  πρότυπο  στους  χρήστες,  το  οποίο  περιέχει  επιπρόσθετα  και 
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λειτουργίες καταγραφής των πράξεων των χρηστών. Οι εργασίες που ζητούνται 
από  τους  χρήστες  να  εκτελέσουν  και  μπορούν  να  καταγραφούν  είναι  για 
παράδειγμα  οι  κινήσεις  του  κέρσορα,  οι  επιλογές  με  το  ποντίκι,  οι 
πληκτρολογήσεις ή ακόμη και ο χρόνος εκτέλεσης μιας εργασίας. Λόγω του ότι 
η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά ως μια από απόσταση μέθοδος 
αξιολόγησης,  οι  πράξεις  και  οι  αντιδράσεις  του  χρήστη  δεν  μπορούν  να 
παρατηρηθούν από κάποιον, (Κουτσαμπάσης, 2011β).  

 Αυτοαναφερόμενες εγγραφές καταχώρησης (self – reporting logs): Ζητείται από 
τους  χρήστες  να  καταγράψουν  και  να  αναφέρουν  τις  πράξεις  τους  και  τις 
παρατηρήσεις τους κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης με το σύστημα. Το κύριο 
μειονέκτημα  και  αυτής  της  μεθόδου  είναι  ότι  δεν  υπάρχει  παρών  κάποιος  
παρατηρητής  ώστε  να  παρατηρεί  τις  πράξεις  και  αντιδράσεις  του  χρήστη, 
(Κουτσαμπάσης, 2011β). 

 Επιθεώρηση  (usability  inspection):  κατά  την  αξιολόγηση  με  επιθεώρηση  οι 
συμμετέχοντες  κατά  κανόνα  δεν  είναι  οι  χρήστες  του  συστήματος  αλλά  ειδικοί 
ευχρηστίας και σχεδιαστές. Ο γενικός  τους στόχος είναι να εντοπίσουν σημαντικά 
προβλήματα, (Κουτσαμπάσης, 2011). Μέθοδοι αξιολόγησης επιθεώρησης: 

 Ευρετική  αξιολόγηση  (heuristic  evaluation):  Κατά  την  συγκεκριμένη 
συστηματική μέθοδο επιθεώρησης ευχρηστίας, ειδικοί ευχρηστίας κρίνουν αν η 
διεπαφή ακολουθεί γενικευμένες αρχές ευχρηστίας. Οι αξιολογητές απαιτείται 
να είναι ειδικοί τόσο επί της ευχρηστίας, όσο και επί του πεδίου εφαρμογής του 
συστήματος που αξιολογείται (“διπλοί ειδικοί”, “double experts”). Συνήθως 3‐5 
ειδικοί είναι αρκετοί καθώς βρίσκουν πάνω από το 80%  των προβλημάτων. Η 
συγκεκριμένη μέθοδος αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε κάθε 
στιγμή και στάδιο του κύκλου ανάπτυξης, (Κουτσαμπάσης, 2011). 

 Γνωστική περιδιάβαση (cognitive walkthroughs): Η γνωστική περιδιάβαση είναι 
μια  μέθοδος  αξιολόγησης  που  εκμεταλλεύεται  την  φυσική  μας  τάση  για 
πειραματισμό  με  ένα  διαδραστικό  σύστημα  και  προσφέρει  ένα  συστηματικό 
τρόπο  να  καταγράψουμε  ενδεχόμενα  προβλήματα  ευχρηστίας  σε  μια 
διαδικασία  αξιολόγησης.  Μέσω  της  συγκεκριμένης  μεθόδου,  αναγνωρίζονται 
από τους αξιολογητές προβλήματα που αφορούν στην επίτευξη των στόχων του 
χρήστη  γι’  αυτό  και  θεωρείται  πολύ  καλή  μέθοδος  στις  περιπτώσεις  που  μας 
ενδιαφέρει  η  εύκολη  και  αποτελεσματική  επίτευξη  συγκεκριμένων  στόχων 
αλληλεπίδρασης.  Μια  παραλλαγή  της  μεθόδου  είναι  η  πλουραλιστική 
περιδιάβαση  (pluralistic  walkthrough)  κατά  την  οποία  συμμετέχουν  χρήστες, 
καθώς και σχεδιαστές και προγραμματιστές, (Κουτσαμπάσης, 2011). 

 Τυπική επιθεώρηση ευχρηστίας (formal usability inspection): Η αξιολόγηση στην 
περίπτωση αυτή γίνεται από την ίδια τη ομάδα ανάπτυξης, σε αντίθεση με τις 
άλλες  μεθόδους  επιθεώρησης  όπου  συμμετέχουν  ειδικοί  ευχρηστίας.  Το 
δυνατό  σημείο  της  μεθόδου  αυτής  είναι  ότι  δίνει  τη  δυνατότητα  στους 
σχεδιαστές  του  συστήματος  να  κάνουν  την  αξιολόγηση  τους,  επιβάλλοντας 
όμως κάποιους κανόνες αξιολόγησης ώστε να “ξεφύγουν” από την προσωπική 
τους  οπτική  και  να  προσπαθήσουν  να  υιοθετήσουν  την  οπτική  του  χρήστη, 
(Κουτσαμπάσης, 2011). 

 Επιθεώρηση  χαρακτηριστικών  (Feature  inspection):  Η  μέθοδος  αυτή  εστιάζει 
στο σύνολο των χαρακτηριστικών του συστήματος τα οποία καταγράφονται σε 
λίστα  και  ζητείται  από  τους  αξιολογητές  να  εκτελέσουν  διάφορες  εργασίες 
πάνω  σε  αυτά.  Το  κάθε  χαρακτηριστικό  αναλύεται  σύμφωνα  με  τη 
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διαθεσιμότητα, με τον τρόπο κατανόησης και με άλλους τρόπους που αφορούν 
την ευχρηστία του, (Nielsen & Mack, 1994). 

 Επιθεώρηση  προτύπων  (Standards  inspection):  Κατά  τη  συγκεκριμένη 
αξιολόγηση  ειδικοί  επί  του  προτύπου  επιθεωρούν  τη  συμμόρφωση  του 
συστήματος  με  αυτό.  Εφόσον  το  πρότυπο  μπορεί  να  ελεγχθεί  εν  μέρει  και 
τεχνικά,  τότε  ο  έλεγχος  γίνεται  από  αυτοματοποιημένα  εργαλεία.  Για 
παράδειγμα,  ο  έλεγχος  δικτυακών  τόπων  για  την  προσβασιμότητά  τους 
σύμφωνα με πρότυπα όπως οι οδηγίες εξασφάλισης της προσβασιμότητας του 
διαδικτυακού  περιεχομένου,  είναι  μια  περίπτωση  επιθεώρησης  προτύπων, 
(Κουτσαμπάσης, 2011). 

 Επιθεώρηση  με  βάση  οδηγίες  (Guideline‐based  inspection):  Κατά  την  μέθοδο 
αξιολόγησης ένα σύστημα επιθεωρείται σε σχέση με συγκεκριμένες οδηγίες. Οι 
οδηγίες  σχεδίασης  είναι  πιο  εύκολο  να  ελεγχθούν  απ’  ότι  είναι  οι  αρχές 
(ιδιαίτερα  για  άπειρους  αξιολογητές),  επειδή  είναι  πιο  συγκεκριμένες  και 
συνήθως ο έλεγχος έχει απλά θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα  (μια οδηγία είτε 
ακολουθείται,  είτε όχι). Από την άλλη πλευρά είναι πολλές στον αριθμό και η 
διαδικασία  είναι  χρονοβόρα  και  κουραστική,  ιδιαίτερα  για  τους  έμπειρους 
αξιολογητές, (Κουτσαμπάσης, 2011β). 

 Δοκιμές  (usability  testing):  κατά  την  αξιολόγηση  με  δοκιμές,  οι  χρήστες  εκτελούν 
τυπικές  εργασίες  του  συστήματος  και  οι  αξιολογητές  χρησιμοποιούν  τα 
αποτελέσματα  των  εργασιών  για  να  ελέγξουν  πώς  το  περιβάλλον  διεπαφής 
υποστηρίζει  τους  χρήστες  να  τις  πραγματοποιήσουν.  Μέθοδοι  αξιολόγησης  με 
δοκιμές: 

 Πρωτόκολλο εξωτερίκευσης σκέψης (thinking aloud protocol): Στην προσέγγιση 
αυτή  ζητείται  από  τους  χρήστες  να  σκέφτονται  δυνατά  όσο  εκτελούν  τις 
εργασίες, (Dickinson, Smith, Arnott, Newell & Hill, 2007). Τους ζητείται ακόμη να 
εκφράσουν  με  λόγια  τις  σκέψεις,  τα  αισθήματα  και  τη  γνώμη  τους  κατά  την 
εργασία  τους  με  το  σύστημα.  Οι  συμμετέχοντες  περιγράφουν  τι  ενέργειες 
κάνουν,  καθώς  τις  κάνουν,  έτσι  γίνεται  πιο  εύκολα  κατανοητό  το  πώς 
αντιλαμβάνονται  το  σύστημα,  (Dickinson,  Arnott  &  Prior,  2007b).  Μέσω  της 
συγκεκριμένης μεθόδου,  είναι πιθανό να αναγνωριστούν ασαφείς λειτουργίες 
του  συστήματος  από  τους  χρήστες  ή  λειτουργίες  που  δεν  υποστηρίζονται,  να 
βρεθούν δυσκολίες που ενδεχομένως μπορεί να αντιμετωπίζουν οι χρήστες σε 
θέματα ορολογίας αλλά και να ακουστούν ιδέες από τους ίδιους τους χρήστες 
για επανασχεδίαση του συστήματος, (Κουτσαμπάσης, 2011β). 

 Συνεργατική ανακάλυψη (co‐discovery ): Στη συγκεκριμένη προσέγγιση, ζητείται 
από  δυο  χρήστες  να  εκπληρώσουν  ταυτόχρονα  μια  εργασία  και  τους 
επιτρέπεται  να  βοηθήσουν  ο  ένας  τον  άλλον,  συζητώντας  μεταξύ  τους  ό,τι 
προβλήματα αντιμετωπίσουν,  (Dumas & Redish, 1999). Οι  δύο συμμετέχοντες 
προσπαθούν  να  εκτελέσουν  εργασίες  σε  συνεργασία,  ενώ  ταυτόχρονα 
παρακολουθούνται. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο συμμετεχόντων μπορεί 
να βοηθήσει τους χρήστες να εκφράσουν καλύτερα τις σκέψεις τους και έτσι να 
έχει  καλύτερα  αποτελέσματα.  Ωστόσο,  μια  τέτοια  μέθοδος  είναι 
αποτελεσματική  ιδιαίτερα  για  περιβάλλοντα  συνεργασίας  και  γενικότερα  σε 
προϊόντα  και  συστήματα  που  έχουν  σχεδιασθεί  να  χρησιμοποιούνται  σε 
περιβάλλοντα  ομάδων  εργασίας.  Γενικά,  το  πρωτόκολλο  συνεργατικής 
ανακάλυψης  έχει  δειχθεί  ως  ένας  πολύ  αποτελεσματικός  τρόπος  συλλογής 
δεδομένων για τις απόψεις των χρηστών, ιδιαίτερα από άπειρους αξιολογητές, 
(Κουτσαμπάσης, 2011β). 
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 Πρωτόκολλο  ερωτήσεων  ‐  απαντήσεων  (question  asking  protocol):  Το 
πρωτόκολλο ερωτήσεων ‐ απαντήσεων θέτει στον χρήστη ερωτήσεις σχετικά με 
το  προϊόν.  Η  δυνατότητα  να απαντήσει  ο  χρήστης  τις  ερωτήσεις,  βοηθά  στην 
κατανόηση και αναγνώριση των τμημάτων της διεπαφής που είναι προφανή και 
αυτών  που  είναι  δύσκολα  στη  χρήση.  Ωστόσο,  οι  συνεχείς  διακοπές  που 
απαιτούνται,  δεν  βοηθούν  τους  χρήστες  να  ολοκληρώσουν  απερίσπαστοι  τις 
εργασίες τους, (Κουτσαμπάσης, 2011β). 

 Μετρήσεις  απόδοσης  (performance measurements):  Η  συγκεκριμένη  μέθοδος 
αξιολόγησης  της  ευχρηστίας  στοχεύει  στην  αξιολόγηση  μέσα  από  τον 
καθορισμό  ποσοτικών  δεδομένων.  Για  παράδειγμα,  ο  χρόνος  που  απαιτείται 
για  την  ολοκλήρωση  μιας  εργασίας  από  τον  χρήστη  ή  ο  αριθμός  των 
σφαλμάτων  κατά  την  εκτέλεση μιας  εργασίας.  Η  δυσκολία  της  συγκεκριμένης 
μεθόδου  αξιολόγησης  είναι  ότι  για  να  είναι  επιτυχής,  οι  στόχοι  που 
καθορίζονται  και  δοκιμάζονται  πρέπει  απαραίτητα  να  είναι  ποσοτικά 
μετρήσιμοι, (Κουτσαμπάσης, 2011β). 

1.2.3 Καταλληλότητα  μεθόδων  αξιολόγησης  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της 
διπλωματικής 

Πολλές από τις παραπάνω μεθόδους αξιολόγησης θα είχε νόημα να χρησιμοποιηθούν για 
την  διεκπεραίωση  του  στόχου  αυτής  της  διπλωματικής  που  είναι  να  αξιολογηθεί  η 
ευχρηστία ενός δικτυακού τόπου σε σχέση με τις ανάγκες των ηλικιωμένων.  

Για παράδειγμα, όσον αφορά στον τρόπο διεξαγωγής τους, μέθοδοι όπως οι συνεντεύξεις ή 
τα  ερωτηματολόγια  θα  ήταν  ίσως  βοηθητικές  καθώς  μέσω  αυτών  μπορούμε  άμεσα  να 
συλλέξουμε  τις  προτιμήσεις  των  χρηστών  καθώς  και  την  αξιοπιστία  του  συστήματος  που 
μελετάται. Από  την άλλη μεριά, άλλες μέθοδοι  ίσως  να θεωρούνται ακατάλληλες  για  τον 
στόχο  που  θέλουμε  να  επιτύχουμε.  Οι  ομάδες  εστίασης  θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί 
ακατάλληλη μέθοδος αξιολόγησης κυρίως για την ομάδα των ηλικιωμένων διότι λόγω της 
ηλικίας  δεν  είναι  εύκολη  η  δημιουργία  ομάδων  συνεργασίας  των  συμμετεχόντων.  Όπως 
έχει  αναφέρει  και  η  Zajicek  (2004),  ένα  γκρουπ  ηλικιωμένων  είναι  δυσκολότερο  να 
συγκεντρωθεί όταν είναι αρκετά μεγάλο. Παράλληλα, με την μέθοδο αυτή είναι πιθανό να 
μην  αξιολογείται  η  ενδεχόμενη  αλληλεπίδραση  με  το  σύστημα.  Αντίστοιχα,  λόγω  του  ότι 
μέσω  των  καταγραφόμενων  συνεδριών  καθώς  και  των  αυτοαναφερόμενων  εγγραφών 
καταχώρησης δεν μπορούν να παρατηρηθούν οι αντιδράσεις του χρήστη από κάποιον, θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν και αυτές μη χρήσιμες στην περίπτωσή μας.  

Παράλληλα, η γνώμη έμπειρων αξιολογητών ευχρηστίας θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμη μέσω 
μιας  ευρετικής  αξιολόγησης  με  τη  βοήθεια  της  οποίας,  θα  μπορούσαν  να  γίνουν  άμεσα 
γνωστά τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο υπό‐αξιολόγηση ιστότοπος. Η 
μεθοδολογία  επιθεώρησης προτύπων θα ήταν  ίσως  χρήσιμη στην περίπτωσή μας,  καθώς  
πρότυπα  όπως  οι  οδηγίες  εξασφάλισης  της  προσβασιμότητας  του  διαδικτυακού 
περιεχομένου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελεγχθεί η προσβασιμότητα του προς 
μελέτη δικτυακού τόπου. Αντίστοιχα, και η επιθεώρηση με βάση οδηγίες θα μπορούσε να 
είναι  εξίσου  κατάλληλη,  ωστόσο  λόγω  των  ποικίλων  οδηγιών  προσβασιμότητας  που 
υπάρχουν,  θα  ήταν  χρονοβόρα  η  επιθεώρηση  του  ιστότοπου.  Από  την  άλλη,  μια  τυπική 
επιθεώρηση ευχρηστίας θα ήταν πολύ δύσκολο έως αδύνατο να πραγματοποιηθεί καθώς 
απαιτείται η ίδια η ομάδα ανάπτυξης του προς αξιολόγηση συστήματος.  

Το  να  έρθουν  οι  ίδιοι  οι  χρήστες  σε  επαφή  με  τον  ιστότοπο  μέσω  μεθόδων  δοκιμών  θα 
αποτελούσε  ένα  θετικό  στοιχείο  για  την  αξιολόγησή  του.  Μέσω  του  πρωτόκολλου 
εξωτερίκευσης σκέψης μπορούν εύκολα να διαπιστωθούν οι δυσκολίες που ενδεχομένως 
μπορεί  να  αντιμετωπίζουν  οι  ηλικιωμένοι  χρήστες  κατά  την  αλληλεπίδρασή  τους  με  το 
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σύστημα.  Είναι  μια  μεθοδολογία  που  έχει  χρησιμοποιηθεί  αρκετά  σε  περιπτώσεις  που 
έχουν να κάνουν με ηλικιωμένους και έχει δείξει να είναι κατάλληλη για μια τέτοια είδους 
μελέτη.  Μια  μεθοδολογία  που  δεν  θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί  κατάλληλη  στην 
συγκεκριμένη  περίπτωση,  είναι  αυτή  της  συνεργατικής  ανακάλυψης  καθώς  απευθύνεται 
κυρίως σε μελέτες για περιβάλλοντα συνεργασίας και απαιτεί την ταυτόχρονη συνεργασία 
δυο χρηστών για την εκπλήρωση μιας εργασίας. Το πρωτόκολλο ερωτήσεων – απαντήσεων 
είναι μια ακόμη ακατάλληλη μέθοδος αξιολόγησης για την ομάδα των ηλικιωμένων καθώς 
μπορούν εύκολα να χάσουν την συγκέντρωσή τους κατά την διεκπεραίωση των εργασιών 
τους.  Μια  εύκολη  μέθοδος  αξιολόγησης  είναι  και  οι  μετρήσεις  απόδοσης,  οι  οποίες 
μπορούν  να  καθορίσουν  δεδομένα  που  να  είναι  ποσοτικά  μετρήσιμα  και  επομένως  να 
συμβάλλουν σε στατιστικούς ελέγχους. Έτσι, θα είχε νόημα αν θέλαμε να μετρήσουμε τον 
χρόνο  ολοκλήρωσης  των  εργασιών  των  χρηστών  μας  ή  των  αριθμό  των  σφαλμάτων  που 
κάνουν κατά την αλληλεπίδρασή τους με τον ιστότοπο. 

Η  επιλογή  των  μεθοδολογιών  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την  αξιολόγηση  του 
συγκεκριμένου  διαδικτυακού  τόπου  που  μελετάται  στην  διπλωματική,  περιγράφεται  σε 
επόμενο κεφάλαιο. 

1.3 Προσβασιμότητα Διαδικτύου: σημαντικές έννοιες  

Η  προσβασιμότητα  στο  διαδίκτυο  εντάσσεται  στο  ευρύτερο  επιστημονικό  πεδίο  της 
Αλληλεπίδρασης  Ανθρώπου  ‐  Υπολογιστή  (HCI)  και  ειδικότερα  της  Καθολικής  Σχεδίασης 
(Universal Design). Σύμφωνα με τον Tim Berners ‐ Lee, τον διευθυντή της W3C (World Wide 
Web  Consortium),  η  δύναμη  του  παγκόσμιου  ιστού  είναι  η  καθολικότητά  του,  έτσι  η 
δυνατότητα  χρήσης  του  από  τον  καθένα,  ανεξαρτήτως  ανικανότητας,  ιδιαιτερότητας  ή 
πλαισίου χρήσης, αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα.  

1.3.1 Ορισμοί‐σημασία προσβασιμότητας στο διαδίκτυο 

Η προσβασιμότητα έχει αναγνωριστεί ως μια σημαντική διάσταση της σχεδίασης δικτυακών 
τόπων. (Κουτσαμπάσης, 2011) 

Η  προσβασιμότητα  ιστού  είναι  μια  γενική  προσέγγιση  που  έχει  να  κάνει  τόσο  με  την 
αποτελεσματικότητα μεταφοράς πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, όσο και με την ομαλή 
διάδραση  του  τελικού  χρήστη  με  το  λογισμικό.  Εστιάζει  δε,  σε  εκείνα  τα  χαρακτηριστικά 
των  εφαρμογών  που  υποστηρίζουν  καθολική  πρόσβαση  από  οποιαδήποτε  κατηγορία 
χρηστών και τεχνολογίας (Matera et al., 2006).  

Η  έρευνα  πάνω  στην  προσβασιμότητα  ιστού  έχει  δημιουργήσει  όρους  καθώς  και 
προσεγγίσεις  και  μεθόδους  για  την  εφαρμογή  των  όρων  αυτών  αλλά  και  εργαλεία 
αξιολόγησης της προσβασιμότητας. Νόμοι που προάγουν την προσβασιμότητα στηρίζονται 
συνήθως σε καθιερωμένα πρότυπα, όπως το Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 
που έχει προταθεί από την Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού, Web Accessibility Initiative 
(W3C.WAI). (Koutsabasis, Vlachogiannis & Darzentas, 2010) 

1.3.2 Αρχές προσβασιμότητας 

Παρά το γεγονός ότι η προσβασιμότητα είναι μια έννοια που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως 
για τον σχεδιασμό δικτυακών τόπων, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει προσπάθεια από κανέναν να 
διατυπώσει  αρχές  που  να  καθιερωθούν ως  βασικές  αλήθειες  για  την  έννοια  αυτή  (όπως 
έχει γίνει στην περίπτωση της ευχρηστίας). Παρ όλα αυτά είναι πλέον αποδεκτό από όλους 
ότι  για  να  θεωρείται  προσβάσιμη  οποιαδήποτε  πληροφορία  που  παρέχεται  στον 
Παγκόσμιο  Ιστό,  πρέπει  να  παρέχεται  με  δυο  τουλάχιστον  εναλλακτικούς  τρόπους  στον 
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χρήστη. Για παράδειγμα, για την παρουσίαση ενός βίντεο με ήχο, θα πρέπει να παρέχεται 
και  εναλλακτικός  τρόπος  προβολής  του  ώστε  να  είναι  προσβάσιμο  και  από  άτομα  με 
προβλήματα ακοής  (με την χρήση υπότιτλων λόγου χάριν).   Η δυνατότητα προβολής ενός 
περιεχομένου με δυο  τουλάχιστον  εναλλακτικούς  τρόπους θα μπορούσε  να αποτελεί  την 
βασική αρχή προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό.  

Η κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού, Web Accessibility Initiative (W3C.WAI), είναι γνωστή 
για τις οδηγίες προσβασιμότητας δικτυακών τόπων. Ωστόσο, οι οδηγίες που έχει αναπτύξει 
βασίζονται  σε  τέσσερις  απαιτήσεις  που  έχουν  τεθεί  όσον  αφορά  το  περιεχόμενο  των 
ιστοσελίδων.  Σύμφωνα  με  αυτές,  για  να  είναι  προσβάσιμο  το  περιεχόμενο  θα  πρέπει  να 
είναι αντιληπτό, λειτουργικό/εύχρηστο, κατανοητό και εύρωστο (http://www.w3.org/WAI). 
Θα  μπορούσε  να  θεωρήσει  κανείς  τις  έννοιες  αυτές  ως  αρχές  προσβασιμότητας  για  την 
σχεδίαση  ενός  δικτυακού  τόπου,  παρά  το  γεγονός  ότι  αφορούν  μόνο  στο  περιεχόμενο, 
δηλαδή σε ένα από τα ζητήματα με τα οποία εμπλέκεται η προσβασιμότητα.  

1.3.3 Οδηγίες προσβασιμότητας (guidelines) 

Παρόλο  που  δεν  υπάρχει  καμιά  καθιερωμένη  αρχή  προσβασιμότητας,  οι  οδηγίες  που 
αφορούν στην προσβασιμότητα δικτύου είναι εκατοντάδες και έχουν προταθεί από πολλές 
διαφορετικές πηγές.  

Οι  πιο  δημοφιλής  οδηγίες  προσβασιμότητας  είναι  οι  οδηγίες  της  κοινοπραξίας  του 
Παγκόσμιου  Ιστού,  “Web  Content  Accessibility  Guidelines”  (WCAG).  Η  κοινοπραξία  του 
Παγκόσμιου Ιστού, Web Accessibility  Initiative  (W3C.WAI) είναι μια διεθνής κοινοπραξία η 
οποία αναπτύσσει πρότυπα του Παγκόσμιου Ιστού, έχοντας ως αποστολή να τον οδηγήσει 
στο  μέγιστο  των  δυνατοτήτων  του,  αναπτύσσοντας  πρωτόκολλα  και  οδηγίες  που  θα 
εξασφαλίσουν  την  μακροπρόθεσμη  ανάπτυξή  του.  Οι  οδηγίες  “Web Content Accessibility 
Guidelines”  (WCAG)  αρχικά,  εκδόθηκαν  ως  WCAG  1.0.,  τον  Μάιο  του  1999  και  τον 
Δεκέμβριο του 2008 ακολούθησε μια νεότερη έκδοση WCAG 2.0. Η νεότερη αυτή έκδοση 
μπορεί  να  εφαρμοστεί  σε  ένα  μεγαλύτερο  φάσμα  τεχνολογιών  και  επιπλέον  είναι 
ευκολότερη σε  χρήση και πιο  κατανοητή σε σύγκριση με  την πρώτη έκδοση. Παράλληλα, 
έχει δοκιμαστεί η ακρίβειά της μέσω αξιολογήσεων. 

Το  συγκεκριμένο  σύνολο  οδηγιών  προσβασιμότητας  θεωρείται  καθιερωμένο  και 
χρησιμοποιείται  ευρέως  για  την  σχεδίαση  και  υλοποίηση  δικτυακών  τόπων,  ωστόσο, 
πολλές από  τις οδηγίες  είναι αρκετά  τεχνικές,  πράγμα που δεν βοηθά στην σχεδίαση  της 
εκάστοτε διεπαφής αλλά κυρίως στην υλοποίησή της.  

Όσον  αφορά  τη  συμβατότητά  τους  για  σχεδίαση  εφαρμογών  που  απευθύνονται  σε 
ηλικιωμένους,  είναι  θετικό  το  γεγονός  ότι  έχει  γίνει  μια  προσπάθεια  από  την  Web 
Accessibility Initiative ώστε πολλές από τις οδηγίες του συνόλου WCAG 2.0 να ειδικεύονται 
σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας αυτής.  (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/) 

 

Άλλα  σημαντικά  σύνολα  οδηγιών  για  την  ομάδα  των  ηλικιωμένων  καθώς  επίσης  και  ο 
τρόπος με τον οποίο έχουν αξιολογηθεί, παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο (2). 

1.3.4 Προσεγγίσεις αξιολόγησης προσβασιμότητας  

Η  κοινοπραξία  του  Παγκόσμιου  Ιστού  (W3C)  περιγράφει  τρεις  προσεγγίσεις  αξιολόγησης 
της προσβασιμότητας (http://www.w3.org/WAI/eval/Overview.html): 

1. την  προκαταρκτική  αξιολόγηση  (preliminary  evaluation):  είναι  ένας  γρήγορος  και 
απλός έλεγχος για την εύρεση των σημαντικότερων προβλημάτων προσβασιμότητας σε 
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μια  ιστοσελίδα.  Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από  μη  εξειδικευμένους  αξιολογητές 
εντοπίζοντας κάποια σημαντικά προβλήματα προσβασιμότητας.   

2. την  αξιολόγηση  συμμόρφωσης  (conformance  evaluation):  είναι  μια  περιληπτική 
προσέγγιση  που  καθορίζει  αν  ένας  ιστότοπος  πληροί  συγκεκριμένες  οδηγίες 
προσβασιμότητας, όπως οι οδηγίες “Web Content Accessibility Guidelines”.  

3. την αξιολόγηση που περιλαμβάνει χρήστες (involving end users): ξεπερνά την τεχνική 
αξιολόγηση περιλαμβάνοντας και τελικούς χρήστες. Ωστόσο, πρέπει πρώτα να έχει γίνει 
αξιολόγηση και αποσαφήνιση ορισμένων βασικών προβλημάτων προσβασιμότητας της 
ιστοσελίδας, ούτως ώστε να εμπλακούν οι χρήστες. 

Κατά  την  αξιολόγηση  προσβασιμότητας  μιας  εφαρμογής  συνηθίζεται  αρχικά  να  γίνεται  η 
προκαταρκτική αξιολόγηση, κατά την οποία γίνεται ένας πρωταρχικός τεχνικός έλεγχος με 
εργαλεία αυτόματου ελέγχου προσβασιμότητας.  Έπεται η αξιολόγηση συμμόρφωσης που 
με  συγκεκριμένα  κριτήρια  ελέγχου  πλέον,  αξιολογείται  η  εκάστοτε  εφαρμογή.  Τέλος,  και 
για να συλλεχθούν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, είναι πολύ χρήσιμο να εμπλακούν και 
ενδιαφερόμενοι χρήστες οι οποίοι θα αξιολογήσουν την εφαρμογή. 

Σε γενικές γραμμές, οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της 
προσβασιμότητας, ακολουθούν παρόμοιες τεχνικές με αυτές των μεθόδων αξιολόγησης της 
ευχρηστίας.  

1.3.5 Παρατηρήσεις για την έννοια της προσβασιμότητας στο Διαδίκτυο 

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η έννοια της προσβασιμότητας ενώ είναι σημαντική 
για  την  σχεδίαση  εφαρμογών  του  Διαδικτύου,  δεν  έχουν  καθιερωθεί  βασικές  αρχές  για 
αυτήν, οι οποίες θα μπορούσαν να κατευθύνουν τους σχεδιαστές. Παράλληλα, το γεγονός 
ότι  πολλές  από  τις  καθιερωμένες  οδηγίες  προσβασιμότητας  WCAG  2.0  μπορούν  να 
θεωρηθούν  περισσότερο  τεχνολογικά  προσανατολισμένες,  κάνει  την  δουλειά  των 
σχεδιαστών ακόμη πιο πολύπλοκη.  

1.4 Συμπεράσματα κεφαλαίου 

Από τους ορισμούς και τα χαρακτηριστικά των εννοιών που αναφέρθηκαν στο πρώτο αυτό 
κεφάλαιο,  καταλαβαίνει  κανείς  ότι  οι  ερευνητές  έχουν  ασχοληθεί  εις  βάθος  με  τα 
αντικείμενα  αυτά,  καταλήγοντας  ωστόσο  σε  πολλαπλά  συμπεράσματα,  πράγμα  που 
σημαίνει  ότι  οι  έννοιες  αυτές  χαρακτηρίζονται  από  υποκειμενικότητα.  Θα  μπορούσε 
μάλιστα να πει κανείς ότι βρίσκονται σε μια διαρκή εξέλιξη ή ακόμη καλύτερα προσαρμογή. 
Η προσαρμογή αυτή επιβάλλεται, καθώς παρά το γεγονός ότι πρόκειται για αρχές, δηλαδή 
γενικές αλήθειες και οδηγίες που ακολουθούνται από όλους, συνήθως αυτές απαιτείται να 
προσαρμόζονται  στην  εκάστοτε  σχεδιαστική  διαδικασία.  Για  το  λόγο  αυτό  οι  έννοιες  της 
ευχρηστίας  και  της  προσβασιμότητας  φαίνεται  να  αναλύονται  από  διαφορετικές  οπτικές 
γωνίες  σύμφωνα  με  το  είδος  της  σχεδίασης  και  αξιολόγησης  στην  οποία  απευθύνονται 
κάθε φορά.  

Στην προκειμένη, η μελέτη των εννοιών αυτών, πέραν της ενημέρωσης και επιστημονικής 
τεκμηρίωσης,  βοήθησε  και  στην  επιλογή  των  εργαλείων  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την 
επιτυχή ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας, όπως για παράδειγμα στην επιλογή των 
μεθόδων  αξιολόγησης  για  τις  ανάγκες  της  μελέτης  περίπτωσης  που  παρουσιάζεται  στα 
επόμενα κεφάλαια (3‐5). 

Όπως  θα  φανεί  και  στην  συνέχεια,  στην  προσπάθεια  χρήσης  των  αρχών  και  οδηγιών, 
διαπιστώθηκε ότι χρειάστηκε να εμπλακούν οι δύο έννοιες για την τελειότερη περιγραφή 
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και  χρήση  τους.  Θα  φανεί  λοιπόν  και  αργότερα  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  χρειάστηκε  να 
προσαρμοστούν στο πεδίο που μελετά η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία.   
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2 Σχεδίαση για Ηλικιωμένους 

Για τον ευνόητο λόγο ότι η σχεδίαση μπορεί να καλύπτει πολυποίκιλα θέματα, θεωρήθηκε 
απαραίτητο  να  γίνει  μια  εισαγωγική  ενημέρωση  στον  αναγνώστη  με  απώτερο  σκοπό  το 
πέρασμά  του  στην  εστίαση  των  στόχων  του παρόντος  κεφαλαίου.  Αρχικά αναλύθηκαν  οι 
λόγοι για τους οποίους είναι σημαντική η σχεδίαση για ηλικιωμένους. Με δεδομένο ότι το 
ζητούμενο είναι η διαδραστική σχέση ηλικιωμένου ‐ υπολογιστή, κρίθηκε υποχρεωτικό να 
μελετηθούν  τα  χαρακτηριστικά  τόσο  των  ηλικιωμένων  όσο  και  των  εφαρμογών  του 
υπολογιστή  για  να  εντοπιστούν  οι  θετικές  ή  αρνητικές  παράμετροι  που  ευνοούν  ή 
εμποδίζουν  αντίστοιχα  τη  σχέση  αυτή.  Εδώ,  έγινε  εστίαση  κυρίως  στις  αρνητικές 
παραμέτρους των οποίων ο περιορισμός συνιστά πρόκληση για τους σχεδιαστές.  

Επιπλέον,  μελετήθηκαν  και  παρουσιάζονται  σύνολα  αρχών  και  οδηγιών  που 
χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τη σχεδίαση, η οποία αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα 
αντικείμενα της διπλωματικής εργασίας.  

Προκειμένου να ενισχυθεί η όλη διαδικασία, διερευνήθηκε ένας μεγάλος αριθμός μελετών 
περίπτωσης από τις οποίες παρατίθενται οι πλέον συγγενείς της παρούσας έρευνας. 

2.1 Σημασία σχεδίασης για ηλικιωμένους 
2.1.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Σύμφωνα  με  στοιχεία  των  Ηνωμένων  Εθνών  και  του  Παγκόσμιου Οργανισμού  Υγείας  για 
τους ηλικιωμένους, το 2000 ζούσαν στον πλανήτη 600 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας άνω 
των 60  ετών. Μελέτες δείχνουν ότι η γήρανση του πληθυσμού παγκοσμίως θα αυξάνεται  
συνεχώς για τις επόμενες δεκαετίες. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2025, ο αριθμός των ατόμων 
τρίτης ηλικίας θα έχει φτάσει το 1,2 δισεκατομμύριο, ενώ το 2050 θα έχει ξεπεράσει τα 2 
δισεκατομμύρια.  

Το  ποσοστό  των  ηλικιωμένων  παγκοσμίως,  όπως  παρουσιάζει  το  γράφημα  (Εικόνα  1), 
φαίνεται να αυξάνεται όσο περνούν οι δεκαετίες.  

 

Εικόνα 1: Αύξηση ποσοστού ηλικιωμένων παγκοσμίως ανά δεκαετία (Kinsella & Wan, 2009) 
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Για το 2008, η Ελλάδα βρισκόταν σε μια από τις υψηλότερες θέσεις, ανάμεσα στις 25 χώρες 
με τα μεγαλύτερα ποσοστά ατόμων άνω των 65 ετών. (Εικόνα 2) 

 

Εικόνα 2: 25 χώρες του κόσμου με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής (Kinsella & Wan, 2009) 

Πιο  συγκεκριμένα,  η  Εθνική  Στατιστική  Υπηρεσία  αναφέρει  ότι  το  2004,  στην  Ελλάδα  τα 
άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών ξεπερνούσαν τα 2.500.000, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 
20%  ολόκληρου  του πληθυσμού  της  χώρας. Οι προβλέψεις  λένε,  ότι  έως  το 2050  το 32% 
του πληθυσμού στην Ελλάδα θα ανήκει στην τρίτη ηλικία. (http://www.statistics.gr/)  

2.1.2 Ψηφιακό χάσμα 

Η  ύπαρξη  του  τεχνολογικού  χάσματος  των  γενεών  είναι  αδιαμφισβήτητα  ένα  σημαντικό 
κοινωνικό  θέμα  που  έχει  απασχολήσει  και  θα  συνεχίσει  να  απασχολεί  τον  πληθυσμό 
ολόκληρου του κόσμου. 

Το τελευταίο τρίμηνο του 2004, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat, 
διεξήγαγε  μια  έρευνα  σύμφωνα  με  την  οποία  το  ψηφιακό  χάσμα  υφίσταται  κυρίως  για 
λόγους  που  έχουν  να  κάνουν  με  την  ηλικία  και  την  εκπαίδευση, 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/).  Για  άτομα  ηλικίας 
16  έως  24  ετών  το  ποσοστό  χρήσης  υπολογιστών  ή  Διαδικτύου  είναι  τρεις  φορές 
υψηλότερο από το ποσοστό εκείνων που βρίσκονται μεταξύ των ηλικιών 55 έως 74 (Εικόνα 
3). Πιο συγκεκριμένα, σε δείγμα της έρευνας που προήλθε από όλες τις χώρες‐μέλη της ΕΕ 
και  από  τις  υποψήφιες  προς  ένταξη  χώρες,  από  τα  άτομα  κάτω  των  24  ετών,  το  75% 
χρησιμοποιούν  το  διαδίκτυο,    ενώ  για  τα  άτομα  ηλικίας  64  έως  74  ετών,  το  αντίστοιχο 
ποσοστό είναι μόλις 11%. 
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Εικόνα 3: Χρήση υπολογιστή και διαδικτύου ανά φύλο και ηλικία, για το 2004, για όλες τις χώρες‐
μέλη της ΕΕ 

Η  έρευνα  έδειξε  πως  καθώς  η  ηλικία  αυξάνεται,  αυτομάτως  μειώνεται  και  η  χρήση 
υπολογιστή και διαδικτύου και πως μεταξύ των ατόμων πάνω των 54 ετών, η μείωση είναι 
απότομη  πράγμα  που  οφείλεται  κυρίως  στην  έλλειψη  στοιχειώδους  εκπαίδευσης  στη 
χρήση μοντέρνων εργαλείων. 

Τέλος, σύμφωνα πάλι με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), η Ελλάδα μαζί με 
τη  Σλοβακία  εμφανίζουν  τα  χαμηλότερα ποσοστά  χρηστών διαδικτύου στους άνω  των 65 
ετών στην ΕΕ, (1%). 

Σύμφωνα με  τα παραπάνω δημογραφικά στοιχεία αλλά  και  λόγω  της ανάγκης  εξάλειψης 
του ψηφιακού χάσματος,  είναι φανερό το μέγεθος  της σημασίας που πρέπει να δοθεί σε 
θέματα σχεδίασης απευθυνόμενα στην ηλικιακή αυτή ομάδα, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει να 
αποκτά θετική στάση απέναντι στο Διαδίκτυο. 

Σύμφωνα με τους Kurniawan και Zaphiris (2005) και τους Goodman και Lundell (2005), παρά 
το ψηφιακό  χάσμα,  πλέον,  όλο  και  περισσότερα άτομα άνω  των 60  ετών  χρησιμοποιούν 
όλο και περισσότερο το διαδίκτυο, αποτελώντας πλέον μια σημαντική αγορά. 

Οι Wagner, Hassanein  και Head  (2010)  υποστηρίζουν  ότι  η  ομάδα αυτή  αποτελείται  από 
τους  πιο  ταχέως  αναπτυσσόμενους  χρήστες  του  διαδικτύου.  Άλλωστε,  πολλές  μελέτες 
έχουν φανερώσει μια αυξανόμενη τάση στην χρήση υπολογιστών από ηλικιωμένους κατά 
το πέρασμα των χρόνων. 

Η θέληση των ηλικιωμένων ατόμων να ανεξαρτητοποιηθούν και να μειώσουν την κοινωνική 
απόκλιση, τα ωθεί σε όλο και συχνότερη χρήση των υπολογιστών. (Zajicek, 2004) 

Σύμφωνα με  τους Zajicek  (2004)  και Morris  (1994),  παρότι οι ηλικιωμένοι ποτέ δεν έχουν 
δείξει  αντίθετοι  στη  χρήση  νέων  τεχνολογιών,  έρχονται  αντιμέτωποι  με  δύσκολα  και 
πολύπλοκα  θέματα  προσβασιμότητας  και  αυτός  είναι  και  ο  βασικός  λόγος  που  προκαλεί 
την περιθωριοποίησή τους.  

Επίσης, οι Selwyn, Gorard, Furlong και Madden (2003) αναφέρουν πως παρά το γεγονός ότι 
ορισμένοι ηλικιωμένοι άνω των 60 δεν αποφεύγουν την χρήση νέων τεχνολογιών, θεωρούν 
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ότι είναι λιγότερο εξοικειωμένοι από τους νεότερους κατά τη χρήση και πιο επιλεκτικοί για 
τις εφαρμογές που θα χρησιμοποιήσουν. 

Υπάρχει  λοιπόν  ανάγκη  καταπολέμησης  των  διακρίσεων  και  σχεδίασης  τεχνολογικών 
λύσεων  ώστε  να  προάγεται  η  ανεξαρτησία,  να  βελτιστοποιείται  η  ποιότητα  ζωής  και  να 
παροτρύνεται η συμμετοχή όλων στην κοινωνία της πληροφορίας. (Zajicek, 2004) 

2.1.3 Ικανοποίηση αναγκών ηλικιωμένων 

Από έρευνες που έχουν γίνει με ηλικιωμένους χρήστες της τεχνολογίας, έχει ειπωθεί ότι η 
τεχνολογία  είναι  μια πηγή  για αυξανόμενη  κοινωνική υποστήριξη  για  τους ηλικιωμένους, 
ένα  βολικό  μέσο  για  την  προώθηση  προσβασιμότητας  στην  μάθηση,  την  υγεία  και  την 
επικοινωνία καθώς και ένα μέσο για την συμπερίληψη όλων στην κοινωνία. (Selwyn et al., 
2003) 

Η  τεχνολογία  των  υπολογιστών  βρίσκεται  παντού,  ωστόσο  πολλοί  πιθανοί  πελάτες 
παραμένουν παθητικοί στα ηλεκτρονικά μέσα. Όπως αναφέρει ο Morris (1994),  όσα άτομα 
δεν  είχαν  εμπειρία  στην  τεχνολογία  υπολογιστών  κατά  τα  χρόνια  τις  ανάπτυξής  τους, 
σίγουρα  δυσκολεύονται  περισσότερο  στην  εκμάθηση  υπολογιστών.  Τέτοιοι  πιθανοί 
χρήστες είναι κατά βάση οι ηλικιωμένοι οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν και οι Selwyn et al. 
(2003), πιθανότατα έχουν εκπαιδευτεί και εργαστεί σε περιβάλλοντα πολύ πριν διαδοθούν 
οι  τεχνολογίες  πληροφορίας.  Πόσο  εύκολο  είναι  λοιπόν  για  αυτούς  να  αναπτύξουν  τις 
απαιτούμενες  ικανότητες ώστε  να μπορέσουν  να ανταπεξέλθουν  και  να συμμετέχουν  και 
αυτοί ενεργά στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών μέσων;  

Οι  ανάγκες  και  τα  “θέλω”  των  ηλικιωμένων  αποτελούν  βασικούς  παράγοντες  για  την 
σχεδίαση των τεχνολογιών πληροφορίας, ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί η απαιτούμενη 
προσοχή για την κατανόηση, οργάνωση και διευκόλυνση των αναγκών τους σε σχέση με την 
αλληλεπίδραση  με  υπολογιστές.  Η  τεχνολογία  λοιπόν,  μπορεί  να  τους  προσφέρει  την 
υποστήριξη που  χρειάζονται  καθημερινά μόνο αν γνωρίζει  τις πραγματικές  τους ανάγκες. 
Είναι  επίσης  πολύ  σημαντικό  να  κατανοηθεί  ότι  η  σχεδίαση  για  ηλικιωμένους  απαιτεί 
διαφορετική αντιμετώπιση από αυτήν που απευθύνεται στο ευρύ κοινό. (Zajicek, 2004) 

Επομένως,  η  αποτελεσματική  σχεδίαση  των  τεχνολογιών  πληροφορίας  αποτελεί  μια 
πρόκληση  για  τους  σχεδιαστές  ώστε  να  κατορθώσουν  να  ικανοποιήσουν  την  ξεχωριστή 
αυτή ομάδα. (Goodman & Lundell, 2005) 

Το  τεχνολογικό  χάσμα  των  γενεών  και  η  παραμέληση  των  χαρακτηριστικών  των 
ηλικιωμένων, όπως αναφέρουν οι Dickinson et al. (2007), πρέπει να λυθούν με κατάλληλες 
αλληλεπιδραστικές τεχνολογίες αλλά και με μεθοδολογίες εκπαίδευσης για τη διευκόλυνση 
των αναγκών τους.  

2.1.4 Πεδία ενδιαφέροντος ηλικιωμένων 

Μέσα  από  εργαστήρια  μάθησης  (workshops)  έχει  φανεί  ότι  οι  τεχνολογίες  μπορούν  να 
κρατάνε συνδεδεμένους τους ηλικιωμένους με σημαντικές για αυτούς δραστηριότητες και 
με ποικίλα θέματα που μπορεί να τους ενδιαφέρουν. (Lundell, Morris & Intille, 2004) 

Οι Goodman και Lundell (2005) αναφέρουν πως σε συνέδρια που έχουν γίνει στο παρελθόν 
έχουν παρουσιαστεί πολλές διαφορετικές περιοχές ενδιαφέροντος για τους ηλικιωμένους. 
Αυτές  μπορεί  να  έχουν  να  κάνουν  με  ιστοσελίδες,  παιχνίδια  υπολογιστών,  συσκευές 
κίνησης αλλά και έξυπνα σπίτια για ασφάλεια και υποστήριξη στην καθημερινή ζωή.  
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Σύμφωνα με τους Wagner et al. (2010), μέσα από ανασκόπηση παλαιότερης βιβλιογραφίας 
οι  κύριες  δραστηριότητες  με  τις  οποίες  απασχολούνται  οι  ηλικιωμένοι  και  αφορούν 
υπολογιστές, φαίνονται στον πίνακα (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1: Οι πιο κοινές χρήσεις υπολογιστή για τους ηλικιωμένους 

Η πιο κοινή χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου είναι η επικοινωνία και η κοινωνική 
υποστήριξη. Σαν κίνητρα θεωρούνται η ευκολία επικοινωνίας με την οικογένεια –κυρίως με 
εγγόνια–  και  τους  φίλους,  η  αντιμετώπιση  της  κατάθλιψης  αλλά  και  η  εξάλειψη  των 
γεωγραφικών  εμποδίων  λόγω  της  περιορισμένης  κινητικότητας.  Άλλες  χρήσεις 
περιλαμβάνουν  την  διασκέδαση  και  την  ψυχαγωγία  που  μπορεί  να  σχετίζονται  με 
ενδιαφέροντα  και  χόμπι,  την  αναζήτηση  πληροφοριών  κυρίως  για  θέματα  υγείας,  την 
εκπαίδευση και την παραγωγικότητα που θεωρείται νοητικό κίνητρο. 

Οι  ηλικιωμένοι  λοιπόν,  μπορούν  μέσω  του  διαδικτύου  να  επωφεληθούν  με  ποικίλους 
τρόπους.  Τους  δίνεται  η  δυνατότητα  να  κοινωνικοποιηθούν  αναπτύσσοντας  φιλίες  μέσω 
διαδικτύου  ή  κρατώντας  επαφή  με  την  οικογένεια  τους.  Παράλληλα,  τους  δίνεται  η 
ευκαιρία  να  εξερευνήσουν  διαφορετικές  περιοχές  των  ενδιαφερόντων  τους,  να 
πληροφορηθούν  πάνω  σε  τρέχοντα  γεγονότα  αλλά  και  να  εκπαιδεύσουν  τις  ικανότητές 
τους.  Μπορούν  ακόμη  και  να  διαχειριστούν  προσωπικές  τους  οικονομίες  αλλά  και  να 
κάνουν διαφόρων ειδών αγορές. Τέλος, ακόμη και άτομα που είναι εγκλωβισμένα στο σπίτι 
ή  ανήμπορα,  μπορούν  να  βοηθηθούν  μέσω  του  διαδικτύου  με  ποικίλους  τρόπους. 
(Kurniawan & Zaphiris, 2005) 

Η  Richards  (2006)  αναφέρει  πως  το  διαδίκτυο  μπορεί  να  είναι  χρήσιμο  στις  ζωές  των 
ηλικιωμένων, σε διάφορους τομείς όπως σε αυτούς που έχουν να κάνουν με τις δημόσιες 
υπηρεσίες,  την  επικοινωνία,  τις  αγορές  και  την  πληροφόρηση.  Όπως  υποστηρίζει,  το 
διαδίκτυο  γίνεται  ένα  από  τα  βασικά  κανάλια  επικοινωνίας  για  δημόσιες  υπηρεσίες.  Οι 
ηλικιωμένοι  είναι  παραδοσιακά  η  βασική  μερίδα  χρηστών  των  δημόσιων  και  κοινωνικών 
υπηρεσιών  που  μπορεί  να  περιλαμβάνουν  κοινωνική  στέγαση,  κοινωνική  φροντίδα  και 
υποστήριξη για την υγεία. Ως αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη ομάδα χρηστών έχει πολλά να 
κερδίσει  αν  έχει  την  δυνατότητα  να  έχει online  πρόσβαση  σε  δημόσιες  υπηρεσίες.  Όσον 
αφορά  στην  επικοινωνία,  πάνω  από  το  50%  των  ηλικιωμένων  που  διαθέτουν  e‐mail 
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υποστηρίζουν ότι πλέον επικοινωνούν με φίλους και την οικογένεια πολύ περισσότερο από 
ότι  πριν,  που  δεν  είχαν.  Για  διαφόρων  ειδών  αγορές,  το  53%  των  ηλικιωμένων  που 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, τις κάνουν μέσω αυτού. Ένα κίνητρο για αυτό θεωρείται και 
ότι πολλές ιστοσελίδες παρέχοντας την μεταφορά προϊόντων στο σπίτι, εξυπηρετούν όσους 
έχουν κινητικά προβλήματα ή δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν κάποιο μέσο. 
Τέλος,  το  διαδίκτυο  ως  πολύτιμη  πηγή  πληροφοριών  μπορεί  να  βοηθήσει  και  στην 
κοινωνική  ενσωμάτωση  των  ανθρώπων.  Άλλωστε,  πολλοί  είναι  οι  ηλικιωμένοι  που 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πληροφορίες όπως τα οικονομικά, οι συντάξεις και πολλά 
θέματα υγείας. 

Όποια  και  να  είναι  η  χρησιμότητα  που  διακρίνουν  οι  ηλικιωμένοι  ότι  μπορεί  να  τους 
προσφέρει  το Διαδίκτυο, όπως αναφέρει και ο Arch  (2009) θέλουν και αυτοί να έχουν τη 
δυνατότητα  να  επιχειρούν  τις  ίδιες online  δραστηριότητες που  κάνουν όλοι  οι άλλοι που 
δεν ανήκουν στην ίδια ηλικιακή ομάδα με αυτούς. 

2.1.5 Γιατί οι ηλικιωμένοι δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 

Ενδιαφέροντα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην έρευνα που διεξήγαν οι Selwyn et al., 
(2003) ανάμεσα σε 352 ηλικιωμένους από την δυτική Αγγλία και τη νότια Ουαλία, με μέσο 
όρο ηλικίας 72,3. Ένα από τα θέματα που μελετήθηκαν ήταν τα προσωπικά χαρακτηριστικά 
των ηλικιωμένων που χρησιμοποιούν ή αποφεύγουν την χρήση των υπολογιστών. Σύμφωνα 
με την έρευνα λοιπόν, φάνηκε ότι οι ηλικιωμένοι χρήστες υπολογιστών είναι πιθανότερο να 
είναι  άντρες  παρά  γυναίκες,  παντρεμένοι  παρά  χωρισμένοι,  κάτω  των  70  ετών  και  είναι 
πιθανότερο να έχουν συνεχίσει τις σπουδές τους και μετά τα 16. 

Οι Wagner et al. (2010), υποστηρίζουν ότι κάποιοι από τους λόγους ή τα εμπόδια σύμφωνα 
με  τα  οποία  οι  ηλικιωμένοι  δεν  χρησιμοποιούν  τον  υπολογιστή,  αναφέρονται  στον 
παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) και έχουν εξαχθεί από προγενέστερη βιβλιογραφία. 

 

Πίνακας 2:  Εμπόδια χρήσης υπολογιστών για τους ηλικιωμένους 
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Βασικότερος  λόγος  είναι  ότι  οι  ηλικιωμένοι  θεωρούν  ότι  δεν  μπορεί  να  τους  προσφέρει 
πλεονεκτήματα. Αυτό ίσως να οφείλεται είτε στο ότι η τεχνολογία δεν συναντά τις ανάγκες 
των  χρηστών,  είτε  στο  ότι  οι  ίδιοι  δεν  κατανοούν  και  δεν  εκτιμούν  τα  θετικά  της 
τεχνολογίας.  

Ένα ακόμη θέμα στο οποίο αναφέρεται η Zajicek, (2004), είναι η δυσκολία η οποία έχουν οι 
ηλικιωμένοι να μιλήσουν για τις απαιτήσεις που έχουν από την τεχνολογία, από την στιγμή 
που δεν γνωρίζουν τις δυνατότητές της. Η ίδια υποστηρίζει πως μεταξύ των σχεδιαστών και 
των ηλικιωμένων χρηστών μπορεί να υπάρχει μεγάλο πολιτιστικό και εμπειρικό κενό όσον 
αφορά στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. (Zajicek, 2004) 

Η  Richards  (2006)  αναφέρει  ότι  ορισμένα  εμπόδια  για  τους  ηλικιωμένους  που  δεν  τους 
επιτρέπουν  την  χρήση  διαδικτύου  είναι  το  κόστος,  η  εκπαίδευση,  το  ακατάλληλο 
περιβάλλον και η προσβασιμότητα των ιστοσελίδων. Όπως είναι λογικό, όταν ο μισθός των 
ηλικιωμένων είναι μικρός, είναι απίθανο να θέσουν ως προτεραιότητά τους να πληρώνουν 
για  να  έχουν  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο  και  ακόμα  περισσότερο  για  τη  συντήρηση  του 
υπολογιστή τους κ την επιδιόρθωση βλαβών. Επίσης, για όσους δεν έχουν την εμπειρία ή 
την απαραίτητη εκπαίδευση ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπολογιστές, υπάρχουν 
ανυπέρβλητα  εμπόδια  λόγω  της  πολυπλοκότητας  της  τεχνολογίας.  Ακόμα  και  αυτοί  που 
διαθέτουν σύνδεση με το διαδίκτυο, μπορεί να μην το χρησιμοποιούν λόγω του χαμηλού 
επιπέδου  τεχνολογικών  γνώσεων,  των  μειωμένων  κινήτρων  ή  της  έλλειψης  ευκαιριών  να 
ζητήσουν  βοήθεια.  Ένα  ακόμη  θέμα  είναι  και  η  καταλληλότητα  των  τοποθεσιών  για  τη 
χρήση  διαδικτύου.  Βιβλιοθήκες  ή  αίθουσες  κοινοτήτων  στις  οποίες  μπορεί  να  συχνάζουν 
ηλικιωμένοι,  μπορεί  να  είναι  ακατάλληλες  από  τη  στιγμή  που  απαιτείται  ησυχία  και 
εμπιστοσύνη.  Τέλος,  όσον  αφορά  στην  προσβασιμότητα,  το  διαδίκτυο  είναι  αρκετά 
πολύπλοκα  σχεδιασμένο  για  να  πει  κανείς  ότι  απευθύνεται  και  στις  ανάγκες  των 
ηλικιωμένων.  

Το  μειωμένο  ενδιαφέρον  και  τα  κίνητρα που  έχουν οι  ηλικιωμένοι,  αλλά  και  η μειωμένη 
ανάγκη για χρήση των υπολογιστών έχει επιβεβαιωθεί και μέσω της έρευνας των Selwyn et 
al.,  (2003)  ως  ένας  από  τους  βασικότερους  λόγους  για  τους  οποίους  δεν  χρησιμοποιούν 
υπολογιστές. Ο παράγοντας της ηλικίας αλλά και ο περιορισμός της προσβασιμότητας ήταν 
δύο  ακόμη  λόγοι  για  τους  οποίους  οι  ηλικιωμένοι  ανέφεραν  ότι  δεν  χρησιμοποιούν 
υπολογιστές, ενώ ελάχιστοι ήταν αυτοί που ανέφεραν λόγους αρρώστιας ή κόστους για την 
αποφυγή χρήσης του υπολογιστή. 

Σύμφωνα με μια  έρευνα που διεξήχθη στο US,  οι  δύο βασικοί  λόγοι  για  τους οποίους οι 
ηλικιωμένοι δεν  χρησιμοποιούν  το διαδίκτυο  είναι η  έλλειψη πρόσβασης σε υπολογιστές 
και η έλλειψη γνώσεων σχετικών με την χρήστη του Ιστού. (Bailey, Barrett & Guilford, 2005) 

Ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι ηλικιωμένοι δεν εκμεταλλεύονται τις εφαρμογές του 
διαδικτύου  είναι  ότι  κάποιοι  από  αυτούς  δεν  έχουν  χρησιμοποιήσει  στο  παρελθόν  ή  δεν 
τους έχει υποδείξει κάποιος πώς να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία και δεν είχαν ποτέ την 
δυνατότητα να μάθουν.  (Kurniawan & Zaphiris, 2005). Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει 
ότι  πολλοί  ηλικιωμένοι  δεν  έχουν  κατορθώσει  να  χρησιμοποιήσουν  μόνοι  τους 
υπολογιστικά  συστήματα  παρά  μόνο  με  μια  εξωτερική  υποστήριξη.  Ωστόσο,  όταν  αυτή 
παύσει να υπάρχει, τότε οι ηλικιωμένοι σταματούν να τα χρησιμοποιούν. (Dickinson et al., 
2007) 

Σίγουρα, ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τον οποίο οι ηλικιωμένοι αποφεύγουν 
τη χρήση διαδικτύου είναι ότι οι σχεδιαστές δεν κατανοούν τις διαφορετικές ανάγκες που 
μπορεί να έχουν. Οι ηλικιωμένοι έχουν και διαφορετικούς λόγους ‐από αυτούς που έχουν 
οι νεότεροι‐ για τους οποίους θα χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, αλλά και διαφορετικούς 
τρόπους αλληλεπίδρασης με αυτό. (Kurniawan & Zaphiris, 2005) 
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Το  βασικότερο  πρόβλημα  ωστόσο  παρουσιάζεται  σε  θέματα  προσβασιμότητας  και 
ευχρηστίας με  τα οποία έρχονται αντιμέτωποι αρκετοί ηλικιωμένοι  χρήστες.  Σύμφωνα με 
τους  Dickinson  et  al.  (2007),  το  περιεχόμενο  του  διαδικτύου  παρουσιάζει  σημαντικά 
εμπόδια  προσβασιμότητας.  Παρότι  πολλοί  μπορεί  να  χρησιμοποιούν  χωρίς  ιδιαίτερη 
δυσκολία το διαδίκτυο, άλλοι αγωνίζονται για να έχουν πρόσβαση σε αυτό και τα εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν μπορεί να τους αποθαρρύνουν να το χρησιμοποιήσουν χωρίς κάποια 
βοηθητική υποστήριξη. Πιο συγκεκριμένα, οι ηλικιωμένοι που δεν είναι  έμπειροι  χρήστες 
του διαδικτύου, είναι λιγότερο πιθανό να γνωρίζουν τις επιλογές πρόσβασης που έχουν ή 
τις βοηθητικές τεχνολογίες. 

Πολλές τωρινές εφαρμογές αντί να υποστηρίζουν την ήδη υπάρχουσα γνώση των χρηστών, 
βασίζονται  κυρίως  στην  γνώση  που  θα  μπορούσαν  να  λάβουν  από  άγνωστες  σε  αυτούς 
ιδέες όπως η μετακίνηση με κύλιση, οι διαφορετικοί τρόποι πλοήγησης, η κατανόηση και 
αναγνώριση  συνδέσμων  και  η  αντιμετώπιση  μηχανών  αναζήτησης.  Για  κάποιους,  αυτά 
μπορεί να είναι αδιάβατα εμπόδια. (Dickinson et al., 2007) 

Από  την  άλλη,  τίθεται  και  το  θέμα  κατανόησης  του  διαδικτύου,  της  χρήσης  του  και  της 
σημασίας στη ζωή των ηλικιωμένων. Πολλά άτομα δεν κατανοούν τι είναι το διαδίκτυο, σε 
τι διαφέρει από τον παγκόσμιο ιστό και με ποιον τρόπο παρέχεται το περιεχόμενό του. Οι 
ηλικιωμένοι είναι πολύ πιθανό να μην χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο αν δεν μπορούν να 
αντιληφθούν  ότι  προσφέρει  ενδιαφέρουσες  και    χρήσιμες  για  τη  ζωή  τους  πληροφορίες.  
(Dickinson et al., 2007) 

Για  την  Richards  (2006),  μια  πρόκληση  είναι  να  αναδειχθούν  σε  αυτούς  που  είναι 
διστακτικοί  να  χρησιμοποιήσουν  το  διαδίκτυο,  τα  πλεονεκτήματα  που  σχετίζονται  με 
προσωπικά και κοινωνικά θέματα της ζωής τους. 

Ακόμη και αν οι ηλικιωμένοι γνωρίζουν να χρησιμοποιούν υπολογιστή, αυτό δεν σημαίνει 
ότι θα κατορθώσουν να πλοηγηθούν επιτυχώς και στο διαδίκτυο. Το να περάσει κανείς από 
την απλή επεξεργασία κειμένου και οποιαδήποτε άλλη off‐line χρήση του υπολογιστή στο 
διαδίκτυο,  δεν είναι  ένα απλό βήμα.  Επίσης,  το να γνωρίζει  κάποιος να χρησιμοποιεί μια 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα, δεν σημαίνει ότι η γνώση του αυτή θα μεταφέρεται απαραίτητα 
εύκολα  και  για  άλλες  ιστοσελίδες.  Αυτό  άλλωστε  είναι  αυτονόητο  λόγω  της  μεγάλης 
ποικιλίας  διαφορετικών  τρόπων  παρουσίασης  του  περιεχομένου  που  παρέχεται  online. 
(Dickinson et al., 2007) 

Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και σημαντικά θέματα άγχους και σύγχυσης για τους 
ηλικιωμένους  στην  εισαγωγή  τους  στο  διαδίκτυο.  Απαιτείται  λοιπόν  να  ξεπεραστούν  όλα 
αυτά  τα  εμπόδια  της  χρηστικότητας  και  της  προσβασιμότητας  για  αυτούς  που 
ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. (Dickinson et al., 2007) 

Όλοι οι παραπάνω λόγοι έχουν μεγάλη σημαντικότητα και  πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
όταν  σχεδιάζουμε  για  την  συγκεκριμένη  ομάδα  χρηστών.  Κυρίως  όμως  λόγω  των 
προβλημάτων  που  προκύπτουν  σε  θέματα  σχετικά  με  την  προσβασιμότητα,  απαιτείται  η 
παρουσίαση  του  διαδικτύου  να  είναι  τέτοια,  που  να  ενθαρρύνει  τους  χρήστες  να  το 
χρησιμοποιήσουν. 

2.1.6 Παράμετροι καλής σχεδίασης του περιεχομένου των δικτυακών τόπων  

Η ανάπτυξη μιας διεπαφής στο διαδίκτυο για μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων όπως αυτή 
των ηλικιωμένων όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι γεμάτη προκλήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η 
παρουσίαση  πληροφοριών  στον  χρήστη  μέσω  διαδικτύου  μπορεί  να  γίνει  με  πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας του περιεχομένου του διαδικτύου δεν 
είναι βέβαιο ότι οι χρήστες θα επισκεφθούν μόνο κατάλληλα σχεδιασμένες και εύχρηστες 
σελίδες.  
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Όπως αναφέρουν οι Dickinson et al. (2007), απαιτείται να βρεθεί ένας κατάλληλος τρόπος 
με  τον  οποίο  να  μπορεί  να  παρουσιαστεί  το  περιεχόμενο  στη  συγκεκριμένη  ομάδα 
χρηστών.  Ο  τρόπος  αυτός  θα  πρέπει  να  τους  επιτρέπει  να  το  εξερευνούν  και  να 
επωφελούνται από αυτό, να τους κάνει αίσθηση, να μην τους μπερδεύει ή φοβίζει και να 
τους  βοηθά  να  μαθαίνουν  και  να  προοδεύουν  με  τη  χρήση  του.  Είναι  πολύ  σημαντικό  η 
παρουσίαση  του  περιεχομένου  να  μην  καταπιέζει  και  να  μην  απογοητεύει  τους  χρήστες 
από  την  πρώτη  κιόλας  εμπειρία  που  θα  έχουν  με  το  διαδίκτυο.  Ως  κεντρική  σχεδιαστική 
σκέψη, πρέπει η αρχική εμπειρία του διαδικτύου να είναι θετική για αυτούς. Κάτι τέτοιο θα 
μπορέσει να βοηθήσει στη μείωση του άγχους των χρηστών και παράλληλα να αυξήσει την 
θέλησή τους για την εκμάθησή του.  

Σύμφωνα  με  τους  Ellis  και  Kurniawan  (2000),  υπάρχουν  δυο  βασικά  εμπόδια  για  να 
φτάσουμε αποτελεσματικά  τους πιθανούς χρήστες  τους παγκόσμιου διαδικτύου. Πρώτον, 
οι πελάτες να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και δεύτερον η τεχνολογία να είναι φιλική 
προς  τον  χρήστη  και  να  διευκολύνει  την  ανάκτηση  πληροφορίας  η  οποία  θα  πρέπει  να 
παρουσιάζεται ξεκάθαρα και καλά οργανωμένα. 

Επίσης, σύμφωνα με τους Bailey et al. (2005), για να βελτιωθούν οι εμπειρίες από τη χρήση 
ιστοσελίδων  για  τους  ηλικιωμένους,  πρέπει  αρχικά  να  δημιουργηθούν  κατάλληλες  ιδέες 
που θα βοηθούν  τους  χρήστες  να  κατανοούν  τη  λύση ενός προβλήματος  κατά  την  χρήση 
μιας  διεπαφής  και  παράλληλα  οι  σχεδιαστές  ιστού  να  δημιουργούν  συστήματα  που  να 
υποστηρίζουν  τη  διαίσθηση  των  χρηστών,  μειώνοντας  τα  επίπεδα  πολυπλοκότητας  που  
μπορεί να βιώνουν. 

2.2 Προσβασιμότητα διαδικτύου από ηλικιωμένους χρήστες 

Στις  επόμενες  παραγράφους  γίνεται  ανάλυση  των  ανθρώπινων  παραγόντων  που 
περιορίζουν  τους  ηλικιωμένους  να αλληλεπιδράσουν με  το  διαδίκτυο.  Πιο  συγκεκριμένα, 
αναφέρονται  τα  χαρακτηριστικά  των  ηλικιωμένων  που  τους  αποτρέπουν  από  τη  χρήση 
διαδικτύου και παρουσιάζονται ομάδες προτεινόμενων λύσεων οι οποίες θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν  στην  μείωση  ή  εξάλειψη  των  περιορισμών  αυτών.  Οι  ομάδες  αυτές 
αναπτύχθηκαν στην παρούσα εργασία μέσω ποικίλων βιβλιογραφικών πηγών. 

2.2.1 Προκλήσεις και περιορισμοί  

Η  σχεδίαση  προσβάσιμων  διεπαφών  για  ηλικιωμένους  είναι  μια  μοναδική  αλλά  και 
πολύπλευρη  πρόκληση.  Μέσω  πειραμάτων  έχει  φανεί  ότι  οι  ηλικιωμένοι  έχουν  ανάγκες 
που αλλάζουν σημαντικά και δυναμικά. (Gregor, Newell & Zajicek, 2002) 

Οι  ηλικιωμένοι  έχουν  περάσει  μια  ολόκληρη  ζωή  αναπτύσσοντας  ικανότητες,  χόμπι,  και 
δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο τους, που τους προσδίδουν μια ταυτότητα. Όταν 
υπάρχουν  κινητικά  προβλήματα  και  μειώνεται  η  αντίληψη  τους,  εμποδίζονται  αυτές  οι 
δραστηριότητες και οι ηλικιωμένοι αρχίζουν να χάνουν την ταυτότητά τους και την αίσθηση 
κάποιου σκοπού. (Lundell et al., 2004) 

Ερευνητές  που  εργάζονται  πάνω  σε  σχεδίαση  διεπαφών  κατάλληλων  για  ηλικιωμένους 
χρήστες,  απαιτείται  να  αναγνωρίζουν  τις  επιπτώσεις  που  έχει  η  κάθε  ηλικία,  ώστε  ο 
εξοπλισμός που θα σχεδιαστεί και θα απευθύνεται πιθανότατα σε άτομα με διαφορετικές 
παθήσεις,  να προσφέρει  πετυχημένη αλληλεπίδραση  του  χρήστη με  το σύστημα σε  κάθε 
περίπτωση. (Zajicek, 2004) 

Όπως  αναφέρει  ο  Hawthorn  (2000),  όσο  αυξάνεται  η  ηλικία,  η  περιγραφή  μια  μέσης 
συμπεριφοράς  των  ηλικιωμένων,  γίνεται  λιγότερο  ακριβής.  Η  ηλικία  λοιπόν  και  μόνο, 
αποτελεί μια βασική πρόκληση. 
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Η  ύπαρξη  πολλών  λειτουργικών  διαταραχών  που  συνδέονται  με  την  ηλικία,  έχουν 
αδιαμφισβήτητα  επιδράσεις  στην  αλληλεπίδραση  των  ηλικιωμένων  με  το  διαδίκτυο.  Και 
όπως  είναι  αναμενόμενο,  όταν  υπάρχουν  πολλών  διαφορετικών  ειδών  λειτουργικές 
διαταραχές,  οι  επιδράσεις  είναι  συσσωρευτικές,  κάνοντας  την  αλληλεπίδραση  ακόμη 
δυσκολότερη. (Kurniawan & Zaphiris, 2005) 

Όσο  οι  άνθρωποι  μεγαλώνουν,  οι  ικανότητες  τους  μειώνονται  δημιουργώντας  τους 
πολλούς περιορισμούς. Κάποιοι από αυτούς είναι: 

1. Φυσικοί  περιορισμοί,  όπως η μειωμένη επιδεξιότητα και ακρίβεια,  που καθιστούν  τη 
χρήση  συσκευών  όπως  το  ποντίκι  και  το  πληκτρολόγιο  πιο  δύσκολη.  (Goodman  & 
Lundell, 2005) 

Οι  φυσικοί  περιορισμοί  σύμφωνα  με  τους  Kurniawan  και  Zaphiris  (2005),είναι 
υπεύθυνοι  πολλές  φορές  για  τον  δισταγμό  των  ηλικιωμένων  να  χρησιμοποιήσουν  το 
διαδίκτυο. 

2. Αισθητήριοι  περιορισμοί,  οι οποίοι θέτουν προκλήσεις που αφορούν στον σχεδιασμό 
των τρόπων εξόδου των πληροφοριών από τον υπολογιστή. (Goodman & Lundell, 2005) 

Κάποιοι από  τους αισθητήριους περιορισμούς που  εμποδίζουν  τους ηλικιωμένους  να 
αλληλεπιδράσουν  με  το  διαδίκτυο  αποτελεσματικά,  μπορεί  να  έχουν  να  κάνουν  με 
προβλήματα  όρασης.  Για  παράδειγμα,  για  άτομα  που  υποφέρουν  από  προβλήματα 
όρασης,  μπορεί  η  ανάγνωση  ενός  κειμένου  στην  οθόνη  του  υπολογιστή  να  είναι  μια 
επίπονη  διαδικασία.  Είναι  δύσκολο  να  διαβάσουν  μικρά  γράμματα  ή  να  δουν  τα 
περιεχόμενα  μιας  σελίδας  με  λευκό  φόντο  και  οι  κινούμενες  εικόνες  συνήθως  τους 
αποσπούν  την  προσοχή.  Το  πρόβλημα  της  μειωμένης  όρασης  μπορεί  να  λυθεί  με 
ακουστικές  συσκευές  εξόδου.  Όμως  πολλοί  ηλικιωμένοι  μπορεί  να  έχουν  και 
προβλήματα  ακοής.  Επίσης,  το  περιβάλλον  στο  οποίο  βρίσκονται  μπορεί  να  έχει 
θόρυβο ή να μην είναι κατάλληλο για ακουστική έξοδο. (Kurniawan & Zaphiris, 2005) 

3. Περιορισμοί αντίληψης, όπως η φτωχή μνήμη, η μεγαλύτερη δυσκολία μάθησης και οι 
πιο  αργές  αντιδράσεις,  που  επηρεάζουν  την  ίδια  την  αλληλεπίδραση.  (Goodman  & 
Lundell, 2005) 

Οι περιορισμοί αντίληψης που μπορεί να έχουν να κάνουν με την μείωση της μνήμης, 
δημιουργούν  περιορισμούς  καθώς  οι  ηλικιωμένοι  ξεχνούν  για  παράδειγμα  ποιες 
σελίδες  επισκέφθηκαν  και  πως  έφτασαν σε αυτές.    Ακόμη  και  η  νοητική προσπάθεια 
που  απαιτείται  όταν  κάποιος  εστιάζει  σε  μια  διαδικασία,  μπορεί  επίσης  να 
δημιουργήσει περιορισμούς, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να ελαττώσει την ικανότητα του 
χρήστη να εμβαθύνει περισσότερο και να κατανοήσει την ερμηνεία της πληροφορίας. 
Επίσης, όταν με την αύξηση της ηλικίας μειώνεται ο χρόνος αντίδρασης και οι κινήσεις 
γίνονται  με  πιο  αργούς  ρυθμούς,  κάτι  τέτοιο  μπορεί  να  επηρεάσει  λόγου  χάριν  την 
χρήση μπαρών κύλισης. (Kurniawan & Zaphiris, 2005) 

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω επιπτώσεων, συμβάλλει παράλληλα και στην μείωση 
της αυτοπεποίθησης. (Zajicek, 2004) 

Πολλοί  ηλικιωμένοι  λοιπόν,  λόγω  της  έλλειψης  αυτοπεποίθησης  που  έχουν,  δεν 
χρησιμοποιούν  συστήματα  πληροφοριακής  τεχνολογίας.  Ακόμη  και  ένας  τέτοιος 
περιορισμός, είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη κατά τη σχεδιαστική διαδικασία. 
(Gregor et al., 2002) 

Επιπλέον προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίζονται, έχουν να κάνουν και με την ηθική. 
Για  τη  διερεύνηση  αυτής  της  περιοχής  πρέπει  να  ελέγχονται  ποικίλοι  και  διαφορετικοί 
παράγοντες. Πολύ σημαντικά θέματα που πρέπει να υπολογίζονται κατά τη σχεδίαση μιας 
διεπαφής  για  ηλικιωμένους  είναι  η  ιδιωτικότητα,  το  αποδεκτό,  το  στίγμα,  ο  έλεγχος,  η 
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εμπιστοσύνη  και  η  κοινωνική  αποξένωση.  Υπάρχουν  πολλά  ακόμη  κοινωνικά  και  ηθικά 
θέματα,  που περιλαμβάνουν  την ασφάλεια,  την  ελευθερία  επιλογής  και  την ανεξαρτησία 
των ατόμων, (Blythe, Monk, & Doughty, 2005). 

Ένα σημαντικό ηθικό θέμα είναι αυτό της εμπιστοσύνης που θα πρέπει να έχουν οι χρήστες 
σε  ένα  σύστημα.  Από  την  μια,  η  εμπιστοσύνη  προς  το  εκάστοτε  σύστημα  δεν  πρέπει  να 
είναι  τόσο  μεγάλη  ούτως  ώστε  οι  χρήστες  να  εξαρτώνται  πλήρως  από  αυτό  και  να 
ακολουθούν  τις  οδηγίες  του  ακόμα  κι  αν  αυτές  είναι  λανθασμένες.  Από  την  άλλη,  η 
εμπιστοσύνη τους δεν πρέπει να είναι ούτε και τόσο μηδαμινή που να το αγνοούν πλήρως. 
(Goodman & Lundell, 2005) 

Όλοι οι προαναφερθέντες περιορισμοί αλληλοσυνδέονται, έτσι δεν πρέπει να εξετάζονται 
ξεχωριστά.  Ωστόσο,  πολλές φορές  οι  ερευνητές‐σχεδιαστές  μπορεί  να  εστιάζουν  σε  έναν 
ώστε να αναπτύξουν την κατάλληλη λύση για αυτόν, αγνοώντας όμως τη συνολική εικόνα. 
(Dickinson et al., 2007) 

Απαιτείται να μελετώνται συνολικά τα χαρακτηριστικά, οι ικανότητες και οι συμπεριφορές 
των  ηλικιωμένων  ώστε  η  σχεδίαση  να  είναι  κατάλληλη  και  βοηθητική  για  όλους.  Τα 
χαρακτηριστικά αυτά ωστόσο, δεν ανταποκρίνονται σε όλους τους ηλικιωμένους λόγω της 
ετερογένειας  που  υπάρχει.  Ο  παράγοντας  αυτός  λοιπόν,  θέτει  επιπλέον  προκλήσεις. 
(Morris, 1994) 

Σύμφωνα με τους Kurniawan και Zaphiris (2005), με κατάλληλη σχεδίαση αλλά παράλληλα 
και  με  την  εξάσκηση  των  χρηστών,  η  χρήση  του  διαδικτύου  μπορεί  να  γίνει 
αποτελεσματικότερη. 

2.2.2 Χαρακτηριστικά  ηλικιωμένων  που  εμποδίζουν  την  προσβασιμότητα  και 
πιθανές προτεινόμενες λύσεις  

Όπως  υποστηρίζουν  οι  Kurniawan,  King,  Evans  και  Blenkhorn  (2006)  οι  περισσότερες 
βιβλιογραφικές αναφορές στις οποίες περιγράφονται οι λειτουργικές διαταραχές σε σχέση 
με  το  διαδίκτυο,  επικεντρώνονται  στις  οπτικές  διαταραχές.  Ωστόσο  και  τα  προβλήματα 
κατανόησης  ή  αλλιώς  αντίληψης  αλλά  και  τα  κινητικά  προβλήματα  εμποδίζουν  τους 
ηλικιωμένους  να  αλληλεπιδράσουν  με  το  διαδίκτυο  αποτελεσματικά  και  αποδοτικά.  Οι 
διαταραχές  στην  όραση,  την  αντίληψη  και  την  κίνηση  είναι  αυτές  που  αναφέρονται 
περισσότερο  στη  βιβλιογραφία  ως  βασικοί  παράγοντες  που  δυσχεραίνουν  την 
προσβασιμότητα  των  ηλικιωμένων.  Μάλιστα,  όταν  συνδυάζονται,  μπορούν  να 
δημιουργήσουν  συσσωρευτικά  επιδράσεις,  εμποδίζοντας  σημαντικά  την  αλληλεπίδραση 
των ηλικιωμένων με το διαδίκτυο. 

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες από τις βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
πολλοί  ηλικιωμένοι  και  οι  οποίες  τους  εμποδίζουν  κατά  την  αλληλεπίδρασή  τους  με 
εφαρμογές του διαδικτύου. Παράλληλα, αναφέρονται και προτάσεις για την εξάλειψη των 
περιορισμών αυτών, με κύριο σκοπό την επίτευξη προσβασιμότητας. Οι περιορισμοί και οι 
προτάσεις  έχουν  συλλεχθεί  από  σχετική  βιβλιογραφία  για  την  προσβασιμότητα 
ιστοσελίδων  από  ηλικιωμένους  και  έχει  γίνει  μια  προσπάθεια  ομαδοποίησής  τους 
σύμφωνα με βασικά χαρακτηριστικά, όπως η όραση, η κίνηση, η αντίληψη, η προσοχή και η 
συμπεριφορά των ηλικιωμένων απέναντι στους υπολογιστές.  

 

Προβλήματα που έχουν να κάνουν με την Όραση 

Γενική μείωση της όρασης  Kurniawan et al. (2006) 

Μείωση  πεδίου  ορατότητας  που  μειώνει  την  περιφερειακή 
όραση 

Kurniawan et al. (2006) 

Απώλεια  της κοντινής  όρασης  που  δημιουργεί  την ανάγκη  για  Kurniawan et al. (2006) 
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φακούς και διπλής εστίασης 

Μείωση  της  αντίληψης  και  της  ικανότητας  ακριβών 
υπολογισμών  του  βάθους,  κάνοντας  δύσκολο  τον  υπολογισμό 
της απόστασης ενός αντικειμένου 

Hawthorn (2000) 
Becker (2004) 

Μείωση  της  ικανότητας  αναγνώρισης  μορφών  που 
περιστοιχίζονται από άλλες μορφές 

Hawthorn (2000)   
Kurniawan et al. (2006)  

Μείωση της ικανότητας εστίασης σε πολύ κοντινά αντικείμενα,  
συμπεριλαμβανομένης της οθόνης και του πληκτρολογίου, λόγω 
της μείωσης της ελαστικότητας των φακών 

Becker (2004) 
Kurniawan et al. (2006) 
Arch (2009) 

Μείωση  της  ακρίβειας  και  της  καθαρότητας  με  την  οποία 
βλέπουμε διάφορα αντικείμενα 

Becker (2004) 
 

Επιρροή της αντίληψης για τα χρώματα και της ευαισθησίας σε 
αυτά. Δυσδιάκριτα τα σκούρα μπλε με τα μαύρα χρώματα 

Becker (2004)  
Arch (2009) 

Η «κιτρινοποίηση» των φακών  Kurniawan et al. (2006) 

Αυξημένη  ευαισθησία  στην λάμψη  από  τις  αντανακλάσεις  του 
φωτός 

Becker (2004) 
 

Μείωση  αποδοτικότητας  αμφιβληστροειδούς  χιτώνα  που 
μειώνει  την  ικανότητα  προσαρμογής  στην  λάμψη  ή  στις 
αλλαγές φωτεινότητας 

Kurniawan et al. (2006) 
 

Ομαλοποίηση  του  κερατοειδούς  χιτώνα  που  μειώνει  την 
ποσότητα φωτός που περνά στα μάτια 

Kurniawan et al. (2006) 
 

Μειωμένη  ευαισθησία  στην  αντίθεση  (Ένας  80χρονος  έχει 
τυπικά 80% λιγότερη ευαισθησία αντίθεσης από έναν 20χρονο) 

Arch (2009) 
 

Πιο  επιφυλακτικές  εκτιμήσεις  της  ταχύτητας  των  αντικειμένων 
και δύσκολος εντοπισμός μηδαμινών κινήσεων 

Hawthorn (2000) 

Μείωση  απόδοσης  κατά  την  προσπάθεια  εντοπισμού  μιας  μη 
σταθερής  μορφής‐στόχου  σε  ένα  περιβάλλον  με 
αντιπερισπασμούς 

Hawthorn (2000) 

Μείωση της ικανότητας εντοπισμού του τρεμοσβήσματος  Hawthorn (2000) 

Όλοι  οι  παραπάνω  περιορισμοί  φαίνεται  να  επηρεάζουν  την  χρήση  ιστοσελίδων  όσον 
αφορά στην ικανότητα αναγνωσιμότητας, στην ταχύτητα ανάγνωσης, στην κατανόηση, στην 
πλοήγηση, στις αναζητήσεις και στους οπτικούς αντιπερισπασμούς. (Becker, 2004) 

 

Προτάσεις για περιορισμό εμποδίων που έχουν να κάνουν με την Όραση 

Σχεδιαστικές προτάσεις με έμφαση στην απλότητα, τη σαφήνεια 
και  τη  συνοχή  του  layout  για  την  υποστήριξη  της  οπτικής 
αναζήτησης  

Hawthorn (2000) 

Παρουσίαση  της  σημαντικής  πληροφορίας  στο  κέντρο  της 
οθόνης  

Kurniawan et al. (2006) 

Σχεδιασμός που να βοηθά την εύκολη εύρεση αντικειμένων με 
την  βοήθεια  ενός  μονοπατιού  που  θα  υποδεικνύει  την 
τοποθεσία τους  

Hawthorn (2000) 

Προσαρμόσιμο   μέγεθος  γραμματοσειράς  του  κειμένου ούτως 
ώστε  ο  εκάστοτε  χρήστης  να  επιλέγει  την  καταλληλότερη  για 
αυτόν 

Morris (1994) 
 

Κατάλληλο  μέγεθος  στοιχείων  ώστε  να  είναι  ευανάγνωστα 
αλλά  να  μην  οδηγούν  στην  αύξηση  των  κινήσεων  των  ματιών 
πράγμα  που  κουράζει  και  μειώνει  την  αποδοτικότητα 
ανάγνωσης 

Morris (1994) 

Χρήση  μεγάλου  μεγέθους  σημαντικών  πληροφοριών  και  Kurniawan et al. (2006) 
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στόχων επιλογής για τους χρήστες  Dickinson et al. (2007) 

Δυνατότητα  προσαρμογής  των  ορίων  της  οθόνης  για  την 
πληροφορία  που  παρουσιάζεται  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  των 
χρηστών με πρόβλημα εστίασης  

Morris (1994) 

Επιλογή  χρωμάτων  από  σχεδιαστές  και  αξιολόγησή  τους  από 
ηλικιωμένους 

Dickinson et al. (2007) 
 

Χρήση  αποτελεσματικών  χρωματικών  συνδυασμών  που  δεν 
επιβαρύνουν το σύστημα αντίληψης  

Morris (1994) 

Δυνατότητα  αλλαγής  χρωμάτων  σύμφωνα  με  τις  προτιμήσεις 
των χρηστών 

Dickinson et al. (2007) 

Μεγιστοποίηση  αρνητικής  αντίθεσης  χρωμάτων  μεταξύ 
πληροφορίας και φόντου 

Kurniawan et al. (2006) 

Αποφυγή  χρωματικών  συνδυασμών  μικρού  μήκους  κύματος 
που  διαχωρίζονται  δύσκολα  (πχ.  μπλε‐πράσινο‐μωβ)  και 
προτίμηση χρωμάτων όπως κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο 

Morris (1994) 
Kurniawan et al. (2006) 

Μείωση των πολύ φωτεινών και ζωηρών χρωμάτων  Kurniawan et al. (2006) 

Αποφυγή  γρήγορων  αλλαγών  στην  φωτεινότητα  κατά  την 
μετακίνηση από τη μια οθόνη στην άλλη 

Hawthorn (2000) 

Επαρκής  φωτισμός  της  περιοχής  εργασίας  και  προσπάθεια 
περιορισμού της λάμψης που δημιουργείται από το περιβάλλον

Morris (1994) 

Αποφυγή  αντικειμένων που  κινούνται  γρήγορα  όπως  κείμενα 
και γραφικά και επαρκής χρόνος για την ανάγνωσή τους 

Hawthorn (2000) 
Morris (1994) 

Δυνατότητα  προσαρμογής  της  ταχύτητας  κύλισης  από  τον 
χρήστη. Φανερή η αλλαγή της οθόνης κατά την κύλιση αλλά και 
η  εκάστοτε  τοποθεσία  στην  οποία  βρίσκεται  ο  χρήστης,  μέσω 
κάποιου είδους ειδοποίησης 

Morris (1994) 
 

Μειωμένη  χρήση  κεφαλαίων,  έντονων  γραμμάτων, 
συγκεκριμένων  γραμματοσειρών,  σκιών  στα  κείμενα  ή  πολύ 
φορτωμένων φόντων που κουράζουν το μάτι.  

Kurniawan et al. (2006) 

Χρήση κενών χώρων που ξεκουράζουν το μάτι   Kurniawan et al. (2006) 

Αποφυγή πολλαπλών επικαλυπτόμενων παραθύρων   Hawthorn (2000) 

Εύρεση  πιο  φανερών  τρόπων  υπόδειξης  των  αλλαγών  που 
συμβαίνουν 

Hawthorn (2000) 

 

Προβλήματα που έχουν να κάνουν με την Κίνηση: 

Μικρότερες  κινήσεις  και  πιο  αργοί  ρυθμοί  κατά  την  σύλληψη 
ενός στόχου με το ποντίκι  ή όταν δίνονται πολλές επιλογές 

Hawthorn(2000)  
Arch (2009) 

Αύξηση  του  μέσου  χρόνου  τοποθέτησης  μιας  συσκευής 
ανάδειξης στον στόχο 

Morris (1994) 

Μειωμένοι χρόνοι ανταπόκρισης ή ολοκλήρωσης μιας κίνησης 
σε  πολύπλοκες  κινητικά  εργασίες  που  έχουν  να  κάνουν  με 
εντοπισμό και επιλογή ενός κινούμενου στόχου με το ποντίκι 

Kurniawan et al. (2006)  
Becker (2004) 

Αύξηση δυσκολίας τοποθέτησης του κέρσορα και επιλογής των 
στόχων όταν το μέγεθός τους είναι μικρό 

Morris (1994) 
Hawthorn (2000) 

Η  σκλήρυνση  των  αρθρώσεων,  η  αρθρίτιδα  και  η  ακαμψία 
προκαλούν  δυσκολία  στον  συντονισμό  κινήσεων,  έτσι  γίνεται 
δύσκολο  να  μετακινήσουμε  και  να  κλικάρουμε  το  ποντίκι,  να 
κάνουμε κύλιση σε μια ιστοσελίδα ή να κλικάρουμε συνδέσμους 
συγκεκριμένου μεγέθους 

Becker (2004) 
Kurniawan et al. (2006) 
Arch (2009) 

Μειωμένη ικανότητα ελέγχου και διαμόρφωσης των δυνάμεων  Hawthorn (2000) 
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που ασκούνται από τους χρήστες 

Προβλήματα με βασικές κινήσεις όπως η σταθερή συγκράτηση 
του  ποντικιού  την  ώρα  του  κλικαρίσματος  ή  ο  έλεγχος  του 
τραβήγματος  κατά  την  κύλιση,  λόγω  του  τρέμουλου  (πιθανής 
ασθένειας  Parkinson)  αλλά  και  των  προβλημάτων  αναχαίτισης 
του περιβαλλοντικού θορύβου 

Hawthorn (2000) 
Arch (2009) 
 

Μειωμένη  ικανότητα  αντιμετώπισης  επαναλαμβανόμενων 
γρήγορων κινήσεων 

Kurniawan et al. (2006) 

Λόγω των παραπάνω κινητικών δυσκολιών, η τοποθέτηση του κέρσορα είναι δυσκολότερη 
για τους ηλικιωμένους, κυρίως κατά την αλληλεπίδραση με μικρά σε μέγεθος αντικείμενα. 
(Becker, 2004) 

 

Προτάσεις για περιορισμό εμποδίων που έχουν να κάνουν με την Κίνηση: 

Παρουσίαση  μενού  με  μεγάλους  στόχους  (κουμπιά  και 
υπερσύνδεσμοι) 

Kurniawan et al. (2006) 
Morris (1994) 
Hawthorn (2000) 

Περιορισμός  κύλισης  ή  μειωμένες  ταχύτητες  κύλισης  και 
αλλαγών οθόνης 

Kurniawan et al. (2006) 
Morris (1994) 
Hawthorn (2000) 

Μειωμένος χειρισμός πολύπλοκων κουμπιών ελέγχου  Morris (1994) 
Hawthorn (2000) 

Αποφυγή  απαίτησης  κινήσεων  ακρίβειας  ή  διπλού 
κλικαρίσματος 

Morris (1994) 
Hawthorn (2000) 
Kurniawan et al. (2006) 

Αποφυγή  των  αναδυόμενων  μενού  που  απαιτούν  ακρίβεια 
επιλογής 

Kurniawan et al. (2006) 

Παροχή επιβεβαίωσης με την επιτυχία ενός στόχου   Morris (1994)   
Hawthorn (2000) 

Εύκολη επιλογή αναίρεσης/ επανάληψης (undo/redo)   Morris (1994)   
Hawthorn (2000) 

 

Προβλήματα που έχουν να κάνουν με την Αντίληψη: 

Γενική μείωση ταχύτητας της διαδικασίας αντίληψης    Kurniawan et al. (2006) 

Μειωμένη κατανόηση γραπτού λόγου  Becker (2004) 

Αντιμετώπιση  δυσκολιών  κατά  την  προσπάθεια  ταυτόχρονων 
χειρισμών ή ταυτόχρονης κατανόησης πληροφοριών 

Morris (1994) 
Hawthorn (2000) 
Becker (2004) 

Μειωμένη  ικανότητα  αντίληψης  που  προκαλεί  μειωμένη 
ταχύτητα στην εύρεση ενός στόχου σε πολύπλοκες ιστοσελίδες  

Kurniawan et al. (2006) 

Δυσκολία  αποδοχής  νέων  πληροφοριών  κατά  τη  διάρκεια 
εκτέλεσης κινήσεων   

Hawthorn (2000) 

Δυσκολία  κατανόησης  βασικών  λειτουργιών  όπως  της 
διαφοράς  μεταξύ  της  θέσης  του  δείκτη  του  ποντικιού  και  του 
δείκτη  σημείου  εισαγωγής,  ή  της  σχέσης  ολόκληρου  του 
κειμένου με ένα τμήμα της οθόνης που περιλαμβάνει κυλιόμενο 
παράθυρο  

Morris (1994)  
Hawthorn (2000) 

Μειωμένη  κατανόηση  χωρίς  γραμμικά  μονοπάτια  για  την 
πλοήγηση  

Arch (2009) 

Μειωμένη ικανότητα συνεχούς μάθησης και συγκράτησης νέας  Kurniawan et al. (2006) 
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πληροφορίας   

Αποπροσανατολισμός  κατά  την  κύλιση  που  απαιτεί  μεγάλα 
“άλματα”  

Morris (1994)  
Hawthorn (2000) 

Μειωμένη ικανότητα ενεργούς μνήμης (προσωρινή συγκράτηση 
και  χειρισμός πληροφορίας) που προκαλεί φτωχότερη επίδοση 
σε μια ευρεία ποικιλία νοητικών εργασιών όπως χρήση φυσικής 
γλώσσας (κατανόηση κειμένου, τοποθέτηση λέξεων κλειδιών σε 
μηχανές  αναζήτησης),  συλλογισμός  εργασιών  (κατανόηση  της 
οργάνωσης  της  ιεραρχίας  μιας  σελίδας),  διαδικαστική  μνήμη 
(εκτέλεση  πολλών  βημάτων  κατά  τη  διάρκεια  συναλλαγών),  
συγκράτηση  μη  λεκτικών  αντικειμένων  (πρόσωπα ή  διαδρομές 
χαρτών) κ.α. 

Kurniawan et al. (2006) 
Becker (2004)  
Arch (2009)  
Morris (1994)  
Hawthorn (2000) 

Δυσκολία  υιοθέτησης  στρατηγικών  για  την  οργάνωση  του 
υλικού που πρέπει να θυμούνται οι χρήστες, μέχρις ότου κάτι να 
τους παρακινήσει να το κάνουν 

Morris (1994)  
Hawthorn (2000) 

Ως  αποτέλεσμα  όλων  των  παραπάνω,  πολύπλοκα  σχήματα  πλοήγησης,  φτωχά 
σχεδιασμένες  δυνατότητες  αναζήτησης  και  ιστοσελίδες  που  προκαλούν  σύγχυση, 
δημιουργούν  αρνητικά  αποτελέσματα  στην  online  εμπειρία  του  χρήστη.  Ακόμη, 
δυσχεραίνουν την κατανόηση των πολύπλοκων περιεχομένων των διαφόρων ιστοσελίδων. 
(Becker, 2004) 

 

Προτάσεις για περιορισμό εμποδίων που έχουν να κάνουν με την Αντίληψη: 

Παροχή  online  οδηγών,  βοηθών  πλοήγησης, 
προσανατολιστικών πληροφοριών, site maps, υπενθυμίσεων και 
FAQs  για  εύκολη  ανάκληση  και  για  προσανατολισμό  των 
χρηστών 

Kurniawan et al. (2006) 
Morris (1994) 
 

Καλά  οργανωμένα  και  καλοσχεδιασμένα  μενού  και  παροχή 
νύξεων  που  να  υποστηρίζουν  την  εύκολη  αναγνώριση  των 
στοιχείων 

Morris (1994) 
Hawthorn (2000) 
 

Μειωμένη  πολυπλοκότητα  εργασιών  με  έμφαση  στην 
απλότητα, αποφεύγοντας αντιπερισπασμούς και υπερβολικούς 
χειρισμούς 

Hawthorn (2000) 

Χρήση  ενός  σταθερού,  οικείου  περιβάλλοντος  διάδρασης  με 
αποφυγή αλλαγών της διεπαφής μέσω συνεπούς σχεδίασης 

Hawthorn (2000) 
Kurniawan et al. (2006) 

Αποφυγή μηχανικής (παπαγαλίστικης) μάθησης  Morris (1994) 

Παροχή  όσο  το  δυνατόν  μεγαλύτερης  χρονικής  διάρκειας 
παρουσίασης αντικειμένων που παρεμβάλλονται 

Morris (1994) 
 

Αποφυγή  καθυστερήσεων  στην  ροή  των  εργασιών,  που  έχουν 
ως αποτέλεσμα το χάσιμο της βραχυπρόθεσμης μνήμης 

Hawthorn (2000) 
 

Χρήση  μονοδιάστατης  ή  δισδιάστατης  αναπαράστασης  της 
πληροφορίας 

Kurniawan et al. (2006) 

 

Προβλήματα που έχουν να κάνουν με την Προσοχή: 

Δυσκολία  συγκράτησης  της  προσοχής  για  μεγάλα  χρονικά 
διαστήματα  

Hawthorn (2000) 
Kurniawan et al. (2006)  
Arch (2009) 

Απόσπαση  προσοχής  από  στόχους  λόγω  διαφημίσεων, 
κινούμενων στοιχείων, αλλαγής του   layout   ή της πλοήγησης ή 
του τρόπου αλληλεπίδρασης που δημιουργεί σύγχυση  

Arch (2009) 
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Δυσκολία συγκέντρωσης  και  μείωση  της  ικανότητας  διάκρισης 
λεπτομερειών με την παρουσία πληροφοριών που αποσπούν 

Becker (2004)  
Arch (2009) 

Πρόκληση κούρασης  από  εργασίες  που απαιτούν  γρήγορη  και 
συνεχή έρευνα 

Hawthorn (2000) 

Μείωση  της  ικανότητας  κατεύθυνσης  της  προσοχής  και  της 
υποστήριξης πολύπλοκων εργασιών 

Hawthorn (2000) 

Δυσκολότερη προσπάθεια  κάποιου να βρει αυτό που αναζητά 
λόγω μεγάλης ποσότητας υλικού σε μια σελίδα 

Arch (2009) 

Αυξημένες πιθανότητες για εξωτερικές παρεμβολές    Kurniawan et al. (2006) 

Σύμφωνα  με  τον  Hawthorn  (2000),  η  προσοχή  είναι  η  ικανότητα  να  μπορούμε  να 
εστιάσουμε  σε  αντικείμενα  που  είναι  απαραίτητα  για  την  εκτέλεση  μιας  εργασίας, 
επομένως  τα  παραπάνω προβλήματα  μπορούν  να  οδηγήσουν  στην  αποτυχία  του  στόχου 
ενός χρήστη.  

 

Προτάσεις για περιορισμό εμποδίων που έχουν να κάνουν με την Προσοχή: 

Σχεδιασμός που  να βοηθά  την συγκράτηση  της συγκέντρωσης 
εστιασμένη στα αντικείμενα αναζήτησης  

Hawthorn (2000) 

Αποφυγή  κινούμενων  στοιχείων  ή  αντικειμένων  που 
αναβοσβήνουν  και  προσοχή  στην  επιλογή  στοιχείων  που 
χρησιμοποιούνται για εστίαση 

Kurniawan et al. (2006) 
 

Δυνατότητα κατανόησης και αντιμετώπισης των αλλαγών  Hawthorn (2000) 

Ύπαρξη  πολλαπλών  τρόπων  υπενθυμίσεων,  καθώς  όσο 
περισσότερες υπενθυμίσεις υπάρχουν, τόσο πιθανό είναι να τις 
προσέξει κάποιος 

Morris (1994) 
 

 

Προβλήματα  που  έχουν  να  κάνουν  με  την  Συμπεριφορά  των  χρηστών  απέναντι  στους 
υπολογιστές: 

Τάση αποξένωσης από την τεχνολογία   Morris (1994) 

Προηγούμενη  αποτυχία  σε  προηγούμενες  προσπάθειες  που 
προκαλεί αποτροπή να επαναχρησιμοποίησης 

Morris (1994) 
 

Δισταγμός  για  τη  χρήση  βοηθητικών  τεχνολογικών  προϊόντων 
επειδή  τα  φοβούνται,  (δεν  τα  καταλαβαίνουν  εύκολα  και  δεν 
θέλουν  να  τραβήξουν  την  προσοχή  για  ανάγκη  περεταίρω 
βοήθειας) 

Morris (1994) 

Αυξημένη  επιφυλακτικότητα  των  χρηστών  που  μπορεί  να 
αυξάνει τον χρόνο ανταπόκρισης για μια εργασία 

Kurniawan et al. (2006) 

Μειωμένη  αυτοπεποίθηση  για  την  ικανότητα  χρήσης  της 
τεχνολογίας  που  δημιουργεί  άγχος,  φοβία,  αντίσταση  και 
αρνητική συμπεριφορά απέναντι στους υπολογιστές 

Kurniawan et al. (2006) 

Όλα τα παραπάνω μπορούν να δημιουργήσουν στους χρήστες άγχος, φοβία, αντίσταση και  
αδιαμφισβήτητα  αρνητική  συμπεριφορά  απέναντι  στους  υπολογιστές.  (Kurniawan  et  al., 
2006) 

 

Προτάσεις  για  περιορισμό  εμποδίων  που  έχουν  να  κάνουν  με  την  Συμπεριφορά  των 
χρηστών απέναντι στους υπολογιστές:: 

Παρουσίαση  της  τεχνολογίας  με  έναν  αλληλεπιδραστικό  και 
κατανοητό τρόπο  

Kurniawan et al. (2006) 

Παροχή επιβεβαίωσης  ότι  ο  χρήστης  είναι  στο σωστό ή  λάθος  Kurniawan et al. (2006) 
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μονοπάτι για τον στόχο που έχει 

Χρήση  υποστηρικτικών,  μη‐προκλητικών  οδηγιών  και 
μηνυμάτων 

Morris (1994) 
 

Κατάλληλος  τόνος  οδηγιών  που  μπορεί  να  επηρεάσει  την 
επίδοση  των  ηλικιωμένων.  (Οι  υποστηρικτικές  οδηγίες  είναι 
σίγουρα καλύτερες από τις οδηγίες που μπορεί να προκαλούν) 

Morris (1994) 

Χρήση  κατάλληλου  λεξιλογίου  που  βοηθά  τους  πιο  μεγάλους 
χρήστες αλλά που δεν προορίζεται ειδικά για τους γηραιότερους 
κάνοντάς τους να  νιώθουν διαφορετικοί   

Morris (1994) 
 

Η  εκτενής  μελέτη  του  αντικειμένου  που  μόλις  περιγράφηκε,  οδήγησε  στην  ομαδοποίηση 
και  ταξινόμηση  των  προβλημάτων  και  περιορισμών  που  αντιμετωπίζουν  οι  ηλικιωμένοι 
λόγω ανθρώπινων ατελειών  (ή ασθενειών). Παράλληλα, προτάθηκαν λύσεις για άρση των 
περιορισμών  αυτών,  προκειμένου  να  δοθούν  κίνητρα  στους  ηλικιωμένους  να 
χρησιμοποιήσουν  δικτυακούς  τόπους.  Οι  σχεδιαστές  από  την  πλευρά  τους,  καλούνται  να 
προσαρμοστούν  στις  απαιτήσεις  που  δημιουργούνται  σαν  φυσική  συνέπεια  της 
αλληλεπίδρασης  ηλικιωμένου  και  δικτυακού  τόπου  και  να  σχεδιάσουν  εύχρηστα  και 
προσβάσιμα συστήματα, βάσει των αναγκών. 

Θεωρείται  σκόπιμο  να  αναφερθεί  στο  σημείο  αυτό,  το  γεγονός  ότι  πολλές  από  τις 
προτάσεις  που  εμπεριέχονται  στους  Πίνακες,  έχουν  συμπεριληφθεί  και  ομαδοποιηθεί 
προηγουμένως από άλλους ερευνητές και αποδοθεί σαν οδηγίες προσβασιμότητας.  

2.3 Σύνολα αρχών σχεδίασης και οδηγιών προσβασιμότητας για ηλικιωμένους 

Παρακάτω  παρατίθενται  πέντε  βασικά  σύνολα  που  περιλαμβάνουν  αρχές  και  οδηγίες  τα 
οποία  μελετήθηκαν  ώστε  να  συλλεχθούν  σημαντικά  στοιχεία  δεδομένων  με  σκοπό  να 
χρησιμοποιηθούν σε παρακάτω κεφάλαια της παρούσας διπλωματικής. Πιο συγκεκριμένα, 
ύστερα από συγκριτική αξιολόγηση, κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν στην δημιουργία 
των ευρετικών αρχών του επόμενου κεφαλαίου (3). 

Από  ένα  μεγάλο  σύνολο  σχετικών  αρχών  και  οδηγιών  που  μελετούσαν  αφενός  σε  πιο 
γενικευμένη μορφή τη σχεδίαση και αφετέρου σε πιο εξειδικευμένη τη σχεδίαση δικτυακών 
τόπων  για  ηλικιωμένους,  επιλέχθηκαν  με  συγκεκριμένα  υποκειμενικά  κριτήρια  να 
παρουσιαστούν πέντε εξ αυτών. 

2.3.1 Αρχές καθολικής σχεδίασης 

Μεταξύ  του  1995  και  1997,  το  Κέντρο  Καθολικής  Σχεδίασης  (The  Center  for  Universal 
Design)  ανέπτυξε  και  αξιολόγησε  τις  επτά  αρχές  της  καθολικής  σχεδίασης.  Καθολική 
σχεδίαση  (Universal design) ορίζεται ως η σχεδίαση προϊόντων και περιβαλλόντων χώρων 
ώστε να μπορούν να  χρησιμοποιηθούν από όλους, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό,  χωρίς 
την  ανάγκη  για  προσαρμογή  ή  ειδικευμένο  σχεδιασμό.  (Clarkson,  Keates,  Coleman,  & 
Lebbon, 2003). Οι επτά αρχές είναι οι εξής: 

1. Ισότιμη  χρήση  (equitable  use):  Η  σχεδίαση  να  είναι  χρήσιμη  και  εμπορικά 
εκμεταλλεύσιμη για ανθρώπους με μεγάλο εύρος ικανοτήτων.  

2. Ευελιξία  χρήσης  (flexibility  in  use):  Η  σχεδίαση  να  εξυπηρετεί  ένα  μεγάλο  εύρος 
ατομικών προτιμήσεων και δυνατοτήτων. 

3. Απλή και διαισθητική χρήση (simple and intuitive use): Η χρήση της σχεδίασης να είναι 
εύκολο να κατανοηθεί, ανεξάρτητα από την εμπειρία, τη γνώση, την ικανότητα χρήσης 
της γλώσσας και το επίπεδο συγκέντρωσης του χρήστη. 
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4. Αντιληπτικότητα  της  πληροφορίας  (perceptible  information):  Η  σχεδίαση  να 
επικοινωνεί  αποτελεσματικά  την  απαιτούμενη  πληροφορία,  ανεξάρτητα  από  τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες ή τις αισθητήριες δυνατότητες των χρηστών. 

5. Ανοχή στο λάθος (tolerance for error): Η σχεδίαση να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και 
τις συνέπειες από ατυχήματα ή ακούσιες πράξεις. 

6. Μικρή φυσική δύναμη (low physical effort): Η σχεδίαση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αποτελεσματικά με άνεση και ελάχιστη κόπωση. 

7. Μέγεθος και χώρος για προσέγγιση και χρήση (size and space for approach and use): 
Να παρέχεται ο κατάλληλος χώρος και το κατάλληλο μέγεθος για προσέγγιση, χειρισμό 
και χρήση ανεξάρτητα από το μέγεθος του σώματος, τη στάση ή την ευχέρεια κίνησης. 

Όσον αφορά στον στόχο που θέτει η διπλωματική εργασία, μπορούμε να πούμε ότι οι επτά 
αρχές  της  Καθολικής  Σχεδίασης  αφορούν  περισσότερο  στη  σχεδίαση  προϊόντων  και  δεν 
έχουν  ειδικευτεί  για  την  σχεδίαση  εφαρμογών  Διαδικτύου.    Οι  αρχές  αυτές  σίγουρα  δεν 
αφορούν αποκλειστικά τους ηλικιωμένους. Επίσης παρότι κάποιες από αυτές παραπέμπουν 
και στην σχεδίαση εφαρμογών του Διαδικτύου, σίγουρα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν 
πλήρεις για το σκοπό της συγκεκριμένης διπλωματικής. Ένας τρόπος που θα τις καθιστούσε 
καταλληλότερες  για  τους  σχεδιαστές  δικτυακών  τόπων  θα  ήταν  η  επιμέρους  μελέτη  και 
επεξεργασία  της  καθεμιάς  ξεχωριστά,  όπως  στην  προκείμενη  μελέτη  κατά  την  οποία 
χρησιμοποιήθηκαν  ορισμένες  από  αυτές  με  συγκεκριμένη  σκοπιμότητα  αφού  πρώτα 
εντάχθηκαν ή/και προσαρμόστηκαν στη φιλοσοφία του αντικειμένου της. 

2.3.2 Αρχές προσβάσιμης ανάπτυξης ιστοσελίδων σύμφωνα με την WebAIM 

Μια  προσπάθεια  για  την  δημιουργία  αρχών  που  στοχεύουν  σε  σχεδίαση  προσβάσιμων 
ιστοσελίδων δίνεται από την Web Accessibility  in Mind  (http://webaim.org/). Η παρακάτω 
λίστα παρουσιάζει βασικές αρχές για προσβάσιμη ανάπτυξη ιστοσελίδων, οι περισσότερες 
από  τις  οποίες  μπορούν  να  εφαρμοστούν  πολύ  εύκολα  χωρίς  να  επηρεάζουν  την  γενική 
εμφάνιση μιας ιστοσελίδας. 

1. Προσφέρετε  κατάλληλο  εναλλακτικό  κείμενο:  Το  εναλλακτικό  κείμενο  αποτελεί  μία 
κειμενική εναλλακτική λύση για μη‐κειμενικά περιεχόμενα ιστοσελίδων.  

2. Χρησιμοποιείτε κεφαλίδες σε πίνακες δεδομένων: Οι πίνακες χρησιμοποιούνται online 
για  την  ρύθμιση  της  εμφάνισης  και  για  την  οργάνωση  δεδομένων.  Οι  πίνακες,  που 
χρησιμοποιούνται  για  την  οργάνωση  δεδομένων  οφείλουν  να  διαθέτουν  κατάλληλες 
κεφαλίδες πινάκων.  

3. Εξασφαλίστε ότι οι χρήστες μπορούν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν όλες τις 
φόρμες:  Εξασφαλίστε,  ότι  κάθε  στοιχείο  της  φόρμας  (text  field,  checkbox, dropdown 
list, κλπ.) διαθέτει μία ετικέτα και ότι αυτή είναι σωστά συνδεδεμένη με το αντίστοιχο 
στοιχείο. Επιπλέον βεβαιωθείτε, ότι ο χρήστης μπορεί να αποστείλει την φόρμα και να 
διορθώσει  τυχόν  λάθη  όπως,  για  παράδειγμα,  αν  δεν  συμπληρώθηκαν  όλα  τα 
απαιτούμενα πεδία. 

4. Εξασφαλίστε  ότι  οι  σύνδεσμοι  έχουν  νόημα  και  χωρίς  το  γύρω  περιεχόμενο:  Κάθε 
σύνδεσμος  οφείλει  να  έχει  νόημα,  αν  διαβαστεί  μόνος  του  χωρίς  το  γύρω  κείμενο. 
Συγκεκριμένες  φράσεις  όπως  “κλικάρετε  εδώ”  και  “περισσότερα”  πρέπει  να 
αποφευχθούν. 

5. Προσφέρετε υπότιτλους ή κείμενα απομαγνητοφώνησης σε πολυμέσα: Περιεχόμενα 
βίντεο και live ήχου πρέπει να διαθέτουν υπότιτλους και κείμενο απομαγνητοφώνησης. 
Για αρχειοθετημένα περιεχόμενα ήχου μπορεί να αρκεί μια απομαγνητοφώνηση. 
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6. Εξασφαλίστε την προσβασιμότητα σε μη HTML περιεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων 
αρχείων PDF, Microsoft Word, PowerPoint και Flash: Τα αρχεία PDF και άλλα μη‐HTML 
περιεχόμενα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμα. Εξετάστε την δυνατότητα 
να χρησιμοποιήσετε HTML ή τουλάχιστον μια προσβάσιμη εναλλακτική λύση, εάν δεν 
μπορείτε να  τα κάνετε προσβάσιμα.  Τα αρχεία PDF οφείλουν να περιέχουν μια σειρά 
από ετικέτες, ώστε να γίνουν πιο προσβάσιμα.  

7. Επιτρέψτε  στους  χρήστες  να  υπερπηδήσουν  επαναλαμβανόμενα  στοιχεία  στην 
σελίδα:  Οφείλετε  να  παρέχετε  στους  χρήστες  έναν  τρόπο  να  παραλείψουν  την 
πλοήγηση ή άλλα στοιχεία, που επαναλαμβάνονται σε κάθε σελίδα. Αυτό επιτυγχάνεται 
συνήθως  με  την  παροχή  συνδέσμων  όπως  “προχωρήστε  στο  περιεχόμενο”, 
“προχωρήστε  στο  κυρίως  περιεχόμενο”  ή  “παραλείψτε  την  πλοήγηση”,  οι  οποίοι 
τοποθετούνται  στην  αρχή  της  σελίδας  και  επιτρέπουν  την  άμεση  μεταπήδηση  στο 
κυρίως περιεχόμενο. 

8. Μην  βασίζεστε  μόνο  σε  χρώμα  για  να  υποδηλώσετε  σημασία:  Η  χρήση  χρώματος 
μπορεί να ενισχύσει την κατανόηση, αλλά μην χρησιμοποιείτε το χρώμα σαν μοναδικό 
μέσο μετάδοσης πληροφοριών.  

9. Εξασφαλίστε  ότι  το  περιεχόμενο  είναι  γραμμένο  με  σαφήνεια  και  μπορεί  να 
διαβαστεί  εύκολα:  Υπάρχουν  πολλοί  τρόποι  να  κάνετε  το  περιεχόμενό  σας  εύκολα 
κατανοητό. Γράφετε ξεκάθαρα, χρησιμοποιείτε αναγνώσιμες γραμματοσειρές και κάντε 
κατάλληλη χρήση επικεφαλίδων και λιστών. 

10. Εξασφαλίστε  την  προσβάσιμη  χρήση  του  JavaScript:  Εξασφαλίστε,  ότι  οι  JavaScript 
event  handler  είναι  ανεξάρτητοι  από  την  εκάστοτε  συσκευή  (έτσι  ώστε,  για 
παράδειγμα,  να  μην  απαιτούν  την  χρήση  ενός  ποντικιού)  και  η  ιστοσελίδα  σας  δεν 
εξαρτάται από το JavaScript για να λειτουργήσει. 

11. Σχεδιάστε βάση προτύπων: Οι  ιστοσελίδες,  που συμμορφώνονται με HTML  και  είναι 
προσβάσιμες,  είναι  ανθεκτικότερες  και  διαθέτουν  ανώτερη  βελτιστοποίηση  για  τις 
μηχανές αναζήτησης. Τα CSS (Cascading Style Sheets) σας επιτρέπουν να διαχωρίσετε τα 
περιεχόμενα από την παρουσίαση. Αυτό προσφέρει στο περιεχόμενό σας μεγαλύτερη 
ελαστικότητα και προσβασιμότητα. 

Η παραπάνω λίστα δεν περιλαμβάνει όλα τα θέματα προσβασιμότητας, αλλά μπορεί κανείς 
λαμβάνοντας  υπόψη  αυτούς  τους  βασικούς  κανόνες,  να  εξασφαλίσει  για  όλους  μια 
βελτιωμένη προσβασιμότητα στο δικτυακό περιεχόμενο που θέλει να παρουσιάσει. Όπως 
και  οι  επτά  αρχές  της  καθολικής  σχεδίασης,  έτσι  και  οι  παραπάνω  αρχές  δεν  αφορούν 
συγκεκριμένα  στην  σχεδίαση  για  ηλικιωμένους,  ωστόσο,  πολλά  θέματα  που 
αντιμετωπίζουν,  μπορούν  να  συμβάλλουν  θετικά  στην  σχεδίαση  για  την  ηλικιακή  αυτή 
ομάδα. 

2.3.3 Προσβασιμότητα  διαδικτύου  σύμφωνα  με  την  Web  Accessibility  Initiative 
(W3C.WAI)  

Οι  οδηγίες  προσβασιμότητας  στο  Διαδίκτυο,  “Web  Content  Accessibility  Guidelines” 
(WCAG)  αναπτύχθηκαν  από  την  Κοινοπραξία  του  Παγκόσμιου  Ιστού,  Web  Accessibility 
Initiative (W3C.WAI), (http://www.w3.org/WAI). 

Η δεύτερη έκδοση, WCAG 2.0. περιλαμβάνει 12 οδηγίες που είναι οργανωμένες σύμφωνα 
με τέσσερις αρχές, οι οποίες είναι απαραίτητες για οποιονδήποτε θέλει να έχει πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με αυτές τις αρχές, το περιεχόμενο μιας διεπαφής πρέπει να είναι: 

1. Αντιληπτό  (perceivable):  Η  πληροφορία  και  τα  στοιχεία  της  διεπαφής  πρέπει  να 
παρουσιάζονται στους χρήστες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να τα αντιληφθούν. 
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Δηλαδή, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τουλάχιστον σε ένα από τα αισθητήρια μέσα του 
χρήστη. 

2. Λειτουργικό/  Εύχρηστο  (operable): Ο  χρήστης  να μπορεί  να  χειριστεί  τα στοιχεία  της 
διεπαφής και την πλοήγηση. Δηλαδή, δεν πρέπει η διεπαφή να απαιτεί διάδραση την 
οποία ο χρήστης δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει. 

3. Κατανοητό  (understandable):  Η  πληροφορία  και  ο  χειρισμός  της  διεπαφής πρέπει  να 
είναι κατανοήσιμα. Δηλαδή, πρέπει ο χρήστης να μπορεί να κατανοήσει το περιεχόμενο 
και τη λειτουργία της διεπαφής. 

4. Εύρωστο  (robust):  Το  περιεχόμενο πρέπει  να  είναι  εύρωστο,  έτσι ώστε  να μπορεί  να 
ερμηνευτεί  από  ένα  εύρος  πρακτόρων,  συμπεριλαμβανομένων  των  υποστηρικτικών 
τεχνολογιών.  Δηλαδή,  θα  πρέπει  οι  χρήστες  να  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  στο 
περιεχόμενο, ανεξάρτητα από την πρόοδο των τεχνολογιών. 

Παρακάτω παρουσιάζονται εν συντομία οι 12 οδηγίες WCAG 2.0. που ανταποκρίνονται στις 
προαναφερθείσες απαιτήσεις περιεχομένου:   

Για αντιληπτό περιεχόμενο: 

1. Πρέπει  να  παρέχεται  ένας  εναλλακτικός  τρόπος  παρουσίασης  κειμένου  για  κάθε  μη‐
κειμενικό  περιεχόμενο,  ώστε  να  μπορεί  να  αλλάζει  σε  άλλες  μορφές  ανάλογα  με  τις 
ανάγκες (πχ. σε μορφή εκτύπωσης, braille, συμβόλων ή απλουστευμένης γλώσσας). 

2. Πρέπει  να  παρέχεται  επεξηγηματικό  κείμενο  ή  εναλλακτικές  λύσεις  για  περιεχόμενο 
ήχου και εικόνας. 

3. Πρέπει  το  περιεχόμενο  να  είναι  προσαρμόσιμο,  να  παρουσιάζεται  με  διαφορετικές 
μορφές (π.χ. με απλουστευμένο layout) χωρίς να χάνεται η πληροφορία και η δομή και 
να είναι διαθέσιμο από διαφορετικές βοηθητικές τεχνολογίες. 

4. Πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  επαρκείς  αντιθέσεις  για  να  φαίνεται  και  να  ακούγεται 
εύκολα το περιεχόμενο.  

Για λειτουργικό/ εύχρηστο περιεχόμενο: 

1. Πρέπει όλες τις λειτουργίες να μπορούν να είναι προσβάσιμες από το πληκτρολόγιο. 

2. Πρέπει  να  δίνεται  αρκετός  χρόνος  στους  χρήστες  να  διαβάσουν  και  να 
χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο. 

3. Δεν πρέπει να  χρησιμοποιείται περιεχόμενο που προκαλεί εκπλήξεις. 

4. Πρέπει οι χρήστες να βοηθούνται για να πλοηγηθούν και να βρουν το περιεχόμενο και 
πρέπει να προσδιορίζεται που βρίσκονται κάθε στιγμή. 

Για κατανοητό περιεχόμενο: 

1. Πρέπει το κείμενο να είναι αναγνώσιμο και κατανοητό. 

2. Πρέπει το περιεχόμενο να φαίνεται και να λειτουργεί με προβλέψιμους τρόπους. 

3. Πρέπει οι χρήστες να βοηθούνται ώστε να αποφεύγουν την διόρθωση λαθών. 

Για εύρωστο περιεχόμενο: 

1. Πρέπει να μεγιστοποιείται η συμβατικότητα με σύγχρονες και μελλοντικές τεχνολογίες. 

Οι παραπάνω οδηγίες μπορούν ναι μεν να χαρακτηριστούν αποτελεσματικές αποκλειστικά 
για την σχεδίαση προσβάσιμων ιστοσελίδων, ωστόσο βασίζονται κυρίως σε τεχνικά θέματα 
και όχι  τόσο σε σχεδιαστικά. Αφορούν περισσότερο  την προσβασιμότητα σε σχέση με  τις 
τεχνολογίες  που  απαιτείται  να  χρησιμοποιούν  άτομα  με  αναπηρίες  όπως  άτομα  που 
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αντιμετωπίζουν  συγκεκριμένα  προβλήματα  όρασης,  ακοής,  νόησης  κλπ.  Μπορεί  να 
βοηθούν  σε  κάποιο  βαθμό  στην  σχεδίαση  ιστοσελίδων,  ωστόσο  δεν  μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν  αποκλειστικά  μόνο  αυτές,  για  την  αντιμετώπιση  των  ιδιαίτερων 
περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι.   

Για  τον  λόγο  αυτό  η  Κοινοπραξία  του  Παγκόσμιου  Ιστού  έχει  αναπτύξει  κατάλληλα  τις 
περισσότερες από τις παραπάνω οδηγίες WCAG 2.0, ούτως ώστε να καλύπτουν  ζητήματα 
προσβασιμότητας ιστοσελίδων από ηλικιωμένους, (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/). 

Παρακάτω, παρουσιάζονται κριτήρια βελτιστοποίησης των ιστοσελίδων που απευθύνονται 
σε  ηλικιωμένους,  για  κάθε  μια  από  τις  τέσσερις  αρχές  της  προσβασιμότητας  διαδικτύου 
σύμφωνα με τις WCAG 2.0.  

Για αντιληπτή πληροφορία και διεπαφή χρήστη: 

 Το κείμενο θα πρέπει να μπορεί να αλλάζει μέγεθος και να αυξάνεται μέχρι και 200% 
χωρίς να χάνεται το περιεχόμενο ή η λειτουργικότητα.  

 Η οπτική αναπαράσταση  του κειμένου που αφορά  το στυλ  του,  την στοίχισή  του,    τα 
κενά  μεταξύ  γραμμών,  το  μήκος  της  γραμμής  και  την  οριζόντια  κύλιση,  να  είναι 
κατάλληλη.  

 Το χρώμα να μην χρησιμοποιείται ως το μοναδικό μέσο για την απόδοση πληροφορίας, 
η  την  ένδειξη  μιας  δράσης,  η  την  υπενθύμιση  μιας  απάντησης  ή  την  διάκριση  ενός 
στοιχείου.  

 Απαιτείται ένας βαθμός αντίθεσης τουλάχιστον 4.5:1 για την οπτική αναπαράσταση του 
κειμένου και των εικόνων. 

 Ο  μέγιστος  βαθμός  αντίθεσης  για  την  οπτική  αναπαράσταση  του  κειμένου  και  των 
εικόνων να είναι της τάξεως του 7:1. 

 Παροχή εναλλακτικών τρόπων παρουσίασης περιεχομένου ήχου ή βίντεο. 

 Παροχή εναλλακτικού τρόπου παρουσίασης μη κειμενικού περιεχομένου. 

 Παροχή πληροφοριών, δομής και σχέσεων για text‐to‐speech λογισμικό. 

 Παροχή εναλλακτικού τρόπου για CAPTCHA 

Για λειτουργική διεπαφή και πλοήγηση: 

 Ο σκοπός ενός υπερσύνδεσμου να αναγνωρίζεται από το όνομά του και μόνο ή από το 
όνομά του σε συνδυασμό με το πλαίσιο που το περιβάλει. 

 Ο σκοπός ενός υπερσύνδεσμου να αναγνωρίζεται από το όνομά του και μόνο όταν δεν 
αποτελεί κείμενο ενός πλαισίου.  

 Παροχή  ενός  δείκτη  εστίασης  για  την  ορατότητα  του  πληκτρολόγιου  ώστε  να 
διακρίνεται το στοιχείο που εστιάζεται στην ιστοσελίδα. 

 Δυνατότητα εντοπισμού μιας ιστοσελίδας ανάμεσα σε πολλές άλλες με παραπάνω από 
έναν τρόπους.  

 Δυνατότητα ένδειξης πληροφορίας για την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο χρήστης 
ανάμεσα σε πολλές ιστοσελίδες. 

 Ο τίτλος των ιστοσελίδων να περιγράφει το θέμα ή το σκοπό τους. 

 Οι δείκτες εστίασης πρέπει να είναι φανεροί.  

 Παροχή ετικετών όταν απαιτείται από τον χρήστη να εισαγάγει κάτι. 
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 Παροχή  εναλλακτικών  τρόπων  για  μην  κειμενικά  περιεχόμενα,  όπως  τα  κουμπιά  των 
φορμών.  

 Το κείμενο να μπορεί να αλλάζει μέγεθος μέχρι και 200%. 

 Το περιεχόμενο να είναι λειτουργικό και μέσω πληκτρολογίου. 

 Βεβαίωση  ότι  μια  επιλογή  μπορεί  να  αποδεσμευτεί  μόνο  με  τη  βοήθεια  του 
πληκτρολογίου. 

 Όλο το περιεχόμενο να είναι λειτουργικό μέσω πληκτρολογίου. 

 Παροχή  μηχανισμού  που  να  ξεπερνά  τα  μπλοκαρίσματα  που  μπορεί  να 
επαναλαμβάνονται στο περιεχόμενο. 

 Εστίαση στα στοιχεία με μια σημασιολογική σειρά. 

 Ορατότητα του δείκτη ένδειξης του πληκτρολογίου. 

 Ύπαρξη  μηχανισμού  για  παύση,  σταμάτημα  ή  κρύψιμο  των  κινούμενων  στοιχείων  ή 
αυτών που αναβοσβήνουν. 

 Οι διακοπές να μπορούν να αναβάλλονται ή να αποκρύπτονται. 

 Παροχή μηχανισμού για την παύση ή το σταμάτημα του ήχου. 

 Δυνατότητα χρηστών να κλείνουν, να ρυθμίζουν ή να επιμηκύνουν τα όρια χρόνου που 
μπορεί να έχουν. 

 Ο χρόνος δεν είναι ουσιώδες τμήμα μιας δραστηριότητας. 

 Το περιεχόμενο κύλισης πρέπει να μπορεί να κάνει παύση και η αυτόματη ενημέρωση 
του περιεχομένου επίσης να είναι ελεγχόμενη. 

Για κατανοητή πληροφορία και διεπαφή: 

 Τίτλοι και οι ετικέτες να περιγράφουν το θέμα ή τον σκοπό. 

 Οι τίτλοι του κάθε τμήματος να χρησιμοποιούνται για την οργάνωση του περιεχομένου. 

 Τεχνικές οπτικής παρουσίασης για την οργάνωση του περιεχομένου. 

 Παροχή μηχανισμού  για  την αναγνώριση  συγκεκριμένων  ορισμών  λέξεων ή φράσεων 
που χρησιμοποιούνται με έναν ασυνήθιστο τρόπο. 

 Παροχή μηχανισμού για την αναγνώριση της σημασίας των συντομεύσεων.  

 Παροχή μιας εκδοχής που δεν θα απαιτεί πολύ προηγμένη ικανότητα ανάγνωσης. 

 Η πλοήγηση να παρουσιάζεται με την ίδια σειρά μέσα στην ιστοσελίδα. 

 Τα στοιχεία με παρόμοια λειτουργία να χαρακτηρίζονται με συνέπεια. 

 Όταν ένα στοιχείο μεγεθύνεται, να μην αλλάζει το πλαίσιο. 

 Οι αλλαγές του πλαισίου να γίνονται μόνο όταν το ζητά ο χρήστης ή να υπάρχει ένας 
μηχανισμός για να σταματά τις αλλαγές. 

 Με την αλλαγή μιας ρύθμισης να μην αλλάζει αυτόματα το πλαίσιο εκτός αν ο χρήστης 
έχει ενημερωθεί προηγουμένως. 

 Παροχή βοήθειας για ευαίσθητο περιεχόμενο.  

 Οι  σελίδες  με  νομικές  υποχρεώσεις  και  οικονομικές  συναλλαγές  πρέπει  να  έχουν 
αντιστρέψιμες υποβολές που να ελέγχονται και να διορθώνονται. 
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 Οι  χρήστες  να  μπορούν  να  ελέγξουν  και  να  διορθώσουν  οποιαδήποτε  πληροφορία 
υποβάλλουν. 

 Αν εισαχθεί κάποιο λάθος και εντοπιστεί αυτόματα, να παρουσιαστεί και να περιγραφεί 
στον χρήστη το λάθος. 

 Αν  εισαχθεί  κάποιο  λάθος  και  εντοπιστεί  αυτόματα,  και  υπάρχουν προτάσεις  για  την 
διόρθωσή του, οι προτάσεις αυτές να γίνουν γνωστές στον χρήστη. 

Για εύρωστο περιεχόμενο και αξιόπιστη ερμηνεία: 

 Τα σύμβολα να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους τεχνολογικούς όρους. 

Οι οδηγίες αυτές σίγουρα είναι περισσότερο στοχευμένες στην ομάδα των ηλικιωμένων και 
μπορούν να θεωρηθούν πολύ χρήσιμες για τον σκοπό της συγκεκριμένης εργασίας καθώς 
έχουν προκύψει από ένα καθιερωμένο σύνολο για την σχεδίαση στο Διαδίκτυο (WCAG 2.0). 

2.3.4 Σχεδιαστικές οδηγίες διαδικτύου για ηλικιωμένους σύμφωνα με Kurniawan & 
Zaphiris 

Οι  Kurniawan  και  Zaphiris,  (2005)  ύστερα  από  μια  εκτενή  ανασκόπηση  σε  βιβλιογραφία 
σχετική  με  ηλικιωμένους,  ανέπτυξαν  μια  λίστα  σχεδιαστικών  οδηγιών  κατάλληλων  για 
εφαρμογές διαδικτύου και απευθυνόμενες σε ηλικιωμένους. 

Η  λίστα  αυτή  αποτελείται  από  38  οδηγίες  που  ομαδοποιούνται  σε  11  ξεχωριστές 
κατηγορίες: 

1. Για τη σχεδίαση στόχου (επιλογής) 

1.1 οι στόχοι πρέπει να είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος. 

1.2 πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη επιβεβαίωση ότι ο στόχος επιλέχθηκε και θα πρέπει η 
επιβεβαίωση  αυτή  να  είναι  ορατή  στους  ηλικιωμένους  οι  οποίοι  δεν  αναμένεται  να 
εντοπίζουν μικρές αλλαγές. 

1.3 δεν πρέπει να αναμένουμε από τους ηλικιωμένους ότι θα διπλοκλικάρουν κάπου. 

2 Για τη χρήση γραφικών 

2.1 τα  γραφικά  πρέπει  να  είναι  σχετικά  και  όχι  μόνο  για  διακόσμηση.  Δεν  πρέπει  να 
παρουσιάζονται animations. 

2.2 οι εικόνες πρέπει να έχουν alt tags (επεξηγηματικά κείμενα). 

2.3 τα εικονίδια πρέπει να είναι απλά και με νόημα. 

3 Για την πλοήγηση 

3.1 πρέπει να παρέχονται επιπλέον ενδείξεις πλοήγησης και να είναι πιο έντονες. 

3.2 πρέπει να παρέχεται ξεκάθαρη πλοήγηση. 

3.3 πρέπει να παρέχεται η τοποθεσία της κάθε σελίδας. 

3.4 πρέπει να αποφεύγονται τα pull down μενού. 

3.5 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μεγάλη ιεραρχία και ομαδοποιημένες πληροφορίες σε 
σημαντικές κατηγορίες. 

4 Για τα χαρακτηριστικά παραθύρου φυλλομετρητή 

4.1 πρέπει να αποφεύγονται οι μπάρες κύλισης. 
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4.2 πρέπει να είναι ανοιχτό μόνο ένα παράθυρο (π.χ. Pop‐up παράθυρα ή διαφημίσεις ή 
πολλαπλά επικαλυπτόμενα παράθυρα πρέπει να αποφεύγονται). 

5 Για τη σχεδίαση μορφής περιεχομένου 

5.1 η γλώσσα πρέπει να είναι απλή και ξεκάθαρη. 

5.2 πρέπει να αποφεύγονται οι μη σχετικές πληροφορίες στην οθόνη. 

5.3 πρέπει να υπερτονίζονται οι σημαντικές πληροφορίες. 

5.4 οι πληροφορίες πρέπει να είναι συγκεντρωμένες κυρίως στο κέντρο. 

5.5 το  layout  της οθόνης, η πλοήγηση και η ορολογία που χρησιμοποιούνται πρέπει να 
είναι απλά, ξεκάθαρα και συνεπή. 

6 Για τους συνδέσμους 

6.1 πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των συνδέσμων που έχουν επισκεφθεί οι 
χρήστες και αυτών που δεν έχουν επισκεφτεί. 

6.2 οι σύνδεσμοι θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρα ονόματα και σύνδεσμοι με το ίδιο όνομα 
να μην οδηγούν σε διαφορετικές σελίδες. 

6.3 οι σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι σε λίστα bullets και όχι ασφυκτικά συγκεντρωμένοι. 

7 Για την αντίληψη του χρήστη 

7.1 πρέπει να παρέχεται επαρκής χρόνος για ανάγνωση της πληροφορίας.  

7.2 οι  απαιτήσεις  για  ενεργό  μνήμη  πρέπει  να  μειώνονται  υποστηρίζοντας  την 
αναγνώριση παρά την ενθύμηση και πρέπει να παρέχονται λιγότερες επιλογές στον χρήστη. 

8 Για τη χρήση χρώματος και φόντου 

8.1 η χρήση των χρωμάτων πρέπει να είναι συντηρητική. 

8.2 πρέπει να αποφεύγονται οι μπλε και πράσινοι τόνοι. 

8.3 το  φόντο  της  οθόνης  δεν  πρέπει  να  είναι  τελείως  λευκό  ή  να  αλλάζει  γρήγορα 
φωτεινότητες  με  την  αλλαγή  οθονών.  Επίσης,  πρέπει  να  υπάρχει  μια  υψηλή  αντίθεση 
μεταξύ  του  προσκήνιου  και  του  φόντου,  για  παράδειγμα,  πρέπει  να  αποφεύγεται  το 
χρωματιστό κείμενο σε χρωματιστό φόντο. 

8.4 το  περιεχόμενο  δεν  πρέπει  να  είναι  μονοχρωματικό  (χρώμα  εδώ,  εννοούμε  όλα  τα 
χρώματα εκτός μαύρου και άσπρου). 

9 Για το κείμενο 

9.1 πρέπει να αποφεύγεται το κινούμενο κείμενο. 

9.2 το κείμενο πρέπει να είναι αριστερά στοιχισμένο και οι γραμμές να είναι μικρές σε 
μήκος. 

9.3 πρέπει να υπάρχει κενό μεταξύ των γραμμών. 

9.4 το  κυρίως  σώμα  του  κειμένου  πρέπει  να  είναι  σε  μορφή  sentence  case  (το  πρώτο 
κεφαλαίο και τα υπόλοιπα μικρά) και όχι όλα σε κεφαλαία. 

9.5 το κείμενο θα πρέπει να έχει ξεκάθαρες μεγάλες επικεφαλίδες. 

9.6 πρέπει να χρησιμοποιείται san serf γραμματοσειρά π.χ. Helvatica, Arial, μεγέθους 12‐
14 στιγμών. Πρέπει να αποφεύγονται άλλες φανταχτερές γραμματοσειρές. 

10 Για τη μηχανή αναζήτησης 
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10.1 οι μηχανές αναζήτησης πρέπει να φροντίζουν για τα ορθογραφικά λάθη. 

11 Για την ανάδραση και υποστήριξη του χρήστη 

11.1 πρέπει να παρέχεται ένα site map.  

11.2 πρέπει να παρέχεται ένας online βοηθός. 

11.3 πρέπει να υποστηρίζεται ο έλεγχος και η ελευθερία του χρήστη. 

11.4 τα μηνύματα λάθους πρέπει να είναι απλά και ευκόλως κατανοητά. 

Οι  παραπάνω  οδηγίες  είναι  μια  πετυχημένη  ομαδοποίηση  προτάσεων  για  τη 
βελτιστοποίηση  σχεδίασης  ιστοσελίδων  ώστε  να  μπορούν  να  απευθύνονται  και  σε 
ηλικιωμένους.  Το  σύνολο  αυτό  των  οδηγιών  εστιάζει  αποκλειστικά  σε  λύσεις  που 
σχετίζονται  με  προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  η  ομάδα  των  ηλικιωμένων  και  προτείνει 
ξεκάθαρα ζητήματα που απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη από τους σχεδιαστές.  

2.3.5 Σχεδιαστικές  οδηγίες  διαδικτύου  για  ηλικιωμένους  σύμφωνα  με  National 
Institute of Aging (NIA) 

Το  National  Institute  of  Aging  σε  συνεργασία  με  το  National  Library  of  Medicine 
δημοσίευσαν το βιβλίο Making Your Web Site Senior friendly: a checklist, του οποίου στόχος 
ήταν  να  παρέχει  οδηγίες  βασισμένες  σε  έρευνα  για  σχεδίαση  ιστοσελίδων  που  θα  τις 
έκαναν πιο προσβάσιμες σε όλους τους ενήλικες.  

Οι 25 σχεδιαστικές οδηγίες του Making Your Web Site Senior friendly: a checklist, καλύπτουν 
3  περιοχές  της  σχεδίασης:  σχεδίαση  αναγνώσιμου  κειμένου,  επαύξηση  μνήμης  και 
κατανόησης του περιεχομένου και επαύξηση ευκολίας στην πλοήγηση, (Hart, 2004). 

1. Για  τη σχεδίαση αναγνώσιμου κειμένου: Οι αλλαγές που συμβαίνουν με  την αύξηση 
της  ηλικίας  μπορούν  να  δυσκολέψουν  την  ανάγνωση  σε  μια  οθόνη  υπολογιστή. 
Δυσκολίες  μπορεί  να  είναι  η  μείωση  ποσότητας  φωτός,  η  έλλειψη  αντιθέσεων  και  η 
έλλειψη της ικανότητας εντοπισμού λεπτομερειών. 

 Όψη γραμματοσειράς: sans serif όπως Helvetica.  

 Μέγεθος γραμματοσειράς: 12 με 14 στιγμές για το κυρίως κείμενο 

 Πάχος γραμματοσειράς: μεσαίο ή έντονο. 

 Μικρά ή κεφαλαία γράμματα:  το πρώτο κεφαλαίο  τα υπόλοιπα μικρά στο κυρίως 
κείμενο.  Όλα  κεφαλαία  και  πλάγια  μόνο  στους  τίτλους.  Υπογραμμισμένοι 
σύνδεσμοι. 

 Κενό: διπλό κενό για όλο το κυρίως κείμενο. 

 Στοίχιση: αριστερή στοίχιση. 

 Χρώμα:  αποφυγή  κίτρινου,  μπλε  και  πράσινου  σε  κοντινές  αποστάσεις. 
Διαβεβαίωση ότι  το  κείμενο  και  τα  γραφικά  είναι  κατανοητά και σε ασπρόμαυρη 
οθόνη. 

 Φόντο:  ανοιχτόχρωμο  φόντο  για  σκούρα  γραμματοσειρά  ή  σκούρο  φόντο  για 
ανοιχτόχρωμη γραμματοσειρά. Αποφυγή φόντων με pattern. 

2. Για  την  παρουσίαση  πληροφορίας:  έρευνες  δείχνουν  ότι  η  ικανότητα  ορισμένων 
διανοητικών  λειτουργιών  μειώνεται  με  την  ηλικία.  Αυτές  μπορεί  να  είναι  λειτουργίες 
όπως  η  ικανότητα  ταυτόχρονης  ενθύμησης  και  διεργασίας  νέων  πληροφοριών,  η 
επεξεργασία  πολύπλοκων  εργασιών  και  η  κατανόηση  κειμένου.  Οι  ηλικιωμένοι 
επεξεργάζονται με πιο αργούς ρυθμούς την πληροφορία. 
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 Στυλ:  παρουσίαση  πληροφορίας  με  ξεκάθαρο  και  οικείο  τρόπο.  Χρήση  θετικών 
προτάσεων. 

 Έκφραση: ενεργητική φωνή. 

 Απλότητα: χρήση απλής γλώσσας. Online λεξιλόγιο για τεχνικούς όρους. 

 Οργάνωση:  οργάνωση  περιεχομένου  σε  καθορισμένη  μορφή.  Διάσπαση  μεγάλων 
κειμένων σε μικρότερα τμήματα. 

3. Για την ενσωμάτωση άλλων μέσων:  

 Εικόνες και φωτογραφίες: χρήση εικόνων σχετικών με το κείμενο μόνο. 

 Animation,  βίντεο  και  ήχος:  χρήση  μικρών  τεμαχίων  για  μείωση  του  χρόνου 
κατεβάσματος. 

 Εναλλακτικά κείμενα: χρήση εναλλακτικών όπως λεζάντες για τα animation, βίντεο 
και ήχους. 

4. Για την επαύξηση ευκολίας πλοήγησης:  

 Πλοήγηση:  η  οργάνωση  της  ιστοσελίδας  να  είναι  απλή  και  ξεκάθαρη.  Χρήση 
σαφούς πλοήγησης βήμα προς βήμα για να γίνεται κατανοητό τι ακολουθεί μετά. 
Προσεκτική επιγραφή των συνδέσμων. 

 Ποντίκι: ένα κλικάρισμα για πρόσβαση σε πληροφορία. 

 Σταθερό layout: προκαθορισμένη σχεδίαση σελίδας και ίδια σύμβολα και εικονίδια. 
Ίδια κουμπιά πλοήγησης στις ίδιες θέσεις κάθε σελίδας για μετακίνηση από τη μια 
στην άλλη. Επιγραφή του ονόματος της ιστοσελίδας σε κάθε σελίδα στην ίδια θέση. 

 Στυλ  και  μέγεθος  εικονιδίων  και  κουμπιών:  ενσωμάτωση  εικονιδίων  στο  κείμενο, 
όπου είναι δυνατό και μεγάλα κουμπιά που δεν απαιτούν ακρίβεια κινήσεων του 
ποντικιού για να ενεργοποιηθούν. 

 Μενού: χρήση pull down μενού με οικονομία. 

 Κύλιση:  αποφυγή  αυτόματης  κύλισης  κειμένου.  Ενσωμάτωση  ειδικών  εικονιδίων 
κύλισης σε κάθε σελίδα. 

 Πίσω/εμπρός πλοήγηση:  ενσωμάτωση κουμπιών όπως “προηγούμενη σελίδα”  και 
”επόμενη σελίδα” για μετακίνηση του αναγνώστη. 

 Sitemaps: χρήση sitemap για το πώς είναι οργανωμένη η ιστοσελίδα. 

 Υπερσύνδεσμοι: χρήση εικονιδίων με κείμενο για υπερσύνδεσμους. 

 Βοήθεια  και  πληροφορίες:  τηλέφωνο  για  όσους  θα  επιθυμούσαν  να μιλήσουν  σε 
κάποιον και e‐mail για ερωτήσεις και σχόλια. 

Το  παραπάνω  σύνολο  οδηγιών  θέτει  ξεκάθαρα  τα  ζητήματα  που  πρέπει  να  λαμβάνει 
υπόψη του ένας σχεδιαστής δικτυακού τόπου όταν απευθύνεται σε ηλικιωμένους χρήστες. 
Έχει γίνει μια πετυχημένη ομαδοποίηση για την κάλυψη τεσσάρων βασικών ζητημάτων και 
οι οδηγίες που έχουν αναπτυχθεί αφορούν όλα  τα στοιχεία που μπορεί  να περιλαμβάνει 
ένας ιστότοπος και με τα οποία μπορεί να αλληλεπιδράσει ένας χρήστης. 

2.3.6 Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά,  τα πέντε προαναφερθέντα σύνολα,  επιλέχθηκαν με πρώτο κριτήριο  την 
κλίμακα  της  παρούσας  έρευνας,  αφού  οι  υπόλοιπες  ‐που  δεν  επελέγησαν  να 
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παρουσιαστούν εδώ‐ θα ξεπερνούσαν για την κατανόηση και περιγραφή τους τις 100 κατά 
μ.ο. σελίδες.  

Μετά  από  εκτεταμένη  επεξεργασία  των  πέντε  συνόλων  σε  συνδυασμό  και  με  ανάλογα 
στοιχεία που δεν αναφέρονται  εδώ,  έγινε η ομαδοποίηση και  ταξινόμηση  των αρχών  και 
οδηγιών  που  εφαρμόστηκαν  για  την  αριστοποίηση  της  σχεδίασης  για  ηλικιωμένους  και 
παρουσιάζονται λεπτομερέστερα στο επόμενο κεφάλαιο (3). 

2.4 Μελέτες περίπτωσης 

Πλήθος ερευνητών διεθνώς έχουν εκπονήσει ανάλογες με την παρούσα μελέτες και έχουν 
χρησιμοποιήσει  ποικίλα  δείγματα  ηλικιωμένων  προκειμένου  να  συναγάγουν  στοιχεία  για 
τον  τρόπο πλοήγησης,  προσβασιμότητας  και  γενικότερης αντίδρασης αυτών με σκοπό  να 
μελετήσουν την διαδραστική σχέση του υπολογιστή με το συγκεκριμένο σύνολο ατόμων. 

Στις  μελέτες  αυτές  χρησιμοποιήθηκαν  διαφορετικές  μεθοδολογίες  αξιολόγησης  και 
προσέγγισης  και  σχεδιασμού  της  κάθε  μελέτης  περίπτωσης  ανάλογα  με  το  στόχο  κάθε 
φορά. 

Από  μια  σειρά  μελετών  περίπτωσης,  επελέγησαν  οι  παρακάτω  πέντε  οι  οποίες  και 
θεωρήθηκαν οι πλέον σχετικές με τα ζητούμενα της διπλωματικής. 

Η περιγραφή τους παρουσιάζεται κατωτέρω: 

2.4.1 Αξιολόγηση  σχεδιαστικών  οδηγιών  διαδικτύου  για  ηλικιωμένους  των 
Kurniawan & Zaphiris 

Οι  οδηγίες  προσβασιμότητας  των  Kurniawan  και  Zaphiris,  (2005)    που  αναφέρθηκαν  σε 
προηγούμενο  υποκεφάλαιο,  αξιολογήθηκαν  από  16  ηλικιωμένους  χρήστες  διαδικτύου 
(μέσος όρος ηλικίας 59.2, με εμπειρία στο ιντερνέτ 3.4 χρόνια). Οι χρήστες αξιολόγησαν την 
χρηστικότητα  των  παραπάνω  οδηγιών  για  δύο  διαφορετικές  ιστοσελίδες  (Εικόνα  4)  οι 
οποίες  διέφεραν ως  προς  το  layout,  τα  χρώματα,  την  πλοήγηση,  και  πολλά άλλα θέματα 
που καλύπτονταν από τις οδηγίες. 

    

Εικόνα 4: Ιστοσελίδες για την αξιολόγηση των οδηγιών διαδικτύου για ηλικιωμένους, σε μελέτη 
περίπτωσης 

Ζητήθηκε  από  κάθε  χρήστη  να  βαθμολογήσει  τις  δυο  ιστοσελίδες  σε  σχέση  με  την 
συμμόρφωσή  τους ως  προς  τις  οδηγίες.  Αυτό  έγινε  για  να  σκεφτούν  βαθύτερα  την  κάθε 
οδηγία. Όταν ένας χρήστης δεν καταλάβαινε ακριβώς τι έλεγε μια οδηγία, κάποιος τους την 
εξηγούσε.  Αφού  έγινε  η  βαθμολόγηση,  κάθε  συμμετέχων/ουσα  βαθμολόγησε  την 
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χρηστικότητα της κάθε οδηγίας από το 1  (καθόλου χρήσιμη)  έως το 5  (πολύ χρήσιμη)  και 
έδινε  κάποια  αιτιολόγηση  για  την  βαθμολογία.  Οι  μέσοι  όροι  της  βαθμολογίας  που 
προέκυψαν για την χρηστικότητα κάθε οδηγίας κυμαίνονταν από 3  για την οδηγία με την 
μικρότερη  χρησιμότητα  έως  4.875  για  την  οδηγία  με  την  μεγαλύτερη  χρησιμότητα  κατά 
τους ηλικιωμένους χρήστες. Οι αιτιολογήσεις των συμμετεχόντων είχαν να κάνουν κυρίως 
με  την  ομάδα  ατόμων  για  την  οποία  θεωρούσαν  ότι  ήταν  σημαντική  κάθε  οδηγία. 
(Σημαντικό  για  άτομα  με  κινητικές  διαταραχές  ή  με  προβλήματα  όρασης  ή  με  νοητικές 
διαταραχές κτλ.) 

Στη  συνέχεια,  δόθηκε  η  ευκαιρία  στους  συμμετέχοντες  να  προτείνουν  τις  δικές  τους 
οδηγίες,  αλλά  λίγοι  ανταποκρίθηκαν.  Κάποιοι  επίσης  πρότειναν  οδηγίες  που  ήδη 
καλύπτονταν από τις υπάρχουσες. Οι οδηγίες που πρότειναν ήταν: 

 Να  επιτρέπεται  στους  χρήστες  να  αλλάζουν  το  μέγεθος  της  γραμματοσειράς  καθώς 
κάποιοι μπορεί να έχουν χειρότερη όραση από άλλους. 

 Η πληροφορία να μην επαναλαμβάνεται στην ίδια σελίδα‐είναι χάσιμο χώρου. 

 Η σελίδα θα πρέπει να μένει ίδια κάθε φορά που την ξαναεπισκέπτεται ο χρήστης (π.χ. 
όχι αλλαγές στις εικόνες κάθε φορά που γίνεται ανανέωση της σελίδας). 

 Συμπερίληψη πολύγλωσσης ευκολίας για μη Άγγλους. 

 Η  ευκολία  αναζήτησης  θα  πρέπει  να  τοποθετηθεί  σε  ένα  εμφανές  σημείο  καθώς 
κάποιοι χρήστες προτιμούν να αναζητούν (search) παρά να φυλλομετρούν (browse). 

 Πληροφόρηση  χρηστών  για  την  πιο  κατάλληλη  ανάλυση  οθόνης.  Παροχή  πολλαπλών 
παρουσιάσεων για διάφορες αναλύσεις οθονών π.χ. για μεγάλες και μικρές οθόνες. 

 Μην αφήνονται μεγάλα κενά‐είναι χάσιμο χώρου (έρχεται σε αντίθεση με οδηγία 9.3). 

 Παροχή μιας εκδοχής, φιλικής για εκτύπωση. 

2.4.2 Αξιολόγηση  των  σχεδιαστικών  οδηγιών  διαδικτύου  για  ηλικιωμένους  του 
National Institute of Aging (NIA) 

Ο  Hart  (2004)  εκπόνησε  μια  έρευνα  για  να  καθορίσει  κατά  πόσο  οι  ιστοσελίδες  που 
σχεδιάζονται  για  ηλικιωμένους  ανταποκρίνονται  στις  οδηγίες  που  ανέπτυξε  το  National 
Institute of Aging. Χρησιμοποιώντας τεχνικές ευρετικής αξιολόγησης, εκτιμητές (4 μέλη του 
Software Usability Research Lab  (SURL)  του Πανεπιστημίου Wichita State) αξιολόγησαν 36 
ιστοσελίδες για ηλικιωμένους  σύμφωνα με τις παραπάνω 25 οδηγίες του National Institute 
of Aging. Σε κάθε αξιολογητή δόθηκε μια  φόρμα αναφοράς αξιολόγησης, σχετικές οδηγίες, 
μια  λίστα  ιστοσελίδων που θα  επισκέπτονταν,  οι  οδηγίες  “Senior‐Friendly”  και  μια άδεια 
φόρμα για την βαθμολογία κάθε ιστοσελίδας. Οι  ιστοσελίδες για αξιολόγηση επιλέχθηκαν 
με τη βοήθεια λέξεων κλειδιών όπως “senior”, “elderly” και “older adults” και σαν απαίτηση 
έπρεπε να απευθύνονται ή να είναι σχεδιασμένες για άτομα άνω των 50 ετών.  

Οι αξιολογητές κατέγραψαν τα ποσοστά εμφάνισης των οδηγιών σε όλες τις ιστοσελίδες  τα 
οποία κυμαίνονταν κατά μέσο όρο για όλες τις ιστοσελίδες από 2.8% μέχρι 100% σύμφωνα 
με την αξιολόγηση των εκτιμητών. 

Ορισμένες  από  τις  ιστοσελίδες  που  αξιολογήθηκαν,  κατηγοριοποιήθηκαν  ανάλογα  με  τη 
συμμόρφωση τους με τις οδηγίες, σε λιγότερο, μετρίως και περισσότερο συμμορφωμένες. 
Κάποιες  από  τις  ιστοσελίδες  που  μετά  την  αξιολόγηση  κρίθηκαν  ως  περισσότερο 
συμμορφωμένες με τις οδηγίες ήταν οι: AARP.org SeniorNet.com, NCOA.org, Elderweb.com, 
SeniorSafety.com.  Επίσης  δύο  ακόμη  ιστοσελίδες  που  χαρακτηρίστηκαν  ως  μετρίως 
συμμορφωμένες με τις οδηγίες ήταν οι SeniorsGoTravel.com και GrandparentWorld.com. 
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Γενικά,  η  πλειοψηφία  των  ιστοσελίδων  που  ανταποκρίνονταν  στις  οδηγίες,  σχετίζονταν 
κυρίως με  τη βασική πλοήγηση,  το περιεχόμενο  και  το στυλ, αλλά όχι με  το μέγεθος  του 
κειμένου, τα κενά, τους συνδέσμους και τα γραφικά ή την ύπαρξη sitemap, (Hart, 2004). 

2.4.3 Μια έρευνα πάνω στις δραστηριότητες πλοήγησης των ηλικιωμένων από τους 
Sa‐nga‐ngam και Kurniawan 

Οι Sa‐nga‐ngam και Kurniawan (2006) διεξήγαγαν μια μελέτη με σκοπό να εξερευνήσουν τα 
θέματα στα οποία επιλέγουν ηλικιωμένοι χρήστες να πλοηγούνται πιο συχνά, τις διάφορες 
λειτουργίες  χρήσης πλοήγησης,  τις  εργασίες πλοήγησης που εκτελούνται,  τα προβλήματα 
των στάνταρ πλοηγών και  τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να προστεθούν σε έναν 
στάνταρ πλοηγό ώστε να γίνει πιο φιλικός προς τους ηλικιωμένους. 

Οι μελέτη έγινε μέσω ερωτηματολογίων και τα κριτήρια για την επιλογή των χρηστών ήταν 
να έχουν κάποια εμπειρία με το Διαδίκτυο και να είναι πάνω από 55 ετών. Επιλέχθηκαν 63 
συμμετέχοντες  από    τρεις  διαφορετικές  χώρες  (Ταϊλάνδη,  Ηνωμένο  Βασίλειο,  Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής).  

Κάποια από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της μελέτης είχαν ως εξής: 

Όσον αφορά στη  χρήση  συσκευών  πλοήγησης,  το 58.7%  των  συμμετεχόντων προτιμούσε 
μόνο  το  ποντίκι,  ενώ  το  41.3%  επέλεγε  και  το  ποντίκι  και  το  πληκτρολόγιο  ή  μόνο  το 
πληκτρολόγιο (πολύ λίγοι) για την πλοήγησή τους. 

Όσον αφορά στον αριθμό των παραθύρων που θα ήθελαν οι χρήστες να είναι ανοιχτά κατά 
τη  διάρκεια  της  αλληλεπίδρασης,  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  χρηστών  (41%)  είπε  πως 
προτιμά δύο ή τρία ανοιχτά παράθυρα μαζί, παρά το γεγονός ότι μια από τις οδηγίες του 
συνόλου  οδηγιών  προσβασιμότητας  των  Kurniawan  και  Zaphiris,  (2005)    για  ιστοσελίδες 
φιλικές προς ηλικιωμένους έθετε ένα ανοιχτό παράθυρο την φορά. 

Όσον αφορά στον τρόπο κύλισης, το 33% των συμμετεχόντων επέλεξε την ροδέλα, ενώ το 
67% επέλεξε την μπάρα κύλισης ή τα κουμπιά πάνω/κάτω της σελίδας. 

Όταν  οι  χρήστες  ρωτήθηκαν  για  το  πού  κοιτούν  όταν  θέλουν  να  αναγνωρίσουν  το 
αντικείμενο  της  ιστοσελίδας,  το  46%  απάντησε  πως  κοιτά  στο  όνομα  της  μπάρας 
διεύθυνσης,  το  22%  στο  όνομα  του  τίτλου  της  σελίδας  ή  στο  όνομα  του  λογότυπου  της 
σελίδας και ελάχιστοι στο περιεχόμενο. 

Όσον  αφορά  στην  αναγνώριση  των  υπερσυνδέσμων,  το  48%  των  συμμετεχόντων 
υποστήριξε  πως  τους  αναγνωρίζει  ως  υπογραμμισμένο  κείμενο,  το  37%  ως  κείμενο  με 
διαφορετικό χρώμα και το 15% ως μια εικόνα‐κουμπί ή μια εικόνα. 

Οι βασικοί περιορισμοί της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης ήταν δύο:  

Λόγω της εμπειρίας των χρηστών και του γεγονότος ότι δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήματα, τα 
αποτελέσματα  δεν  μπόρεσαν  να  θεωρηθούν  αντιπροσωπευτικά  για  ηλικιωμένους  που 
έχουν σοβαρές ασθένειες και είναι λιγότερο έμπειροι με την τεχνολογία. 

Επίσης  λόγω  του  ότι  χρησιμοποιήθηκε  μόνο  ερωτηματολόγιο  για  τη  συλλογή  των 
δεδομένων, οι ερωτήσεις δεν ήταν τόσο ευέλικτες.  Ίσως με τον συνδυασμό συνεντεύξεων 
θα μπορούσαν να προσφέρουν πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες.  

2.4.4 Δυο μελέτες περίπτωσης για την αλληλεπίδραση με ιστοσελίδες 

Οι Bailey et al. (2005) ανέλαβαν δύο μελέτες για την αλληλεπίδραση ηλικιωμένων χρηστών 
με ιστοσελίδες. 
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Στην πρώτη μελέτη συμμετείχαν πέντε ζευγάρια ηλικιωμένων χρηστών, μέσου όρου ηλικίας 
65 ετών οι οποίοι διέθεταν ορισμένες γνώσεις σχετικά με τη χρήση διεπαφών υπολογιστή 
και ποντικιού αλλά δεν  είχαν  καμιά προηγούμενη  γνώση για  το διαδίκτυο,  επομένως  για 
τους σκοπούς της μελέτης θεωρήθηκαν “αρχάριοι χρήστες”. Ζητήθηκε από τους χρήστες να 
εξερευνήσουν οκτώ ιστοσελίδες στοχευμένες στα ενδιαφέροντα ενός ηλικιωμένου και κατά 
την διάρκεια της εξερεύνησης να μιλήσουν μεταξύ τους για το τι διάβαζαν αλλά και για τις 
σκέψεις  τους.    κατά  την  επίσκεψη διαδοχικών  ιστοσελίδων οι  χρήστες συμπλήρωναν  ένα 
σύντομο  ερωτηματολόγιο  για  το  πόσο  πιθανό  θα  ήταν  να  ξαναχρησιμοποιήσουν  την 
ιστοσελίδα  που  μόλις  επισκέφθηκαν  και  για  τον  λόγο  της  επιλογής  τους.  Η  διαδικασία 
πρόσβασης  των συμμετεχόντων στις  ιστοσελίδες μαγνητοσκοπήθηκε από δύο  κάμερες. Η 
τεχνική  “think‐aloud”  που  επιλέχθηκε,  επέτρεψε  στον  παρατηρητή  να  αποσαφηνίσει  τις 
συμπεριφορές που ήταν δύσκολο να ερμηνευθούν μόνο μέσω παρατήρησης και επίσης να 
εντοπίσει  τις  γνωστικές  δραστηριότητες  που  δεν  ήταν  ορατές  υπό  άλλες  συνθήκες.  Η 
πλοήγηση  αποδείχθηκε  δύσκολη  σε  πολλές  περιπτώσεις  καθώς  οι  χρήστες  δεν 
καταλάβαιναν  τις  οδηγίες  που  τους  δίνονταν  και  δυσκολεύονταν  να  εφαρμόσουν 
οποιαδήποτε  γνώση  για  να  λύσουν  το  πρόβλημα.  Οι  σημαντικότερες  δυσκολίες  που 
αντιμετώπισαν  ήταν  για  το  41%  των  χρηστών  θέματα  πλοήγησης,  για  το  28%  θέματα 
κίνησης  των    χεριών,  για  το  15%  κατανόηση  των  οδηγιών  και  για  το  11%  ζητήματα 
αντίληψης. 

Στην δεύτερη μελέτη συμμετείχαν 52 ηλικιωμένοι χρήστες μεταξύ 60 και 83 ετών. Κάποιοι 
από  αυτούς  δεν  είχαν  ξαναχρησιμοποιήσει  υπολογιστή  ενώ  άλλοι  είχαν  εκτεταμένη 
εμπειρία.  Τους  ζητήθηκε  να  εντοπίσουν  πληροφορίες  από  μια  τοπική  κυβερνητική 
ιστοσελίδα  και  κατά  την  διαδικασία  της  εργασίας,  παρακολουθούνταν  ώστε  να 
αναγνωριστούν οι εμπειρίες που είχαν καθώς χρησιμοποιούσαν την  ιστοσελίδα και  τυχόν 
δυσκολίες που μπορεί να συναντούσαν. Οι ικανότητες που επηρεάζονται λόγω ηλικίας δεν 
ήταν  τόσο  προβληματικές  όσο  οι  ανησυχίες  των  χρηστών  για  το  “τι  να  πατήσουν”  και 
πολλοί από αυτούς προτίμησαν  να ρωτήσουν για βοήθεια παρά να λύσουν  το πρόβλημα 
μόνοι  τους.  Οι  δυσκολίες  που  αντιμετώπισαν  αφορούσαν  για  το  92%  τον  έλεγχο  του 
ποντικιού,  για  το 76%  την αναζήτηση βοήθειας και  για  το 36%  την ανησυχία για  το  τι θα 
πατήσουν. Μικρότερα ποσοστά χρηστών είχαν ζητήματα με τις μπάρες κύλισης  (28%)   και 
τα pop ups (24%). 

Και  οι  δύο  μελέτες  έδειξαν  ότι  οι  βασικές  περιοχές  δυσκολίας  ήταν  σχετικές  με  την 
αντίληψη. Οι ηλικιωμένοι δεν διαθέτουν εργαλεία ή ικανότητες με τις οποίες να μπορούν 
να κατανοήσουν ή να μπορούν να μαντέψουν τι θα τους παρουσιαστεί κάθε φορά σε μια 
ιστοσελίδα.  Αυτό  αποδείχθηκε  μέσω  της  ανάγκης  τους  να  ζητήσουν  βοήθεια,  των 
ανησυχιών  τους  για  το  τι  πρέπει  να  πατήσουν,  των  επαναλήψεων  που  έκαναν,  της 
αναφοράς  απροσδόκητων  αποτελεσμάτων,  της  δυσκολίας  να  αντιμετωπίσουν  τις  μπάρες 
κύλισης και τα pop ups, της δυσκολίας να ερμηνεύσουν τα μηνύματα λάθους, αλλά και της 
έλλειψης  γνώσης  για  το  πώς  να  αντιμετωπίσουν  για  παράδειγμα  αρχεία  pdf  και 
φορτωμένες με πληροφορίες σελίδες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ολοκληρώσουν 
τις εργασίες.  

2.4.5 Μια  εθνογραφική  μελέτη  για  τις  καθημερινές  αλληλεπιδράσεις  των 
ηλικιωμένων με το διαδίκτυο 

Οι  Sayago  και  Blat  (2009)  καταγράφουν  στο  άρθρο  τους  τα  αποτελέσματα  μιας 
εθνογραφικής  μελέτης  που σκοπό  είχε  να παρουσιάσει  τις  καθημερινές  αλληλεπιδράσεις 
των ηλικιωμένων με το διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα στόχευε στο να ερευνηθούν α) ποια 
είναι  τα  περισσότερο  και  ποια  τα  λιγότερο  σχετικά  εμπόδια  προσβασιμότητας  για  τους 
ηλικιωμένους καθώς αλληλεπιδρούν με το διαδίκτυο στις καθημερινές τους ζωές και γιατί 
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και β) πώς σχετίζονται τα εμπόδια αυτά σύμφωνα με την προηγούμενη εμπειρία τους και το 
μορφωτικό τους επίπεδο. 

Κατά την διάρκεια της έρευνας που κράτησε τρία χρόνια, παρατηρήθηκαν 338 ηλικιωμένοι 
καθώς  χρησιμοποιούσαν  πολλές  εφαρμογές  του  διαδικτύου  και  των  τεχνολογιών 
υπολογιστών  καθημερινά  και  επιπρόσθετα  υπήρξαν  και  συζητήσεις  μαζί  τους.  Οι 
συμμετέχοντες  ήταν  από  65  έως  80  ετών  και  όλοι  είχαν  υποστεί  φυσιολογικές  αλλαγές 
λόγω  ηλικίας  στις  λειτουργικές  τους  ικανότητες.  Επίσης  είχαν  διαφορετικό  μορφωτικό 
επίπεδο ενώ κάποιοι δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ  ξανά υπολογιστή ή  το διαδίκτυο.  Τα 
κύρια  κίνητρά  τους  για  να  χρησιμοποιούν  το  διαδίκτυο  ήταν  για  να  παραμένουν  πάντα 
σύγχρονοι  και  να  επικαιροποιούν  τις  γνώσεις  τους,  για  να  κρατούν  επαφή  με  τους 
κοντινούς τους και αγαπημένους τους και γιατί τους χαροποιούσε το γεγονός ότι είχαν την 
ευκαιρία να μάθουν πράγματα που δεν μπόρεσαν στην παιδική τους ηλικία.  

Για τον πρώτο στόχο τις έρευνας, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα βασικά εμπόδια κατά την 
αλληλεπίδραση των χρηστών με το διαδίκτυο ήταν δυσκολίες στο να θυμούνται τα βήματα 
για μια εργασία, στο να κατανοούν τεχνικές λέξεις και να χρησιμοποιούν το ποντίκι. Αυτά 
ήταν  πολύ  σημαντικότερα  από  αυτά  που  προκαλούνταν  από  δυσκολίες  στην  αντίληψη 
οπτικής πληροφορίας, στην κατανόηση εικονιδίων και στην χρήση πληκτρολογίου. 

Πιο  συγκεκριμένα  για  την  χρήση  των  συσκευών,  οι  χρήστες  ανέφεραν  το  ποντίκι  ως 
πολυπλοκότερο μέσο από  το πληκτρολόγιο. Δύο από  τις σημαντικότερες δυσκολίες με  το 
ποντίκι  ήταν  το  διπλό  κλικάρισμα  και  η  επιλογή  του  κειμένου  με  αυτό.  Οι  χρήστες 
αντιμετώπιζαν  πρόβλημα  στην  κατανόηση  της  αντιστοίχισης  μεταξύ  της  πραγματικής 
απόστασης που έπρεπε να γίνει με το ποντίκι και της απόστασης που γινόταν τελικά στην 
οθόνη. Για κάποιους, ήταν πιο εύκολο να χρησιμοποιούν τα βελάκια του πληκτρολογίου για 
την  μετακίνηση  σε  ένα  κείμενο,  παρά  το  ποντίκι.  Επίσης,  μερικές  φορές  ο  συνδυασμός 
ποντικιού  και  πληκτρολογίου  βοηθούσε  τους  χρήστες  να  μειώνουν  τα  λάθη  τους.  Οι  πιο 
άπειροι  συμμετέχοντες  ανέφεραν  ότι  προτιμούσαν  να  χρησιμοποιούν  το  ποντίκι  ως 
συσκευή παρά μια άλλη συσκευή εισόδου όπως το joystick, γιατί υποστήριζαν ότι το ποντίκι 
είναι  αυτό  που  χρησιμοποιούν  οι  περισσότεροι  για  την  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο.  Οι  πιο 
έμπειροι,  από  την  άλλη  μεριά,  ήταν  θετικότεροι  στο  να  εξερευνήσουν  διαφορετικές 
συσκευές εισόδου. 

Για  την  ενθύμηση  των  βημάτων,  οι  χρήστες  φάνηκε  να  έχουν  προτίμηση  στην  ενθύμηση 
βημάτων παρά στα “μεγαλύτερα αντικείμενα”. Η έρευνα έδειξε ότι το να θυμάται κάποιος 
ηλικιωμένος  συγκεκριμένα  βήματα  είχε  πολύ  πιο  αρνητική  επίδραση  στις  καθημερινές 
αλληλεπιδράσεις απ’ ότι οι αλλαγές που πιθανόν να είχε στην όρασή του λόγω ηλικίας. Η 
αποτυχία  στο  να  θυμούνται  τα  βήματα  για  μια  εργασία  μείωνε  την  ανεξαρτησία  των 
ηλικιωμένων και η ανεξαρτησία ήταν κάτι που όλοι οι συμμετέχοντες ήθελαν να έχουν.  

Γενικά  οι  συμμετέχοντες  δεν  παρουσίαζαν  προβλήματα  σε  σχέση  με  το  μέγεθος  των 
εφαρμογών που χρησιμοποιούσαν παρ’ ότι αντιμετώπιζαν αλλαγές στην όρασή τους λόγω 
ηλικίας.  Αν  δεν  μπορούσαν  να  δουν  καλά  είτε  έβαζαν  τα  γυαλιά  τους,  είτε  πήγαιναν  πιο 
κοντά στην οθόνη. Όπως ανέφεραν, το να μεγεθύνονταν τα αντικείμενα είχε περισσότερα 
μειονεκτήματα παρά πλεονεκτήματα. Αρχικά, με την αύξηση του μεγέθους των στοιχείων, 
θα μειώνονταν ο αριθμός τους στην οθόνη, πράγμα που συνήθως έκανε τους χρήστες να 
χάνουν  το  πλαίσιο  αλληλεπίδρασής  τους,  να  μην  μπορούν  να  δουν  τις  πληροφορίες  που 
περίμεναν  να  εμφανίζονται  και  να  εξαφανίζονται  αντικείμενα  με  την  κύλιση.  Αυτό  τους 
έκανε  να  νιώθουν  πιο  αβέβαιοι  και  λιγότερο  ανεξάρτητοι.  Δεύτερον,  με  την  αύξηση  των 
στοιχείων,  αυξανόταν  και  η  οριζόντια  ή  κάθετη  κύλιση,  την  οποία  και  θεωρούσαν 
πολύπλοκη και κουραστική. Οι συμμετέχοντες δεν έκαναν προσπάθειες να μεγεθύνουν ή να 
αλλάξουν τη μορφή του κειμένου γιατί από προηγούμενες εμπειρίες τους, είχαν μάθει ότι η 
αλληλεπίδρασή τους θα δυσκολευόταν παρά θα διευκολυνόταν. Ένας ακόμη λόγος ήταν ότι 
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δεν  ήθελαν  να  φαίνονται  “ανίκανοι”,  έτσι  προτιμούσαν  να  βάζουν  τα  γυαλιά  τους  ή  να 
πλησιάζουν την οθόνη.  

Τέλος, οι χρήστες, έμπειροι και άπειροι, φάνηκε να δίνουν περισσότερη σημασία στις λέξεις 
παρά  στις  εικόνες  για  την  καθημερινή  τους  αλληλεπίδραση.  Σε  συζητήσεις,  ανέφεραν 
ελάχιστα τα εικονίδια. Εξηγούσαν μια λειτουργία που μπορεί να είχαν ανακαλύψει ή μάθει 
και  συζητούσαν  ακόμη  και  για  στρατηγικές  τους  να  κάνουν  πράγματα,  με  σκοπό  να 
ανακαλύπτουν διαφορετικούς τρόπους για μια ίδια ενέργεια. Το έβρισκαν δυσκολότερο να 
θυμούνται εικόνες παρά λέξεις, οι οποίες φαίνονταν να χρησιμοποιούνται με περισσότερη 
συνέπεια. Οι λέξεις απέδιδαν καλύτερα το νόημα των λειτουργιών παρ’ ότι μερικές φορές 
μπορεί να χρησιμοποιούνταν ορολογίες. Η συνέπεια και η σαφήνεια του ονόματος και της 
ορολογίας  που  χρησιμοποιούνταν,  ήταν  σημαντικά  για  τους  ηλικιωμένους  ώστε  να 
θυμούνται  πώς  θα  εκτελέσουν μια  εργασία.  Ακόμη  και  για  τους  πιο  έμπειρους,  ήταν  πιο 
εύκολο  να  θυμούνται  τις  λέξεις  παρά  τις  εικόνες,  οι  οποίες  χρησιμοποιούνταν  χωρίς 
συνέπεια. Για να εκτελέσουν τυπικές εργασίες κατά την καθημερινή αλληλεπίδρασή τους, 
οι ηλικιωμένοι έμαθαν τις λέξεις και όχι τα εικονίδια που αντιστοιχούσαν στις λέξεις αυτές. 
Φάνηκε  ότι  τα  εικονίδια  βοηθούσαν  μόνο  όταν  σχετίζονταν  με  τα  ονόματα  βασικών 
εφαρμογών (όπως το W για το Word). 

Για  τον  δεύτερο  στόχο  τις  έρευνας,  τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  τα  εμπόδια 
προσβασιμότητας είναι ανεξάρτητα από την τεχνολογία, την εμπειρία με το διαδίκτυο και 
το μορφωτικό επίπεδο.  

2.4.6 Συμπεράσματα μελετών περίπτωσης 

Θεωρήθηκε μάλλον  ικανοποιητικό και  ιδιαίτερα χρήσιμο το γεγονός επιλογής και μελέτης 
των  παραπάνω  μελετών  περίπτωσης,  αφού  βοήθησαν  αποτελεσματικά  στην  απόκτηση 
εμπειρίας  και  στον  τρόπο  σχεδιασμού  μιας  νέας  μελέτης  περίπτωσης  που  αναπτύσσεται 
στα επόμενα κεφάλαια (3‐5). Είναι βέβαιο ότι όταν κανείς καταλάβει το μηχανισμό και τις 
διαδικασίες  που  ακολουθούνται  σε  μια  μελέτη  περίπτωσης  και  συνειδητοποιήσει  τα 
συμπεράσματα μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων, είναι πιο εύκολο να οργανώσει 
ένα καινούριο μοντέλο που θα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας αφού έχει στηριχθεί 
σε  δοκιμασμένα  πρότυπα  και  μπορεί  να  αποφύγει  τα  ενδεχόμενα  λάθη,  όπως  και  την 
περιττή επανάληψη (η οποία μπορεί να θεωρηθεί και αντιγραφή).  

2.5 Συμπεράσματα κεφαλαίου 

Στο  κεφάλαιο  αυτό  το  βάρος  της  έρευνας  έπεσε  κυρίως  στη  σχέση  υπολογιστών  ‐ 
ηλικιωμένων και αναλύθηκαν οι  τρόποι που θα οδηγήσουν με βεβαιότητα στη πρόκληση 
των  σχεδιαστών  να  εφοδιάσουν  με  κατάλληλα  κίνητρα  τους  ηλικιωμένους ώστε  η  χρήση 
του υπολογιστή για τις ανάγκες τους να γίνει ένα εργαλείο που θα ενταχθεί στο καθημερινό 
πρόγραμμά  τους.  Μετά  αξιολόγηση  πλήθους  αρχών  ευχρηστίας  και  οδηγιών 
προσβασιμότητας  για  τις  σχεδιαστικές  ανάγκες  των  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους, 
βγήκε  αβίαστα  το  συμπέρασμα  ότι  μέσω αυτών  πρέπει  να  ικανοποιούνται  οι  απαιτήσεις 
των  ηλικιωμένων  και  να  συμπεριλαμβάνονται  με  σαφήνεια  όλα  τα  πεδία  των 
σημαντικότερων  ενδιαφερόντων  τους,  δημιουργώντας  συγχρόνως  και  καινούρια 
ενδιαφέροντα. Παράλληλα με ευκολότερη πλοήγηση και μηχανισμούς άρσης  των πολλών 
εμποδίων  πρόσβασης  και  ιδιαίτερα  μέσω  των  αυστηρά  επιλεγμένων  παραμέτρων  καλής 
σχεδίασης του περιεχομένου των δικτυακών τόπων, θα δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα για 
την  όλο  και  περισσότερη  χρήση  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  από  τους  ηλικιωμένους. 
Αυτοί  με  τη  σειρά  τους  θα  πρέπει  με  μικρή  προσπάθεια  να  κατανοήσουν  ότι  θα  τους 
παρέχονται  ανέσεις,  κέρδος  χρόνου  και  πολλές  φορές  εξοικονόμηση  χρημάτων. 
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Προκειμένου να ευνοηθεί η ανάπτυξη μιας καινούριας αγοράς όπου η συχνότητα χρήσης 
των υπολογιστών από τους ηλικιωμένους θα αυξάνεται διαρκώς, θα πρέπει οι σχεδιαστές 
να  προσβλέπουν  στην  διαρκώς  βελτιούμενη  διαδραστική  σχέση  μεταξύ  αυτών  και  των 
συστημάτων που σχεδιάζουν.   
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3 Σύνολο Αρχών  και  Ευρετική  αξιολόγηση  δικτυακού  τόπου 
diakoporama.gr 

Στα  προηγούμενα  δύο  κεφάλαια  έγινε  η  προετοιμασία  συλλογής  και  επεξεργασίας 
δεδομένων που σκοπό είχαν την τροφοδοσία του παρόντος κεφαλαίου με στόχο τη χρήση 
και εφαρμογή σημαντικών εννοιών για τη δημιουργία κατ’ αρχήν, ενός ευρετικού συνόλου 
αρχών. Αυτό, προέκυψε από μια εντατική προσπάθεια επιλογής και συνδυασμού των μέχρι 
τώρα συγκεντρωθέντων δεδομένων. Μετά από ενδελεχή μελέτη απορρίφθηκε ένα σεβαστό 
σύνολο  από  αυτά,  επιλέχθηκε  με  προσοχή  κάποιο  άλλο  και  διαφοροποιήθηκε  ένα  τρίτο. 
Μερικές  από  τις  αρχές,  οδηγίες  και  σχετικές  έννοιες  των  συνόλων  αυτών,  ενδεικτικά 
αναφέρονται  πιο  κάτω,  με  σκοπό  να  γίνει  σαφής  στον  αναγνώστη  ο  μηχανισμός 
διάρθρωσης και σχεδίασης του μοντέλου που παρουσιάζεται στη διπλωματική. 

Το κεφάλαιο αυτό θεωρείται πρωτεύουσας σημασίας αφού επιχειρείται μια εκτεταμένη και 
πολύπλοκη ανάλυση των περισσοτέρων από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν  τα οποία και 
επεξεργάστηκαν και εστιάστηκαν στην εφαρμογή της παρούσας έρευνας.  

Ένα  πολύ  ουσιαστικό  μέρος  του  κεφαλαίου  αυτού  καταλαμβάνει  η  ευρετική  αξιολόγηση 
που  αποτέλεσε  το  εργαλείο  που  α)  επιβεβαίωσε  την  εγκυρότητα  και  χρησιμότητα  του 
συνόλου  των  αρχών  και  β)  καθοδήγησε  σε  νέα  συμπεράσματα  για  την  ανάγκη 
επανασχεδίασης  του  δικτυακού  τόπου  της  συγκεκριμένης  μελέτης  περίπτωσης,  του 
diakoporama.gr. 

Ορισμένες  από  τις  έννοιες  που  χρησιμοποιήθηκαν  αναφέρονται  επιγραμματικά  ως  εξής: 
Στοχευμένο  κοινό,  καθολική  σχεδίαση,  ευρετική  αξιολόγηση,  ευχρηστία,  επίπεδο 
αντιληψιμότητας  και  ανάδρασης,  χρώματα,  γραμματοσειρές  και  μεγέθη,  ευκολία 
προσβασιμότητας  σε  ιστοσελίδες,  ευελιξία,  οργάνωση,  φόντο,  ευανάγνωστη  κειμενική  ή 
εύκολα  αντιλήψιμη  πληροφορία,  δυνατότητα  ανάκτησης  δεδομένων,    απεικόνιση 
πληροφορίας  σε  εικόνες  ή  γραφήματα,  επίτευξη  λειτουργικής  διεπαφής  και  πλοήγησης, 
κατάλληλος τύπος έμφασης και επισήμανσης κειμένου, ελεγχόμενες δράσεις σε δυναμικό 
περιεχόμενο, κλπ  

Όπως  γίνεται  κατανοητό,  η  μελέτη  και  συνδυασμός  ενός  τόσο  υψηλού  πλήθους 
παραμέτρων, απαιτεί πάνω απ’ όλα και μακρύ χρόνο εμπέδωσης. Έτσι, μπορεί να ξεχωρίσει 
μια συστηματική εργασία και να τύχει ευρύτερων εφαρμογών στο κοινό που απευθύνεται.  

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο για τον αναγνώστη του Κεφαλαίου αυτού είναι ότι:  

α) του δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσει ολόκληρο το μηχανισμό στον οποίο στηρίχτηκε 
η  παρούσα  έρευνα  και  να  επιβεβαιώσει  την  οποιαδήποτε  αμφιβολία  του  ή  δυσνόητη 
διαδικασία,  

β) μπορεί να στηρίξει την ατομική του προσπάθεια για μια αποτελεσματική σχεδίαση μιας 
νέας  ιστοσελίδας που θα στηρίζεται με τη σειρά της στο προτεινόμενο σύνολο αρχών και 
οδηγιών,  

γ)  μπορεί  να  αναζητήσει  άμεση  βιβλιογραφική  πληροφόρηση,  από  τις  λεπτομερέστατες 
αναφορές που γίνονται στο κείμενο.  

3.1 Σύνολο αρχών  
3.1.1 Δημιουργία αρχών ευρετικής αξιολόγησης 

Η  ευρετική  αξιολόγηση,  όπως  έχει  αναφερθεί  και  στο  πρώτο  κεφάλαιο,  είναι  μια 
συστηματική  μέθοδος  επιθεώρησης  ευχρηστίας,  κατά  την  οποία  ειδικοί  αξιολογητές 
κρίνουν αν μια διεπαφή ακολουθεί γενικευμένες αρχές ευχρηστίας.  
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Για τον σκοπό της διπλωματικής αυτής, θεωρήθηκε σκόπιμη η διεκπεραίωση μιας ευρετικής 
αξιολόγησης ούτως ώστε να γίνει μια πρώτη αποτίμηση ευχρηστίας  του δικτυακού τόπου 
που μελετήθηκε και να βρεθούν σε ένα πρώτο στάδιο τα βασικά προβλήματα ευχρηστίας 
του.  

Για  την  διεκπεραίωση  της  ευρετικής  αξιολόγησης,  ήταν  απαραίτητη  η  δημιουργία  μιας 
λίστας  ευρετικών  αρχών  (list  of  heuristics),  η  οποία  θα  απευθυνόταν  σε  σχεδίαση 
εφαρμογών δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους. 

Τα περισσότερα υπάρχοντα σύνολα αρχών ευχρηστίας είναι πολύ γενικά και δεν μπορούν 
να  θεωρηθούν  ανταποκρινόμενα  στο  στόχο  της  συγκεκριμένης  μελέτης.  Επιπλέον,  πολλά 
σημαντικά σύνολα αρχών ευχρηστίας δεν ειδικεύονται σε συγκεκριμένες  εφαρμογές ή σε 
συγκεκριμένο  στοχευμένο  κοινό.  Πολλά  σύνολα  που  απευθύνονται  στην  ομάδα  των 
ηλικιωμένων αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους, ενώ άλλα από αυτά που αφορούν στην 
σχεδίαση  δικτυακών  τόπων,  αναφέρουν  αρχές  και  οδηγίες  που  μπορεί  να  μην  έχουν 
χρησιμότητα για την ομάδα των ηλικιωμένων.  Δημιουργήθηκε λοιπόν, η ανάγκη ανάπτυξης 
μιας  λίστας  ευρετικών  αρχών  που  θα  εστίαζε  σε  θέματα  ευχρηστίας  και  αποδοτικότητας 
που  απαιτούν  οι  ηλικιωμένοι  όταν  χρησιμοποιούν  δικτυακούς  τόπους  και  που  θα 
στηριζόταν σε μια αιτιολόγηση άμεσα συνδεδεμένη με τις ανάγκες τους. Επίσης, οι αρχές 
θα  είχαν  σκοπό  να  παραπέμπουν  άμεσα  σε  στοχευμένη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων, 
κατασκευασμένων για να τους επισκέπτονται και χρησιμοποιούν οι ηλικιωμένοι. 

Για  την  δημιουργία  του  νέου  συνόλου  των  ευρετικών  αυτών  αρχών  μελετήθηκαν, 
συλλέχθηκαν και επιλέχθηκαν αυστηρά, στοιχεία από την σχετική διεθνή βιβλιογραφία. Τα 
σύνολα που χρησιμοποιήθηκαν για την συναγωγή των ευρετικών αρχών καθώς και ο λόγος 
για τον οποίο επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα, παρουσιάζονται παρακάτω : 

 Αρχές  καθολικής  σχεδίασης  (The  Center  for  Universal  Design):  οι  επτά  αρχές  της 
καθολικής  σχεδίασης  είναι  οι  δημοφιλέστερες  αρχές  που  έχουν  αναπτυχθεί  τα 
τελευταία χρόνια και παρόλο που δεν έχουν ειδικευτεί για χρήση στο Διαδίκτυο και δεν 
απευθύνονται  μόνο  σε  ηλικιωμένους  χρήστες,  αποτελούν  ένα  βασικό  σύνολο  από  το 
οποίο όλοι οι σχεδιαστές ξεκινούν για να επιτύχουν Καθολική Σχεδίαση. 

 Δέκα αρχές  ευχρηστίας  της μεθόδου  της  Ευρετικής Αξιολόγησης  (heuristic evaluation, 
Nielsen, 1993): Οι δέκα αυτές αρχές διατυπώθηκαν για τους αξιολογητές ευχρηστίας, οι 
οποίοι πρέπει να τις λαμβάνουν υπόψη τους όταν αξιολογούν ένα σύστημα. 

 Αρχές  ευχρηστίας  σύμφωνα  με  τους  Dix  et  al.,  2004:  Αναφέρονται  σε  τρεις  βασικές 
αρχές που αποτελούνται από επιμέρους αρχές οι  οποίες σχετίζονται με  την σχεδίαση 
και αξιολόγηση ενός διαδραστικού συστήματος.  Κάθε φορά ο σχεδιαστής επιλέγει  τις 
σημαντικότερες σύμφωνα με την σχεδίαση που έχει να κάνει. 

 Παράγοντες  ευχρηστίας  στον  Ιστό  σύμφωνα  με  τον  Nielsen  (1995),  αποτελούν 
σημαντικό  σύνολο  στοιχείων  ευχρηστίας  που  πρέπει  να  μελετούνται  και  έχουν 
αναπτυχθεί από τον επιστήμονα που έδωσε τον ορισμό και τις αρχές της ευχρηστίας και 
που έχουν υιοθετηθεί περισσότερο από οποιεσδήποτε άλλες.  

 Αρχές  προσβάσιμης  ανάπτυξης  ιστοσελίδων  σύμφωνα  με  την  WebAIM  (Web 
Accessibility  in  Mind):  αποτελούν  βασικές  αρχές  για  προσβάσιμη  ανάπτυξη 
ιστοσελίδων, οι περισσότερες από τις οποίες μπορούν να εφαρμοστούν πολύ εύκολα, 
εξασφαλίζοντας για όλους μια βελτιωμένη προσβασιμότητα στο δικτυακό περιεχόμενο 
χωρίς να επηρεάζουν την γενική εμφάνιση μιας ιστοσελίδας. 

 Οδηγίες  WCAG  2.0  για  ζητήματα  προσβασιμότητας  ιστοσελίδων  από  ηλικιωμένους 
σύμφωνα  με  Web  Accessibility  Initiative  (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/): 
αποτελούν τις δημοφιλέστερες οδηγίες προσβασιμότητας. 
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 Ευρετικές  αρχές  για  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους  σύμφωνα με AARP 
(Chisnell & Redish,  2005): έχουν δημιουργηθεί από πολλά διαφορετικά σύνολα αρχών 
και  ίσως  είναι  η  μοναδική  πιο  κοντινή  προσέγγιση  του  συνόλου  που  δημιουργήθηκε 
στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής. 

 Σχεδιαστικές  οδηγίες  για  δημιουργία  φιλικών  προς  τους  ηλικιωμένους  δικτυακών 
τόπων σύμφωνα με National Institute of Aging (Making Your Web Site Senior friendly: a 
checklist,  NIA):  ειδικεύονται  στην  σχεδίαση  ιστοσελίδων  φιλικών  προς  τους 
ηλικιωμένους. 

 Οδηγίες  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐Based  Web  Design  &  Usability 
Guidelines  (GSA,  2006):  αποτελεί  ένα  από  τα  σημαντικότερα  σύνολα  οδηγιών 
ευχρηστίας για το Διαδίκτυο. 

 Σχεδιαστικές οδηγίες διαδικτύου για ηλικιωμένους σύμφωνα με Kurniawan και Zaphiris 
(2005): είναι από τα βασικότερα και πιο δημοφιλή σύνολα οδηγιών που αναπτύχθηκαν 
συγκεκριμένα για σχεδίαση δικτυακών τόπων απευθυνόμενων σε ηλικιωμένους. 

Ένα  βασικό  κριτήριο  για  την  ανάπτυξη  των  αρχών  ήταν  να  ληφθούν  υπόψη  ορισμένες 
βασικές απαιτήσεις που έχουν οι ηλικιωμένοι από ένα δικτυακό τόπο, δηλαδή το τι ακριβώς 
ψάχνουν και επιθυμούν από αυτόν, με ποιο τρόπο, ποια φιλοσοφία και με τι ικανότητες. Οι 
σημαντικότερες  απαιτήσεις  σύμφωνα  και  με  τη  σχετική  βιβλιογραφία  που  ερευνήθηκε, 
αναφέρονται παρακάτω: 

1. Ορατότητα: Πρέπει να είναι ορατά και ευδιάκριτα όλα τα στοιχεία αλληλεπίδρασης, οι 
πληροφορίες και οι  επιλογές του χρήστη, σε όλο το δικτυακό τόπο, όποτε απαιτείται, 
καθώς και η ανάδραση οποιασδήποτε ενέργειάς του. 

2. Ευκολία  κατανόησης:  Πρέπει  η  παρουσίαση  και  η  μετάδοση  οποιασδήποτε 
πληροφορίας,  περιεχομένου  και  υπηρεσίας  που  παρέχεται,  καθώς  και  των  δράσεων 
που  απαιτείται  να  εφαρμοστούν  από  τον  χρήστη  σε  όλο  το  δικτυακό  τόπο,  να  είναι 
αντιληπτή,  κατανοητή  και  αποτελεσματική,  ανεξάρτητα από  την  εμπειρία  του  χρήστη 
με  το  διαδίκτυο,  τις  γνώσεις  του,  την  ικανότητα  ανάγνωσης  και  το  επίπεδο 
συγκέντρωσής του. 

3. Έλεγχος και Ευελιξία: Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ελεγχόμενης αλληλεπίδρασης του 
χρήστη με τον δικτυακό τόπο, όπως επίσης και ο σχεδιασμός του δικτυακού τόπου να 
προσφέρει  στον  χρήστη  ένα  μεγάλο  εύρος  ατομικών  επιλογών  και  εναλλακτικών 
τρόπων δράσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις, τις προσδοκίες και τις δυνατότητές του. 

4. Στατική και Δυναμική Βοήθεια: Πρέπει να παρέχεται βοήθεια στους χρήστες είτε όταν 
οι  ίδιοι  τη  ζητήσουν  (στατική),  είτε  οποιαδήποτε  στιγμή  απαιτηθεί  κατά  την 
αλληλεπίδρασή τους (δυναμική), από οποιαδήποτε τοποθεσία του δικτυακού τόπου. 

5. Συνέπεια  οργάνωσης  της  πληροφορίας:  Πρέπει  σε  όλο  τον  δικτυακό  τόπο,  όλα  τα 
στοιχεία  αλληλεπίδρασης  να  διέπονται  από  λειτουργική  συνέπεια  και  όλο  το 
περιβάλλον διάδρασης από οπτική συνέπεια. Επίσης η διάταξη  (layout) και η όψη της 
πληροφορίας  και  του  περιεχόμενου  να  είναι  οργανωμένη,  ομαδοποιημένη, 
συγκροτημένη, ξεκάθαρη, ιεραρχημένη και συνεκτική σε όλο τον δικτυακό τόπο.   

6. Αποδοτική  σχεδίαση:  Πρέπει  η  σχεδίαση  του  δικτυακού  τόπου  να  είναι  απέριττη, 
προβλέψιμη και λειτουργική με στόχο να προσελκύει τον χρήστη και να του δημιουργεί 
ευχάριστη  φιλική  διάθεση,  καθώς  επίσης  να  του  εμπνέει  εμπιστοσύνη,  τόσο  για  την 
αποτελεσματική όσο και για την ικανοποιητική αλληλεπίδρασή του με αυτόν.  

7. Εστιασμένη  σχεδίαση:  Πρέπει  η  σχεδίαση  να  είναι  εξαιρετικά  αποτελεσματική, 
εστιάζοντας στον σκοπό του δικτυακού τόπου και ανταποκρινόμενη ευθέως στο στόχο 
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του  χρήστη,  διασφαλίζοντας  παράλληλα  την  προσοχή  του  κατά  την  διάρκεια  της 
αλληλεπίδρασής του με αυτόν, χωρίς να παρουσιάζει περιττές πληροφορίες που μπορεί 
να τον κουράσουν και εκνευρίσουν. 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις αποτέλεσαν το σύνολο ευρετικών αρχών που ειδικεύτηκε σε 
συγκεκριμένες  οδηγίες,  εστιάζοντας  στις  απαιτήσεις  των  ηλικιωμένων.  Παρακάτω 
εμφανίζονται  οι  συγκεκριμένες  επτά  ευρετικές  αρχές,  οι  οδηγίες  κάθε  αρχής  με  μια 
σύντομη  επεξήγηση  της  χρησιμότητάς  τους  για  τους  ηλικιωμένους,  καθώς  και  πρακτικά 
παραδείγματα  για  κάθε  οδηγία.  Παράλληλα,  παρατίθενται  οι  σχετικές  βιβλιογραφικές 
αναφορές για κάθε αρχή και οδηγία, ενώ οι αναφορές των παραδειγμάτων βρίσκονται σε 
παράρτημα, στο τέλος της διπλωματικής εργασίας. (βλ. Παράρτημα 1) 

Με μια πρώτη ματιά, ίσως οι προτεινόμενες αρχές να φαίνεται ότι σχετίζονται με τις αρχές 
ευχρηστίας  του  Nielsen.  Ωστόσο,  η  διαφορά  τους  έγκειται  στο  ότι  εξειδικεύονται  και 
απευθύνονται  στις  ανάγκες  των  ηλικιωμένων  χρηστών  κατά  την  αλληλεπίδρασή  τους  με 
δικτυακούς τόπους, όπως αυτές έχουν αναφερθεί σε προγενέστερη βιβλιογραφία.  

3.1.2 Σύνολο ευρετικών αρχών 

1. Ορατότητα 

Πρέπει να είναι ορατά και ευδιάκριτα όλα τα στοιχεία αλληλεπίδρασης, οι πληροφορίες 
και  οι  επιλογές  του  χρήστη,  σε  όλο  το  δικτυακό  τόπο,  όποτε  απαιτείται,  καθώς  και  η 
ανάδραση οποιασδήποτε ενέργειάς του. 

Ο  Nielsen  αναφέρει  την  έννοια  της  ορατότητας  ως  μια  από  τις  δέκα  αρχές  ευχρηστίας 
(Nielsen,  1993),  σύμφωνα  με  την  οποία  πρέπει  να  γίνεται  συνεχής  ενημέρωση  της 
κατάστασης ενός συστήματος στον χρήστη αλλά και μέσω κατάλληλης μορφής ανάδρασης. 

Οδηγίες:  

1.1  Κατάλληλο  εξ  ορισμού  (default)  μέγεθος  όλων  των  στοιχείων  του  δικτυακού  τόπου 
ώστε να είναι ορατά στον χρήστη όταν συνδέεται για πρώτη φορά,  για αποτελεσματική 
αναγνωσιμότητα όλων των στοιχείων χωρίς την ανάγκη μεγέθυνσης. 

Σύμφωνα με τη δέκατη τέταρτη (14η) ευρετική αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων για 
ηλικιωμένους  που  ανέπτυξε  η  AARP,  πρέπει  τα  στοιχεία  ενός  δικτυακού  τόπου  να  είναι 
ευανάγνωστα. (Chisnell & Redish,  2005) 

Παραδείγματα: 

 μέγεθος της γραμματοσειράς ενός κειμένου τουλάχιστον 12 pt  

 κατάλληλο μέγεθος κουμπιών‐στόχων  

1.2  Κατάλληλη  μορφή  ανάδρασης  με  φανερή  υπόδειξη  οποιασδήποτε  αλλαγής 
συμβαίνει, για να προσανατολίζεται ο χρήστης κάθε στιγμή σε σχέση με το αρχικό σημείο 
πλοήγησης και για να του δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού μιας τοποθεσίας ανάμεσα σε 
άλλες. Παράλληλα, να μπορεί να αναγνωρίσει τις ενέργειες που έχει ήδη εκτελέσει και να 
μπορεί να εντοπίσει ακόμη και τις απειροελάχιστες αλλαγές που συμβαίνουν. 

Η οδηγία αυτή μπορεί να συνδεθεί με την αρχή “παρατηρησιμότητας” των Dix et al. (2004), 
αφού αφορά στην ανάδραση αλλά και στη δυνατότητα παρατήρησης και αξιολόγησης της 
εσωτερικής κατάστασης ενός συστήματος. Επίσης, θα μπορούσε να συσχετιστεί και με την 
αρχή  της  “δυνατότητας  αντίδρασης”  που  έχει  να  κάνει  με  το  αν  ένα  σύστημα  αντιδρά 
πάντοτε στις πράξεις του χρήστη. (Dix et al., 2004) 
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Παράλληλα,  ο  Nielsen,  στον  παράγοντα  ευχρηστίας  για  την  “αποδοτικότητα  των 
εφαρμογών  του  Ιστού”,  αναφέρεται  στην  ανάγκη  των  χρηστών  να  προσανατολίζονται  σε 
σχέση με το αρχικό σημείο πλοήγησής τους. (Nielsen, 1995) 

Ακόμη, μια από τις  οδηγίες για την επίτευξη “λειτουργικής διεπαφής και πλοήγησης” από 
WCAG  2.0  προτείνει  την  δυνατότητα  εντοπισμού  μιας  ιστοσελίδας  ανάμεσα  σε  πολλές 
άλλες. (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/) 

Η  συγκεκριμένη  οδηγία  μπορεί  να  καλυφθεί  και  μέσω  της  πρώτης  (1ης)  σχεδιαστικής 
οδηγίας    διαδικτύου  που  ανέπτυξαν  οι  Kurniawan  και  Zaphiris  για  τους  ηλικιωμένους. 
Τέλος,  στην  τρίτη  (3η)  σχεδιαστική  οδηγία  του  συνόλου αυτού,  αναφέρεται  και  η  ανάγκη 
ανάδειξης της τοποθεσίας κάθε σελίδας. (Kurniawan & Zaphiris, 2005) 

Παραδείγματα: 

 παροχή  ξεκάθαρης  μορφής  ανάδρασης  για  τις  ενέργειες  που  έχει  εκτελέσει,  τα 
στοιχεία που έχει εισαγάγει και το πού βρίσκεται ο χρήστης κάθε στιγμή  

 διαφοροποίηση των στοιχείων που έχουν επιλεχθεί/ κλικαριστεί ήδη μια φορά από 
αυτά  που δεν έχουν  

 κατάλληλος  τρόπος  ανάδρασης  για  την  ορατότητα  ακόμη  και  των  μηδαμινών 
κινήσεων κάποιων στοιχείων  

1.3 Άμεση παρουσίαση και ορατότητα του σημαντικότερου περιεχομένου του δικτυακού 
τόπου, όπου είναι δυνατόν, για να αποφεύγεται ή να περιορίζεται όσο γίνεται η οριζόντια 
και η κάθετη κύλιση και για να μην απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τον χρήστη για την 
ανάδειξη μιας κρυφής πληροφορίας. 

Η  τέταρτη  (4η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους  που 
ανέπτυξε  η  AARP,  θέτει  την  ανάγκη  ελαχιστοποίησης  της  κάθετης  και  περιορισμού  της 
οριζόντιας κύλισης. (Chisnell & Redish,  2005) 

Επίσης,  στο  όγδοο  (8ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού: Research‐
Based  Web  Design  &  Usability  Guidelines,  προτείνεται  η  αποφυγή  κύλισης  από  τους 
χρήστες. (GSA, 2006) 

Παραδείγματα: 

 εμφάνιση όλων των επιλογών μιας λίστας ή ενός αναδυόμενου μενού  

 εμφάνιση όλων των περιεχομένων ενός pop‐up παραθύρου ή ενός δευτερεύοντος 
παραθύρου χωρίς την ανάγκη κύλισης  

 συνεχής εμφάνιση των τίτλων των στηλών ενός πίνακα 

1.4  Ορθή  επιλογή  χρωμάτων,  υφής  και  γραφικών,  για  να  είναι  ευανάγνωστη  η 
πληροφορία στον χρήστη με προβλήματα όρασης. 

Μια από τις οδηγίες WCAG 2.0 που αφορούν στην “αντιληπτή πληροφορία”  αναφέρει την 
απαίτηση ενός ελάχιστου βαθμού αντίθεσης για την οπτική αναπαράσταση των στοιχείων. 
(http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/) 

Επίσης,  στο  τρίτο  (3ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐
Based Web Design & Usability Guidelines, γίνεται λόγος για την ορθή παρουσίαση γραφικών 
και εικόνων. (GSA, 2006) 

Παραδείγματα: 

 δυνατότητα επιλογής εμφάνισης περιεχομένου σε ασπρόμαυρο  

 όταν τυπώνεται η σελίδα σε άσπρο‐μαύρο να είναι ορατή 
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 αποφυγή χρωμάτων με μικρές αντιθέσεις (μπλε‐πράσινου)  

 επαρκής αντίθεση χρωμάτων γραμματοσειράς με το φόντο  

1.5  Κατάλληλα διατεταγμένοι  κενοί  χώροι  μεταξύ  των στοιχείων  του  δικτυακού  τόπου, 
για να είναι ευδιάκριτα όλα τα στοιχεία του δικτυακού τόπου από τον χρήστη. 

Θα μπορούσε κανείς να παραλληλίσει την συγκεκριμένη οδηγία με την τελευταία αρχή της 
Καθολικής Σχεδίασης “μέγεθος και χώρος για προσέγγιση και χρήση”, παρά το γεγονός ότι η 
συγκεκριμένη αρχή αναφέρεται  σε  σχεδίαση  για  τρισδιάστατους  χώρους.  (The Center  for 
Universal Design) 

Παραδείγματα: 

 επαρκής κενός χώρος μεταξύ κειμένων ή στοιχείων αλληλεπίδρασης  

1.6 Ευανάγνωστο κειμενικό περιεχόμενο, για ταχύ διάβασμα με επιλεκτική σάρωση (skim 
& scan) από τον χρήστη. 

Στο  δέκατο  έκτο  (16ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐
Based  Web  Design  &  Usability  Guidelines,  αναφέρεται  η  διευκόλυνση  γρήγορου 
διαβάσματος. (GSA, 2006) 

Επιπλέον,  η  δέκατη  τρίτη  (13η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για 
ηλικιωμένους που ανέπτυξε η AARP, αναφέρεται στο ταχύ διάβασμα με επιλεκτική σάρωση 
των σελίδων (skim & scan). (Chisnell & Redish,  2005) 

Παραδείγματα: 

 κατάλληλος τύπος και πάχος γραμματοσειράς, στοίχιση, χρήση πεζών‐κεφαλαίων  

 κατάλληλος τύπος έμφασης και επισήμανσης κειμένου  

1.7  Ορατότητα  στοιχείων  αλληλεπίδρασης,  για  ευκολία  στόχευσης  και  δυνατότητα 
εύκολης επιλογής από τον χρήστη. 

Η  Τρίτη  (3η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους  που 
ανέπτυξε η AARP, αναφέρεται στην ευκολία τρόπου στόχευσης των αντικειμένων. (Chisnell 
& Redish,  2005) 

Παραδείγματα: 

 κατάλληλο μέγεθος στοιχείων αλληλεπίδρασης (π.χ. κουμπιά, υπερσύνδεσμοι, κ.α.) 

 κατάλληλη μορφή πεδίων για συμπλήρωση από τον χρήστη  

 αναγνώριση κουμπιών με ή χωρίς τον κέρσορα να τα σημαδεύει 

2. Ευκολία κατανόησης 

Πρέπει  η  παρουσίαση  και  η  μετάδοση  οποιασδήποτε  πληροφορίας,  περιεχομένου  και 
υπηρεσίας που παρέχεται, καθώς και των δράσεων που απαιτείται να εφαρμοστούν από 
τον χρήστη σε όλο το δικτυακό τόπο, να είναι αντιληπτή, κατανοητή και αποτελεσματική 
ανεξάρτητα από την εμπειρία του χρήστη με το διαδίκτυο, τις γνώσεις του, την ικανότητα 
ανάγνωσης και το επίπεδο συγκέντρωσής του. 

Η  αρχή  αυτή  μπορεί  να  ταυτιστεί  με  μια  από  τις  αρχές  της  Καθολικής  Σχεδίασης  που 
αναφέρεται  ως  “απλή  και  διαισθητική  χρήση”  και  σύμφωνα  με  την  οποία  η  χρήση  ενός 
συστήματος  είναι  εύκολο  να  κατανοηθεί,  ανεξάρτητα  από  την  εμπειρία,  τη  γνώση,  την 
ικανότητα χρήσης της γλώσσας και το επίπεδο συγκέντρωσης του χρήστη.  (The Center for 
Universal Design) 
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Επιπλέον,  μια  από  τις  αρχές  που  ορίζουν  οι  Dix  et  al.  για  την  ευχρηστία,  η  “ευκολία 
μάθησης”,  αναφέρει πως πρέπει  να  είναι  κατανοητή η  χρήση  του συστήματος ακόμη και 
από άπειρους χρήστες (novice users). (Dix et al., 2004) 

Η  ευκολία  κατανόησης  του  περιεχομένου  αναφέρεται  ακόμη  και  από  τον  Nielsen,  στον 
πρώτο  παράγοντα  ευχρηστίας  στον  Ιστό,  στην  “δυνατότητα  εκμάθησης  μιας  εφαρμογής 
Ιστού”. Όμως και ο  τελευταίος παράγοντας ευχρηστίας στον  Ιστό του Nielsen αναφέρεται 
στην κατανόηση του διαθέσιμου περιεχομένου. (Nielsen, 1995).  

Οι  οδηγίες  WCAG  2.0  για  ζητήματα  προσβασιμότητας  ιστοσελίδων  από  ηλικιωμένους, 
αναφέρουν πληθώρα οδηγιών που μπορούν να εφαρμοστούν για να είναι είτε αντιληπτή 
είτε  κατανοητή  η  πληροφορία  που  παρουσιάζεται  σε  έναν  δικτυακό  τόπο. 
(http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/) 

Τέλος, η σαφήνεια και η εύκολη κατανόηση του περιεχομένου αναφέρεται ακόμη και στην 
ένατη  (9η)  αρχή  προσβάσιμης  ανάπτυξης  ιστοσελίδων  σύμφωνα  με  την WebAIM.  (Web 
Accessibility in Mind) 
Οδηγίες:  

2.1  Παροχή  περιεχομένου  σε  μορφή  που  δεν  απαιτεί  μεγάλη  εμπειρία  του  χρήστη  ή 
ιδιαίτερα προηγμένο  επίπεδο  ικανότητας ανάγνωσης,  για  να  μπορεί  το  περιεχόμενο  να 
απευθυνθεί ακόμη και στον χρήστη που διαθέτει  ελάχιστες ή  και καθόλου γνώσεις πάνω 
στην θεματική περιοχή που παρουσιάζει ο δικτυακός  τόπος και παράλληλα να μπορεί  να 
κατανοεί την σημασία συγκεκριμένων ορισμών. 

Μέσα  στην  εικοστή  (20η)  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους  που 
ανέπτυξε  η AARP,  αναφέρεται  η  ανάγκη  για  κατάλληλο  επίπεδο  ανάγνωσης,  ανεξάρτητα 
από  τις  ικανότητες  του  κοινού  ή  την  γνώση  που  έχει  πάνω  στην  συγκεκριμένη  θεματική 
περιοχή. (Chisnell,& Redish,  2005) 

Μια οδηγία  του συνόλου WCAG 2.0 για “κατανοητή πληροφορία”, υποστηρίζει την παροχή 
μιας  εκδοχής  που  δεν απαιτεί  πολύ προηγμένη  ικανότητα ανάγνωσης.  Ακόμα,  δύο άλλες 
οδηγίες  του  ίδιου συνόλου που αφορούν στην  “κατανοητή πληροφορία”, αναφέρουν  την 
παροχή  μηχανισμών  προκειμένου  να  αναγνωρίζει  ο  χρήστης  συγκεκριμένους  ορισμούς 
λέξεων  ή  φάσεων  που  χρησιμοποιούνται  με  έναν  ασυνήθιστο  τρόπο  ή  τη  σημασία  των 
συντομεύσεων, αν αυτοί χρησιμοποιούνται. (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/) 

Τέλος,  μέσα  στην  δέκατη  (10η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για 
ηλικιωμένους που ανέπτυξε η AARP, υποστηρίζεται πως οι ετικέτες ή οι σύνδεσμοι πρέπει 
να είναι κατανοητοί από μόνοι τους. (Chisnell,& Redish,  2005) 

Παραδείγματα: 

 οικείες και μη διφορούμενες έννοιες 

 οικεία σύμβολα για τα γραφικά των κουμπιών  

 αποφυγή τεχνικών όρων, ακρωνύμιων ή συντομεύσεων  

 αποφυγή σύνθετων προτάσεων   

 κατανοητή σύνταξη προτάσεων 

 

2.2  Αντίληψη  και  κατανόηση  κάθε στοιχείου αλληλεπίδρασης,  για  να αντιλαμβάνεται  ο 
χρήστης  το  σκοπό  μιας  ενέργειας,  ούτως  ώστε  να  χρησιμοποιείται  η  εφαρμογή  χωρίς 
ανάγκη τεκμηρίωσης. 
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Η  παραπάνω  οδηγία  σχετίζεται  με  την  τελευταία  αρχή  ευχρηστίας  του Nielsen  (1993),  η 
οποία αναφέρει ότι ένα σύστημα πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς ανάγκη τεκμηρίωσης. 

Παραδείγματα: 

 οι  τίτλοι  της  κάθε  σελίδας,  συνδέσμου,  επικεφαλίδας  και  ετικέτας  κουμπιών  ή 
πίνακα  ή  λίστας  να  είναι  περιγραφικοί,  επεξηγηματικοί,  μοναδικοί,  περιεκτικοί, 
σαφείς, σωστά τοποθετημένοι και εύκολα διακριτοί μεταξύ τους  

 επεξηγηματικές  επικεφαλίδες    ή  κείμενα  για  τις  εικόνες,  τα  γραφικά  και  τα 
animation 

2.3 Σαφής ένδειξη για την ενέργεια που πρέπει να κάνει ο χρήστης για να αλληλεπιδράσει 
αποτελεσματικά,  με  σκοπό  να  κατανοεί  την  ενέργεια  που  πρέπει  να  εκτελέσει  για  την 
επίτευξη  μιας  εργασίας  καθώς  και  για  να  αντιλαμβάνεται  τον  τρόπο  εύρεσης  των 
πληροφοριών που αναζητά.  

Θα μπορούσε να συσχετίσει κανείς την οδηγία αυτή με την αρχή της “ευρωστίας” των Dix et 
al.,  η  οποία  υποστηρίζει  πως  μέσα  από  την  αλληλεπίδραση  του  χρήστη  με  ένα  σύστημα 
πρέπει να υποστηρίζεται η επίτευξη των στόχων του χρήστη. (Dix et al., 2004) 

Παραδείγματα: 

 σαφής  ένδειξη  για  το  ποιο  κουμπί  πρέπει  να  πατηθεί  ώστε  να  εκτελεστεί  μια 
ενέργεια  

2.4  Σαφής  ένδειξη  για  μια  υποχρεωτική  ή  προαιρετική  ενέργεια  που  ζητείται  από  τον 
χρήστη,  για  να  είναι  ευκόλως  κατανοητό  ποιες  ενέργειες  είναι  υποχρεωτικές  και  ποιες 
προαιρετικές για την επιτυχία μιας δράσης.  

Στο  δέκατο  τρίτο  (13ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού: Research‐
Based Web Design & Usability Guidelines,  γίνεται αναφορά για  ξεκάθαρη ανάδειξη  του  τι 
απαιτείται να συμπληρωθεί από τον χρήστη και του τι είναι προαιρετικό. (GSA, 2006) 

Παραδείγματα: 

 σαφής  ένδειξη  για  το αν απαιτείται  να συμπληρωθεί  ένα πεδίο μιας φόρμας από 
τον χρήστη 

2.5 Παρουσίαση περιεχομένου με  τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανάλογα την περίπτωση 
ώστε να επιτυγχάνεται ο επιθυμητός σκοπός, για να επεξηγείται η σημασία ενός κειμένου 
και με σκοπό να εντοπίζει ο χρήστης γρήγορα κάποιες ουσιαστικές διαφορές. 

Παραδείγματα: 

 κατάλληλη επιλογή εικόνων, επεξηγηματικών του κειμένου  

 απεικόνιση  πληροφορίας  σε  γραφήματα  ή  σε  εικόνες  όταν  απαιτείται  (πχ.  για 
διευκόλυνση μάθησης: χρήση εικόνων παρά κειμένου)  

 ποσοτική ή ποιοτική απεικόνιση  

2.6 Παρουσίαση περιεχομένου με φυσιολογική και εννοιολογική μορφή και ακολουθία, 
για  να  έχει  τον  χρόνο  ο  χρήστης  να  κατανοήσει  ένα  αντικείμενο  αρχικά  και  πριν  του 
παρουσιαστεί ένα δεύτερο, αλλά και γενικότερα να κατανοεί τη φιλοσοφία λειτουργίας του 
δικτυακού τόπου. 

Η  δεύτερη  (2η)  αρχή  ευχρηστίας  του Nielsen  (1993)  αναφέρει  την  ανάγκη  εμφάνισης  της 
πληροφορίας σε φυσική και λογική μορφή και σειρά. 
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Επίσης, στο δεύτερο (2ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: Research‐
Based Web  Design & Usability Guidelines,  προτείνεται  να  αποφεύγεται  η  απαίτηση  από 
τους χρήστες να πράττουν πολλές ενέργειες μαζί. (GSA, 2006) 

Παραδείγματα: 

 παρουσίαση αντικειμένων με σειρά συνειρμικής προτεραιότητας 

3. Έλεγχος και Ευελιξία 

Πρέπει  να  υπάρχει  δυνατότητα  ελεγχόμενης  αλληλεπίδρασης  του  χρήστη  με  τον 
δικτυακό τόπο, καθώς και ο σχεδιασμός του δικτυακού τόπου να προσφέρει στον χρήστη 
ένα μεγάλο εύρος ατομικών επιλογών και εναλλακτικών τρόπων δράσης σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις, τις προσδοκίες και τις δυνατότητές του. 

Η ευελιξία αποτελεί μια από τις αρχές της Καθολικής Σχεδίασης  (The Center  for Universal 
Design).  Αναφέρεται  επίσης  και  στην  τέταρτη  (4η)  αρχή  ευχρηστίας  του  Nielsen  (1993). 
Επιπρόσθετα, οι Dix et al. (2004) ορίζουν την ευελιξία ως αρχή ευχρηστίας των συστημάτων 
και την ορίζουν βάσει του τρόπου με τον οποίο ο χρήστης και το σύστημα ανταλλάσσουν 
πληροφορίες. 

Ο  έλεγχος  από  τον  χρήστη  τίθεται  από  τον  Nielsen  ως  βασική  αρχή  ευχρηστίας  ενός 
συστήματος  (Nielsen,  1993).  Ακόμα,  σύμφωνα  πάλι  με  τον  Nielsen,  ο  τελευταίος 
παράγοντας ευχρηστίας στον  Ιστό αναφέρεται στον έλεγχο που πρέπει  να έχει ο  χρήστης 
(Nielsen, 1995). Ο έλεγχος του χρήστη αναφέρεται και από την έκτη (6η) ευρετική αρχή για 
τη σχεδίαση δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους που ανέπτυξε η AARP. (Chisnell,& Redish,  
2005) 

Τέλος, σύμφωνα με  τους Kurniawan  και Zaphiris, στην ενδέκατη  (11η) σχεδιαστική οδηγία 
διαδικτύου  για  ηλικιωμένους  αναφέρεται  η  ανάγκη  υποστήριξης  ελέγχου  και  ελευθερίας 
του χρήστη,  (Kurniawan & Zaphiris, 2005). 

Οδηγίες: 

3.1  Ελεγχόμενη  πλοήγηση,  για  να  γνωρίζει  ο  χρήστης  κάθε  στιγμή  πού  βρίσκεται  και  να 
μπορεί να επιστρέψει εύκολα σε κάποιο σημείο, καθώς και να του δίνεται η δυνατότητα για 
εναλλακτική πορεία επιλογών. 

Μια από τις  οδηγίες του συνόλου WCAG 2.0 για την επίτευξη “λειτουργικής διεπαφής και 
πλοήγησης”  αναφέρει  τη  δυνατότητα  εντοπισμού  μιας  ιστοσελίδας  ανάμεσα  σε  πολλές 
άλλες με παραπάνω από ένα τρόπους. (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/).  

Επίσης, στο έβδομο (7ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση  Ιστού: Research‐
Based Web Design & Usability Guidelines,  υποστηρίζεται  πως  η  πρόσβαση  των  στοιχείων 
πλοήγησης πρέπει να είναι εύκολη. (GSA, 2006) 

Παραδείγματα:  

 δυνατότητα επιστροφής στην αμέσως προηγούμενη τοποθεσία, στην αρχική σελίδα 
ή σε βασικές σελίδες από οποιαδήποτε τοποθεσία του δικτυακού τόπου,  

 παροχή στατικών και όχι δυναμικών μενού πλοήγησης 

3.2 Ελεγχόμενες δράσεις σε δυναμικό περιεχόμενο (π.χ. ήχοι, βίντεο, κ.α.), για να έχει ο 
χρήστης τον έλεγχο των πράξεών του και για να του παρέχεται όσος χρόνος χρειάζεται για 
την εκτέλεση μιας ενέργειας. 

Η  ανάγκη  παροχής  επαρκή  χρόνου  αναφέρεται  στην  έβδομη  (7η)  σχεδιαστική  οδηγία 
διαδικτύου  για  ηλικιωμένους  σύμφωνα  με  τους  Kurniawan  και  Zaphiris.    (Kurniawan  & 
Zaphiris, 2005) 
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Επίσης στο δεύτερο  (2ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: Research‐
Based Web Design & Usability Guidelines,  γίνεται αναφορά μιας οδηγίας που υποστηρίζει 
πως ο χρήστης πρέπει να ενημερώνεται για τη διάρκεια χρόνου που διαθέτει. (GSA, 2006) 

Παραδείγματα:  

 δυνατότητα παύσης, ή απόκρυψης των κινούμενων στοιχείων, ή των στοιχείων ήχου 
και βίντεο, ή των στοιχείων που αναβοσβήνουν  

 δυνατότητα ρύθμισης των ορίων χρόνου, αν υπάρχουν περιορισμοί αυτών  

 δυνατότητα αυξομείωσης ήχου 

3.3  Δυνατότητα  προσαρμογής  του  μεγέθους  όλων  των  στοιχείων  του  δικτυακού  τόπου 
σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του  χρήστη,  για  εύκολη  μεγέθυνση/σμίκρυνση  και 
αποτελεσματική αναγνωσιμότητα όλων των στοιχείων. 

Η  αρχή  “διαρθρωσιμότητας”  των  Dix  et  al.,  σχετίζεται  σε  μεγάλο  βαθμό  με  την 
συγκεκριμένη οδηγία, καθώς έχει να κάνει με την αλλαγή της διάρθρωσης ενός συστήματος 
μέσα από εντολές του χρήστη. (Dix et al., 2004) 

Παραδείγματα: 

 ξεκάθαρος τρόπος ρύθμισης του μεγέθους της γραμματοσειράς ενός κειμένου  

3.4  Δυνατότητα  επιλογής  εναλλακτικών  τρόπων  παρουσίασης  των  μη  κειμενικών 
στοιχείων  του  δικτυακού  τόπου  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  κάθε  χρήστη,  για  άτομα  με 
προβλήματα  ακοής  ή  για  άτομα  που  δυσκολεύονται  στην  κατανόηση  μη  κειμενικού 
περιεχομένου. 

Η  οδηγία  αυτή  παραπέμπει  στην  αρχή  της  Καθολικής  Σχεδίασης  “αντιληπτικότητα  της 
πληροφορίας”, που ορίζει αποτελεσματική μετάδοση της πληροφορίας, ανεξάρτητα από τις 
περιβαλλοντικές  συνθήκες  ή  τις  αισθητήριες  δυνατότητες  των  χρηστών.  (The  Center  for 
Universal Design) 

Συμφωνεί  επίσης  και  με  την  πρώτη  (1η)  αρχή  προσβάσιμης  ανάπτυξης  ιστοσελίδων 
σύμφωνα  με  την  WebAIM  που  αναφέρεται  στην  παροχή  κατάλληλου  εναλλακτικού 
κειμένου. (Web Accessibility in Mind) 

Μέσα στις οδηγίες WCAG 2.0 για την επίτευξη “αντιληπτής πληροφορίας” και για επίτευξη 
“λειτουργικής  διεπαφής  και  πλοήγησης”  αναφέρεται  και  η  παροχή  εναλλακτικού  τρόπου 
παρουσίασης μη κειμενικού περιεχομένου. (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/)) 

Τέλος, στο τρίτο (3ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: Research‐Based 
Web Design & Usability Guidelines,  καθίσταται  αναγκαία  η  παροχή  εναλλακτικού  τρόπου 
παρουσίασης μη κειμενικών στοιχείων. (GSA, 2006) 

Παραδείγματα: 

 χρήση  υπότιτλων  για  βίντεο  ή  κειμένων  απομαγνητοφώνησης  για  περιεχόμενα 
ήχου,  

 καθοδήγηση  από  αυτόματο  “υποβολέα”  που  θα  υποδεικνύει  ηχητικά  τον 
ευκολότερο τρόπο πλοήγησης   

 εναλλακτική ‐πλέον ευανάγνωστη‐ μορφή παρουσίασης των CAPTCHA  

3.5 Δυνατότητα διόρθωσης, αναίρεσης ή ακύρωσης οποιασδήποτε ενέργειας, για άμεση 
διόρθωση  λαθών  κατά  τη  συμπλήρωση  μιας  φόρμας  κράτησης  ή  για  επαναφορά 
δεδομένων.  
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Αναφορά  για  την  συγκεκριμένη  οδηγία  γίνεται  στην  τρίτη  (3η)  αρχή  προσβάσιμης 
ανάπτυξης ιστοσελίδων σύμφωνα με την WebAIM για την διόρθωση τυχόν λαθών κατά τη 
συμπλήρωση μιας φόρμας (Web Accessibility in Mind) 

Ακόμα, η τέταρτη (4η) αρχή ευχρηστίας του Nielsen “λίγα λάθη” (Nielsen, 1993) παραπέμπει 
σε αυτή την οδηγία. 

Η αρχή της “δυνατότητας ανάκτησης” από ανθρώπινα λάθη των Dix et al., 2004 μπορεί να 
θεωρηθεί και αυτή ως αναφορά της συγκεκριμένης οδηγίας. 

Τέλος,  σύμφωνα  με  μια  από  τις  οδηγίες  προσβασιμότητας  WCAG  2.0  για  “κατανοητή 
πληροφορία”, οι χρήστες πρέπει να μπορούν να ελέγξουν και να διορθώσουν οποιαδήποτε 
πληροφορία υποβάλλουν. (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/) 

Παραδείγματα:  

 διόρθωση ή αναίρεση υποβολής οποιασδήποτε πληροφορίας  

 εύκολη επιλογή αναίρεσης/επανάληψης (undo/redo)  

3.6  Δυνατότητα  υπερπήδησης  οποιουδήποτε  επαναλαμβανόμενου  στοιχείου  ή 
ενέργειας, ώστε  να  μην  απαιτείται  ο  χρήστης  να  θυμάται  ή  να  επαναλαμβάνει  τις  ίδιες 
ενέργειες κατά την αλληλεπίδρασή του. 

Η  συγκεκριμένη  οδηγία  αναφέρεται  στην  έβδομη  (7η)  αρχή  προσβάσιμης  ανάπτυξης 
ιστοσελίδων  σύμφωνα  με  την  WebAIM  που  έχει  να  κάνει  με  την  υπερπήδηση 
επαναλαμβανόμενων στοιχείων. (Web Accessibility in Mind) 

Παραδείγματα:  

 κατάλληλη  διαμόρφωση  δράσεων  ή  επιλογών  για  αποφυγή  συχνών  ή 
επαναληπτικών ενεργειών του χρήστη κατά τις καταχωρήσεις μιας φόρμας  

 παροχή  συνδέσμων  όπως  “προχωρήστε  στο  κυρίως  περιεχόμενο”  ή  “παραλείψτε 
την πλοήγηση” 

3.7  Δυνατότητα  ελέγχου  των  αναπάντεχων  αλλαγών  που  μπορεί  να  γίνουν  κατά  τη 
διάρκεια αλληλεπίδρασης, για αίσθηση αυτοπεποίθησης και σιγουριάς του χρήστη καθώς 
πλοηγείται. 

Μια από τις οδηγίες του συνόλου WCAG 2.0 για “κατανοητή πληροφορία” υποστηρίζει ότι 
αλλαγές πρέπει  να  γίνονται  μόνο όταν  το  ζητά ο  χρήστης.  (http://www.w3.org/WAI/WAI‐
AGE/) 

Παραδείγματα:  

 ελεγχόμενη αυτόματη ενημέρωση του περιεχομένου από τον χρήστη 

3.8  Δυνατότητες  επιλογής  αναζήτησης  περιεχομένου  σύμφωνα  με  τις  προτιμήσεις  των 
χρηστών,  ώστε  να  δίνεται  στον  χρήστη  η  ευκαιρία  να  θέτει  τις  δικές  του  επιλογές  και 
προτιμήσεις  και  να βρίσκει πιο άμεσα  την συγκεκριμένη πληροφορία που ψάχνει,  καθώς 
και για να περιορίζονται οι επιλογές που του παρουσιάζονται.  

Παραδείγματα:  

 ρύθμιση επιλογών τρόπου αναζήτησης  

4. Στατική και Δυναμική Βοήθεια 

Πρέπει να παρέχεται βοήθεια στους χρήστες είτε όταν οι ίδιοι τη ζητήσουν (στατική), είτε 
οποιαδήποτε  στιγμή  απαιτείται  κατά  την  αλληλεπίδρασή  τους  (δυναμική),  από 
οποιαδήποτε τοποθεσία του δικτυακού τόπου. 
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Μια  από  τις  οδηγίες  στο  δεύτερο  (2ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση 
Ιστού:  Research‐Based  Web  Design  &  Usability  Guidelines,  υποστηρίζει  την  παροχή 
βοήθειας στους χρήστες οποιαδήποτε στιγμή. (GSA, 2006) 

Οδηγίες:  

4.1  Παροχή βοήθειας κατά την πλοήγηση, για να διευκολύνεται μια ομαλή πλοήγηση και 
για  να  προσανατολίζεται  η  προσοχή  του  χρήστη  σε  σημαντικά  για  την  εφαρμογή 
αντικείμενα. 

Στην  δέκατη  τέταρτη  (14η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για 
ηλικιωμένους  που  ανέπτυξε  η  AARP,  προτείνεται  η  χρήση  οπτικών  στοιχείων  που  θα 
κατευθύνουν  την  προσοχή  των  χρηστών  σε  σημαντικά  αντικείμενα.  (Chisnell,&  Redish,  
2005) 

Παραδείγματα: 

 κατάλληλα μενού πλοήγησης,  

 προσανατολιστικά στοιχεία ή μηνύματα, σε κατάλληλες θέσεις 

4.2  Παροχή  βοήθειας  κατά  την  εκτέλεση μιας  ενέργειας,  για  να  δημιουργείται  αίσθημα 
βεβαιότητας  οποιασδήποτε  ενέργειας  εκτελεί  ο  χρήστης  καθώς  και  για  την  πρόληψη 
επιλογής λάθος στόχου. 

Η  έβδομη  (7η)  αρχή  ευχρηστίας  του Nielsen  (1993)  αναφέρει  την  πρόληψη  σφάλματος  η 
οποία μπορεί να θεωρηθεί βοηθητική κατά την εκτέλεση μιας ενέργειας. 

Παραδείγματα: 

 σαφήνεια τεχνικών όρων, ορολογίας  και οδηγιών  

 επαρκής χώρος μεταξύ στόχων/κουμπιών  

 αποφυγή απαίτησης διπλού κλικαρίσματος για την επιλογή ενός στοιχείου, πράγμα 
που δυσκολεύει και πολλές φορές μπερδεύει ιδιαιτέρως  τους ηλικιωμένους  

 αναλυτικές, ξεκάθαρες και περιγραφικές επεξηγήσεις ενεργειών 

4.3 Παροχή βοήθειας κατά την εκτέλεση μιας λανθασμένης ενέργειας, για να μειώνεται ο 
δισταγμός και η αβεβαιότητα του χρήστη για το αν η ενέργεια που εκτελεί είναι σωστή ή 
όχι και για να ελαχιστοποιούνται οι συνέπειες ακούσιων πράξεων. 

Η συγκεκριμένη οδηγία στηρίζεται στην αρχή της Καθολικής Σχεδίασης “ανοχή στο λάθος”. 
(The Center for Universal Design) 

Η ένατη (9η) αρχή ευχρηστίας του Nielsen (1993) επίσης, επισημαίνει την παροχή βοήθειας 
σε περίπτωση σφάλματος ενός χρήστη.  

Παραδείγματα: 

 αυτόματος  εντοπισμός  λάθους,  άμεση  περιγραφή  του  μηνύματος  σφάλματος  με 
απλή  γλώσσα  και  παροχή  εποικοδομητικών  προτάσεων  για  την  διόρθωσή  του  με 
δυνατότητα επαναφοράς στη προ του λάθους θέση  

 ανοχή σε λάθη με όσο το δυνατόν πιο ήπιες  συνέπειες 

4.4  Παροχή  βοήθειας  κατά  την  αναζήτηση,  για  να  επιτυγχάνεται  η  αποτελεσματική 
αναζήτηση, σύμφωνα με βοηθητικά για τον χρήστη κριτήρια.  

Παραδείγματα: 

 ποικίλοι τρόποι αναζήτησης και επεξήγησης της καταλληλότητας του καθενός  
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4.5  Παροχή  βοήθειας  κατά  την  συμπλήρωση  φορμών,  για  να  διευκολύνεται  ο  χρήστης 
κατά την συμπλήρωση μιας πληροφορίας σε σχετικό πεδίο. 

Παραδείγματα: 

 περιγραφικές και ξεκάθαρες ετικέτες και λέξεις‐κλειδιά στα πεδία συμπλήρωσης 

 παροχή οδηγιών για τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων  

4.6 Παροχή σημαντικών στοιχείων βοήθειας, για χρήστες λιγότερο εξοικειωμένους με το 
διαδίκτυο. 

Παραδείγματα: 

 παροχή  υποστηρικτικών  πληροφοριών  για  περιεχόμενο  δικτυακού  τόπου  μέσω 
υποστηρικτικών υπερσυνδέσμων ή παραπομπών  

 παροχή πληροφοριών επικοινωνίας 

 δυνατότητα εκτύπωσης του περιεχομένου  

 εύκολα εκτυπώσιμη σελίδα σε Α4   

 πολλαπλοί  τρόποι  υπενθύμισης  μιας  ενέργειας,  καθώς  όσο  περισσότερες 
υπενθυμίσεις υπάρχουν, τόσο πιθανότερο είναι να τις προσέξει κάποιος 

5. Συνέπεια οργάνωσης της πληροφορίας 

Πρέπει  σε  όλο  τον  δικτυακό  τόπο,  όλα  τα  στοιχεία  αλληλεπίδρασης  να  διέπονται  από 
λειτουργική συνέπεια και όλο το περιβάλλον διάδρασης από οπτική συνέπεια. Επίσης η 
διάταξη (layout) και η όψη της πληροφορίας και του περιεχόμενου να είναι οργανωμένη, 
ομαδοποιημένη, συγκροτημένη, ξεκάθαρη/σαφής, ιεραρχημένη και συνεκτική σε όλο τον 
δικτυακό τόπο.   

Η συνέπεια αναφέρεται στις αρχές ευχρηστίας του Nielsen  (1993), μόνο που απευθύνεται 
κυρίως στην οπτική συνέπεια.  

Αναφέρεται επίσης και ως μια από τις επιμέρους αρχές των Dix et al., 2004 που ανήκει στην 
πρώτη αρχή της “ευκολίας μάθησης”. 

Μια  από  τις  οδηγίες WCAG  2.0  για  “κατανοητή  πληροφορία”  αναφέρει  απαραίτητη  τη 
χρήση  τεχνικών  οπτικής  παρουσίασης  για  την  οργάνωση  του  περιεχομένου. 
(http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/) 

Σύμφωνα  με  την  πρώτη  (1η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για 
ηλικιωμένους  που  ανέπτυξε  η AARP,  τα  στοιχεία  αλληλεπίδρασης  που  χρησιμοποιούνται 
πρέπει  να  είναι  συμβατικά.  Επίσης,  η  ένατη  (9η)  ευρετική  αρχή  αναφέρει  την  ανάγκη 
κατάλληλης ιεράρχησης του δικτυακού τόπου, ενώ μέσα στην δέκατη τρίτη (13η) ευρετική 
αρχή αναφέρεται  η ανάγκη  για  ξεκάθαρες  και  καλά οργανωμένες σελίδες,  καθώς  και  για 
ομαδοποιημένο και συγκροτημένο περιεχόμενο. (Chisnell,& Redish,  2005) 

Για  την  καθορισμένη  μορφή  της  οργάνωσης  του  περιεχομένου  γίνεται  αναφορά  στις 
σχεδιαστικές  οδηγίες  που  αφορούν  την  παρουσίαση  πληροφορίας  για  τη  δημιουργία 
φιλικών  προς  τους  ηλικιωμένους  δικτυακών  τόπων  σύμφωνα  με  το National  Institute  of 
Aging (Making Your Web Site Senior friendly: a checklist, NIA) 

Στο έκτο  (6ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση  Ιστού: Research‐Based Web 
Design & Usability Guidelines,  υποστηρίζεται  η παροχή  ενός  ξεκάθαρου  layout  καθώς  και 
μιας ξεκάθαρης δομής πληροφορίας. Μια από τις οδηγίες του ενδέκατου (11ου) κεφαλαίου 
προτείνει οπτική συνέπεια στις σελίδες  του δικτυακού τόπου και μια από τις οδηγίες  του 
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δέκατου  έκτου  (16ου)  κεφαλαίου  προτείνει  ξεκάθαρη  οργάνωση  πληροφορίας  του 
δικτυακού τόπου. (GSA, 2006) 

Οδηγίες: 

5.1 Συνέπεια απεικόνισης όλων των στοιχείων του δικτυακού τόπου, για να  αναγνωρίζει 
ο χρήστης εύκολα τα στοιχεία που εκτελούν όμοιες λειτουργίες και να αντιλαμβάνεται τις 
ομαδοποιημένες πληροφορίες. 

Παραδείγματα: 

 ανάλογη παρουσίαση στοιχείων με όμοια λειτουργία,  

 όμοιος τρόπος επισήμανσης  

 ομαδοποίηση σχετικών πληροφοριών κάτω από διακριτούς τίτλους 

5.2  Συνέπεια  διάταξης  (layout),  για  να  προσαρμόζεται  ο  χρήστης  ευκολότερα  και 
συντομότερα κατά την αλληλεπίδρασή του. 

Όσον  αφορά  στο  layout,  οι  σχεδιαστικές  οδηγίες  που  αφορούν  στην  ευκολία  πλοήγησης  
για  τη  δημιουργία  φιλικών  προς  τους  ηλικιωμένους  δικτυακών  τόπων  σύμφωνα  με  το 
National  Institute  of  Aging,  προτείνουν  σταθερή  διάταξη  του  δικτυακού  τόπου.  (Making 
Your Web Site Senior friendly: a checklist, NIA) 

Επιπλέον,  ανάγκη  συνεπούς  διάταξης  της  οθόνης  αναφέρεται  και  από  την  πέμπτη  (5η) 
σχεδιαστική οδηγία διαδικτύου για ηλικιωμένους σύμφωνα με τους Kurniawan και Zaphiris. 
(2005) 

Παραδείγματα: 

 οργανωμένη γενική δομή δικτυακού τόπου  

 ξεκάθαρα όρια σελίδας  

 πλαισίωση σημαντικών αντικειμένων  

 αρμονική χρήση ή/ και διάταξη κενών χώρων  

 εμφανής και σταθερή η θέση του λογότυπου του δικτυακού τόπου 

 κατάλληλος τρόπος αρίθμησης των λιστών  

5.3 Συνέπεια εννοιολογικής οργάνωσης της πληροφορίας, για να γίνεται εύκολη σύγκριση 
των αντικειμένων από τον χρήστη, να είναι εμφανής η σειρά των δράσεων ή των εργασιών 
που  θα  εκτελεστούν  και  να  μπορεί  να  αναγνωρίζει  ευκολότερα  πώς  οργανώνεται  ο 
δικτυακός τόπος.  

Στο έκτο  (6ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση  Ιστού: Research‐Based Web 
Design & Usability Guidelines, προτείνεται μια ξεκάθαρη δομή πληροφορίας ώστε ο χρήστης 
να συγκρίνει τα αντικείμενα εύκολα. Επίσης, στο δέκατο πέμπτο (15ο) κεφάλαιο του ίδιου 
συνόλου οδηγιών, προτείνεται μια δομή περιεχομένου ώστε η σειρά των εργασιών να είναι 
φανερή. (GSA, 2006) 

Παραδείγματα: 

 εμφανής διαχωρισμός κυρίου περιεχομένου από διαφημίσεις  

 παρουσίαση περιεχομένων μέσω μιας εξυπηρετικής λίστας ή μέσω site map που θα 
συνδέεται με κάθε σελίδα  

 κάθε  όμοιο  ή  ανάλογο  είδος  πληροφορίας  να  τοποθετείται  με  συνέπεια  στο  ίδιο 
σημείο  
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5.4 Συνέπεια πλοήγησης, για να  μην χάνουν οι χρήστες τον ρυθμό της πλοήγησής τους. 

Μια  από  τις  οδηγίες  του  συνόλου WCAG  2.0  για  “κατανοητή  πληροφορία”  προτείνει  η 
παρουσίαση  της  πλοήγησης  να  γίνεται  με  την  ίδια  σειρά  σε  κάθε  σελίδα  του  δικτυακού 
τόπου. (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/) 

Οι σχεδιαστικές οδηγίες που αφορούν την ευκολία πλοήγησης  για τη δημιουργία φιλικών 
προς  τους  ηλικιωμένους  δικτυακών  τόπων  σύμφωνα  με  το  National  Institute  of  Aging, 
προτείνουν  απλή  και  ξεκάθαρη  οργάνωση  του  δικτυακού  τόπου.  (Making  Your Web  Site 
Senior friendly: a checklist, NIA) 

Σύμφωνα με  τους Kurniawan  και Zaphiris,  στην  τρίτη  (3η)  σχεδιαστική  οδηγία  διαδικτύου 
για ηλικιωμένους γίνεται λόγος για ξεκάθαρη πλοήγηση, ενώ στην πέμπτη (5η) σχεδιαστική 
οδηγία αναφέρεται η ανάγκη συνεπούς πλοήγησης. (Kurniawan & Zaphiris, 2005) 

Τέλος,  στο  έβδομο  (7ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού: Research‐
Based Web Design & Usability Guidelines,  υποστηρίζεται  πως πρέπει  να αποφεύγονται οι 
σελίδες χωρίς καθόλου πλοήγηση. (GSA, 2006) 

Παραδείγματα: 

 συνεπής παρουσίαση πλοήγησης σε κάθε σελίδα, το κουμπί “πίσω” να επιστρέφει 
στην ακριβώς προηγούμενη σελίδα, το “αρχική σελίδα” στην αρχική, το όνομα ενός 
υπερσυνδέσμου σε σχετική σελίδα  

5.5  Συνέπεια  δράσεων,  για  να  είναι  προβλέψιμη  η  ανάδραση  της  κάθε 
επαναλαμβανόμενης δράσης του χρήστη και για να μην χρειάζεται να αντιμετωπίσει νέες 
προκλήσεις αποσυντονιζόμενος κατά την αλληλεπίδραση του. 

Οι Dix et al. αναφέρουν την “προβλεψιμότητα” ως μια από τις επιμέρους αρχές ευχρηστίας 
που ανήκουν στην αρχή της “ευκολίας μάθησης”, υποστηρίζοντας ότι ο χρήστης πρέπει να 
είναι  σε  θέση  να  προβλέψει  το  αποτέλεσμα  της  επόμενης  δράσης  από  την  μέχρι  τώρα 
αλληλεπίδρασή του με ένα σύστημα. (Dix et al., 2004) 

Παραδείγματα: 

 παρόμοιες δράσεις του χρήστη να έχουν όμοια αποτελέσματα,  

 ο τρόπος επιλογής των στοιχείων και ο τρόπος εισαγωγής δεδομένων να είναι ίδιος 
για όλο τον δικτυακό τόπο  

 προσαρμογή  μεγέθους  όλων  των  στοιχείων  όταν  γίνονται  διαρρυθμίσεις  από  τον 
χρήστη  

5.6  Συνέπεια  σχεδιαστικού  στυλ  και  μορφής,  για  να  παρουσιάζονται  στον  χρήστη 
ομαδοποιημένα τα στοιχεία του περιβάλλοντος διάδρασης. 

Η  έκτη  (6η)  αρχή  ευχρηστίας  του  Nielsen  (1993)  αναφέρεται  σε  θέματα  συνέπειας  που 
αφορούν το σχεδιαστικό στυλ, τα χρώματα και την μορφή. 

Επίσης,  η  πρώτη  (1η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους 
που ανέπτυξε η AARP, αναφέρει την χρήση ίδιου στυλ για τους υπερσύνδεσμους μέσα στον 
δικτυακό τόπο. (Chisnell,& Redish,  2005) 

Τέλος, στο ενδέκατο (11ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: Research‐
Based Web Design & Usability Guidelines,  αναφέρεται  η  ανάγκη  για  σταθερή  μορφή  των 
κοινών αντικειμένων από σελίδα σε σελίδα, (GSA, 2006). 

Παραδείγματα: 

 ομαδοποίηση στοιχείων με χρώματα  
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 χρήση  ίδιων  γραμματοσειρών  και  χρωμάτων  για  τα  στοιχεία  αλληλεπίδρασης  με 
ίδια λειτουργία 

5.7  Συνέπεια  ορολογίας,  για  να  μην  συγχέει  ο  χρήστης  τον  προορισμό  κάθε 
υπερσυνδέσμου καθώς και  για να αναγνωρίζει  την έννοια ενός όρου όταν  τον βλέπει  για 
δεύτερη φορά. 

Η  έκτη  (6η)  αρχή  ευχρηστίας  του  Nielsen  (1993)  αναφέρεται  σε  θέματα  συνέπειας  που 
αφορούν την ορολογία. 

Επίσης,  ανάγκη  συνεπούς  ορολογίας  αναφέρει  και  η  Πέμπτη  (5η)  σχεδιαστική  οδηγία 
διαδικτύου για ηλικιωμένους σύμφωνα με τους Kurniawan και Zaphiris (2005). 

Παραδείγματα: 

 ίδια ονομασία υπερσυνδέσμων που οδηγούν στον ίδιο προορισμό  

6. Αποδοτική σχεδίαση 

Πρέπει η σχεδίαση του δικτυακού τόπου να είναι απέριττη, προβλέψιμη και λειτουργική 
με  στόχο  να προσελκύει  τον  χρήστη  και  να  του  δημιουργεί  ευχάριστη φιλική  διάθεση, 
καθώς επίσης να του εμπνέει εμπιστοσύνη, τόσο για την αποτελεσματική όσο και για την 
ικανοποιητική αλληλεπίδρασή του με αυτόν.  

Η  “αποδοτικότητα  των  εφαρμογών  του  Ιστού”  αποτελεί  έναν  από  τους  παράγοντες 
ευχρηστίας στον Ιστό σύμφωνα με τον Nielsen (1995), ωστόσο ο ίδιος δίνει μια διαφορετική 
προσέγγιση της έννοιας της απόδοσης από αυτή που δίνεται σε αυτή την αρχή. 

Επίσης,  η  “ικανοποίηση  του  χρήστη”  αναφέρεται  ως  ένας  άλλος  παράγοντας  ευχρηστίας 
στον Ιστό (Nielsen, 1995) αν και ο Nielsen την συνδέει με τον έλεγχο και την κατανόηση. 

Πολλές  είναι  οι  οδηγίες  του  συνόλου WCAG 2.0  που  έχουν  αναπτυχθεί  για  την  επίτευξη 
“λειτουργικής διεπαφής και πλοήγησης” και μπορούν να συσχετιστούν με αυτή την αρχή. 
(http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/). 

Οδηγίες: 

6.1 Σύνεση στην  επιλογή των στοιχείων που απαρτίζουν τον δικτυακό τόπο, ώστε να μην 
παρουσιάζονται  φορτωμένες  οι  σελίδες  στον  χρήστη,  να  μην  αποσπάται  η  προσοχή  του 
προκαλώντας του σύγχυση και να μην προκαλείται κούραση και απέχθεια. 

Στο έκτο  (6ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση  Ιστού: Research‐Based Web 
Design  &  Usability  Guidelines,  προτείνεται  η  αποφυγή  φορτωμένων  σελίδων,  ενώ  στο 
ενδέκατο  (11ο)  κεφάλαιο  αναφέρεται  η  προσεκτική  χρήση  ελκυστικών  στοιχείων  (GSA, 
2006) 

Παραδείγματα: 

 παρουσίαση  μόνο  των  απαραίτητων  στοιχείων  για  το  μήνυμα  που  θέλει  να 
προβάλλει ο δικτυακός τόπος ή για την γενικότερη επιτυχία του  

 δραστικός περιορισμός πρόσθετης πληροφορίας όπως μεγάλες εικόνες, στοιχεία με 
υπερβολική έμφαση, βίντεο ή ήχοι που επιβαρύνουν τη σχεδίαση 

 απεικόνιση thumbnails για εικόνες  

 αποφυγή μορφών που περιστοιχίζονται από άλλες μορφές 

6.2  Αποδοτικός  τρόπος  εκτέλεσης  οποιασδήποτε  ενέργειας,  για  να  εκτελούνται  οι 
ενέργειες από τους χρήστες με τον πιο αποδοτικό τρόπο, να αποφεύγεται η συμπλήρωση 
της  ίδιας  πληροφορίας  από  τον  χρήστη  επαναληπτικά  και  να  είναι  ξεκάθαρο  από 
αντιπερισπασμούς το μονοπάτι για την επιτυχία ενός στόχου. 
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Παραδείγματα: 

 λογικό μέγεθος μονοπατιού για την εκτέλεση και επιτυχία κάθε εργασίας (2‐5 κλικ) 

 αποφυγή  παρουσίασης  νέων  πληροφοριών  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  μιας 
ενέργειας 

 αποφυγή  επαναληπτικών  πράξεων  από  τους  χρήστες  για  συμπλήρωση  των  ίδιων 
στοιχείων παραπάνω από μια φορές  

 τήρηση συνειρμικής προτεραιότητας για τις λειτουργίες της εφαρμογής  

 αποφυγή εργασιών που απαιτούν γρήγορη και συνεχή και πολύπλοκη έρευνα 

6.3 Κατάλληλος τρόπος απόδοσης του περιεχομένου με διάχυτο πνεύμα φιλικότητας, για 
να  διευκολύνεται  η  αποδοχή  κάθε  πληροφορίας  από  τον  χρήστη  και  να  επιτυγχάνεται 
οικειότητα με έμφαση στην ανάδειξη φιλικού περιβάλλοντος. 

Παραδείγματα: 

 κατάλληλο  ύφος  και  έκφραση  του  περιεχομένου  (κατάφαση  και  όχι  άρνηση, 
ενεργητική φωνή)  

 κατάλληλη χρήση εύθυμου πνεύματος  

 χρήση μικρών, απλών και ευθέων προτάσεων και παραγράφων  

 χρήση εικόνων που παραπέμπουν σε αντικείμενα της πραγματικής ζωής  

6.4 Προβλέψιμη σχεδίαση όσον αφορά στον τρόπο εκτέλεσης των ενεργειών, για να μην 
επιβαρύνεται ο χρήστης με επιπλέον ενέργειες και να επωφελείται σε οικονομία χρόνου. 

Εδώ,  η  έννοια  της  προβλέψιμης  σχεδίασης  δεν  έχει  την  έννοια  της  αρχής  της 
προβλεψιμότητας  των Dix  et  al.  (2004)  γιατί  δεν  αναφέρεται  στην  ευκολία  με  την  οποία 
ένας χρήστης μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα της επόμενης δράσης. 

Παραδείγματα: 

 προβλεπόμενες default τιμές για τις πιθανότερες ενέργειες των χρηστών  

 έτοιμα συμπληρωμένα στοιχεία των πεδίων (default) που θα μπορούσαν να ήταν η 
πρώτη επιλογή του χρήστη ώστε να μην χρειαστεί να τα συμπληρώσει ο ίδιος 

 τοποθέτηση  του  κέρσορα  στο  πρώτο  πεδίο  που  πρέπει  να  συμπληρωθεί  σε  μια 
φόρμα  

 προβλεπόμενα αποτελέσματα των αναζητήσεων από τον χρήστη  

6.5 Σχεδίαση με αποφυγή εκπλήξεων, για να μην αποσπάται η προσοχή του χρήστη από το 
στόχο του και να μην του δημιουργεί αρνητική διάθεση κατά την αλληλεπίδραση. 

Παραδείγματα: 

 αποκλεισμός ξαφνικής εμφάνισης ανακοινώσεων ή pop up παραθύρων  

 έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη πριν γίνουν αυτόματες αλλαγές 

 

6.6  Σχεδίαση  που  να  εμπνέει  εμπιστοσύνη,  για  δημιουργία  σιγουριάς  του  χρήστη  και 
παροχή αξιοπιστίας καθώς και για πλήρη ενημέρωσή του.  

Παραδείγματα: 

 δημιουργία εμπιστοσύνης από την πρώτη κιόλας σελίδα  
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 παροχή  όλων  των  απαραίτητων  πληροφοριών  για  οποιαδήποτε  ενέργεια  του 
χρήστη  (κυρίως  για  ενέργειες    που  αφορούν  σε  προσωπικά  δεδομένα  ή 
ευαίσθητο/διαβαθμισμένο περιεχόμενο) 

 επιβεβαίωση έγκυρων συναλλαγών  

 παρουσίαση των συνεπειών των πράξεων του χρήστη 

7. Εστιασμένη σχεδίαση  

Πρέπει  η  σχεδίαση  να  είναι  εξαιρετικά  αποτελεσματική,  εστιάζοντας  στον  σκοπό  του 
δικτυακού  τόπου  και  ανταποκρινόμενη  ευθέως  στο  στόχο  του  χρήστη,  διασφαλίζοντας 
παράλληλα την προσοχή του κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασής του με αυτόν, χωρίς 
να παρουσιάζει περιττές πληροφορίες που μπορεί να τον κουράσουν ή ακόμη και να τον 
εκνευρίσουν.  

Η δέκατη  ένατη  (19η)  ευρετική αρχή  για  τη  σχεδίαση δικτυακών  τόπων  για ηλικιωμένους 
που ανέπτυξε η AARP,  προτείνει  το περιεχόμενο που παρουσιάζεται  να  είναι  εστιασμένο 
στο κοινό και στον σκοπό του δικτυακού τόπου. (Chisnell,& Redish,  2005) 

Επίσης,  στο  ένατο  (9ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού: Research‐
Based  Web  Design  &  Usability  Guidelines,  προτείνεται  ο  τονισμός  των  σημαντικών 
πληροφοριών που απαιτούν την προσοχή του χρήστη. (GSA, 2006) 

Οδηγίες:  

7.1  Ξεκάθαρος  ο  σκοπός  κάθε  στοιχείου  που  απαρτίζει  τον  δικτυακό  τόπο  αλλά  και  ο 
γενικότερος  σκοπός  που  θέλει  να  αποδώσει  ο  ίδιος  ο  δικτυακός  τόπος,  για  να  
διαφημίζεται και να προτιμάται για τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα από τη στοχευμένη 
ομάδα χρηστών. 

Η οδηγία αυτή ίσως θα μπορούσε να παραλληλιστεί με μια από τις οδηγίες ευχρηστίας του 
πρώτου  κεφαλαίου  του  βιβλίου  Research‐Based  Web  Design  &  Usability  Guidelines, 
σύμφωνα με την οποία καλό θα ήταν ο δικτυακός τόπος να συμπίπτει με τις προσδοκίες του 
χρήστη (GSA, 2006). 

Παραδείγματα: 

 προβολή του σκοπού του δικτυακού τόπου στην αρχική σελίδα με ελκυστικό τρόπο 
και κομψότητα  

 παροχή  σχετικών  και  υποστηρικτικών  εικόνων  που  συνδέονται  με  το  περιεχόμενο 
του κειμένου  

 κατάλληλος  τρόπος  παρουσίασης  περιεχομένου  πλέον  εστιασμένου  στην 
στοχευμένη ομάδα χρηστών 

7.2 Ξεκάθαρη η λειτουργία και το περιεχόμενο κάθε στοιχείου του δικτυακού τόπου, για 
πρακτικότερα  στοχευμένες  επιλογές  του  χρήστη  και  για  να  γίνεται  ξεκάθαρο  σε  αυτόν, 
χωρίς να χρειάζεται να μαντέψει, το αποτέλεσμα κάθε ενέργειάς του. 

Μέσα στην δέκατη (10η) ευρετική αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους 
που  ανέπτυξε  η  AARP,  γίνεται  αναφορά  στην  ανάγκη  περιγραφικών  ετικετών  ώστε  να 
διευκολύνεται  η  πρόβλεψη  της  ακριβούς  πληροφορίας  που  ‐πιθανόν  να‐  κρύβει  κάθε 
στοιχείο από τον χρήστη. (Chisnell,& Redish,  2005) 

Παραδείγματα: 

 κατάλληλο όνομα ή και πλαίσιο που περιβάλλει τα στοιχεία ώστε να δίνει μήνυμα 
ακριβούς πληροφορίας, 
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 κατάλληλη επιλογή λέξεων για την ανάλογη δράση των κουμπιών 

 κατάλληλη  χρήση  radio buttons  ή checkboxes  ή  επιλογής  ναι/όχι σύμφωνα με  την 
ενέργεια που απαιτείται από τον χρήστη 

 ενίσχυση αναγνώρισης και όχι ενθύμησης, καθώς είναι πιο εύκολο να αναγνωρίζει 
κάποιος μια πληροφορία που αναζητά παρά να προσπαθεί να την ανακαλέσει 

 αποφυγή μη οικείων συμβόλων για την απεικόνιση των κουμπιών 

7.3  Ξεκάθαρη  παρουσίαση  της  σημαντικότερης  πληροφορίας  για  την  επιτυχία  του 
σκοπού  του δικτυακού  τόπου, για  να  είναι μειωμένη η πολυπλοκότητα  της  εύρεσης  των 
βασικών  πληροφοριών,  αλλά  και  να  εξυπηρετούνται  οι  πλέον  ενημερωμένοι  χρήστες 
(συγκεκριμένες υπο‐ομάδες). 

Παραδείγματα: 

 παρουσίαση  και  έμφαση  της  σημαντικότερης  πληροφορίας  στην  κεντρική 
τοποθεσία του δικτυακού τόπου 

 τοποθέτηση  των  πιο  συχνά  χρησιμοποιούμενων  θεμάτων  και  εργασιών  στην 
κεντρική τοποθεσία του δικτυακού τόπου  

 παροχή  μόνο  του  απαραίτητα  χρήσιμου  περιεχομένου  για  συγκεκριμένες  υπο‐
ομάδες χρηστών  

 παροχή απαραίτητης ποσότητας πληροφορίας σε κάθε σελίδα  

7.4  Ευκολία  εύρεσης  συγκεκριμένων  πληροφοριών  από  τον  χρήστη,  για  να  μπορεί  ο 
χρήστης  να  εντοπίζει  γρήγορα  τις  δυνατότητες  που  του  παρέχει  ο  δικτυακός  τόπος 
γενικότερα. 

Η ευκολία εύρεσης συγκεκριμένων πληροφοριών αναφέρεται σε έναν από τους παράγοντες 
ευχρηστίας  στον  Ιστό  σύμφωνα  με  τον  Nielsen,  στην  “δυνατότητα  εκμάθησης  μιας 
εφαρμογής Ιστού” (Nielsen, 1995). 

Επίσης,  στην  εύκολη  και  γρήγορη  εύρεση  των  αντικειμένων  του  δικτυακού  τόπου 
αναφέρεται και η δέκατη όγδοη (18η) ευρετική αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων για 
ηλικιωμένους που ανέπτυξε η AARP. (Chisnell,& Redish,  2005) 

Παραδείγματα: 

 εύκολη  εύρεση  οποιασδήποτε  πληροφορίας  από  τους  διαθέσιμους 
υπερσυνδέσμους 

 άμεση παροχή όλων των βασικών επιλογών και ενεργειών  

7.5  Σημασιολογική  τοποθέτηση  πληροφορίας  στον  δικτυακό  τόπο,  για  να  εμφανίζονται 
στον χρήστη οι πληροφορίες με ιεραρχημένη σειρά σημαντικότητας 

Μια από  τις οδηγίες  του συνόλου WCAG 2.0.  που αφορά στην  “λειτουργική διεπαφή και 
πλοήγηση”  αναφέρει  την  εστίαση  στα  στοιχεία  με  σημασιολογική  σειρά.  
(http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/) 

Επίσης,  στο  έκτο  (6ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐
Based Web Design & Usability Guidelines, προτείνεται η παρουσίαση της πληροφορίας να 
γίνεται με σειρά σημαντικότητας.  (GSA, 2006) 

Παραδείγματα: 

 παρουσίαση βημάτων για την ολοκλήρωση μιας εργασίας με σημασιολογική σειρά 

 αποτελέσματα αναζητήσεων με σημασιολογική σειρά 
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3.1.3 Τεκμηρίωση της δημιουργίας του συνόλου των ευρετικών αρχών 

Η βασική  μέθοδος  που ακολουθήθηκε  για  την  ανάπτυξη  του  παραπάνω συνόλου  ήταν  ή 
εξής: αρχικά συγκεντρώθηκαν όλες οι σχετικές αρχές και οδηγίες από τα προαναφερθέντα 
βιβλιογραφικά σύνολα οι οποίες και ομαδοποιήθηκαν ανά σημασιολογικές θεματολογίες. 
Έπειτα,  απομακρύνθηκαν  όλες  οι  επικαλύψεις  και  έγινε  μια  συμπύκνωση  ώστε  να  μην 
δυσκολεύονται  οι  σχεδιαστές  στην  χρήση  τους.  Τέλος,  προστέθηκαν  παραδείγματα  για 
κάθε οδηγία, τα οποία αναφέρονταν και στην βιβλιογραφία. Έτσι, δημιουργήθηκε μια λίστα 
7 αρχών και 45 οδηγιών. 

Για  την  δημιουργία  του  παραπάνω  συνόλου,  επιλέχθηκαν  επιμέρους  οδηγίες  ευχρηστίας 
και  προσβασιμότητας  για  την  υποστήριξη  και  επεξήγηση  κάθε  αρχής.  Σύμφωνα  με  την 
Zajicek, (2004) ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται συχνά κατά την ανάπτυξη σχεδιαστικών 
οδηγιών  είναι ότι μια οδηγία μπορεί  να περιλαμβάνει αρκετή πληροφορία αλλά  να  είναι 
δύσκολη σε πρόσβαση,  ενώ μια άλλη μπορεί  να  είναι  εύκολη σε πρόσβαση αλλά  να μην 
περιέχει αρκετή πληροφορία.  

Αν η οδηγία περιλαμβάνει και τον λόγο ύπαρξής της αλλά και ένα παράδειγμα χρήσης και 
είναι  διατυπωμένη  με  έναν  δομημένο  τρόπο  ούτως  ώστε  κάθε  στοιχείο  να  είναι 
αναγνωρίσιμο  και  εύκολα  προσβάσιμο,  η  δουλειά  των  σχεδιαστών  μπορεί  να  γίνει 
ευκολότερη.  Για  τον  λόγο  αυτό,  θεωρήθηκε  χρήσιμο  να  δοθούν  οι  λόγοι  ύπαρξης  κάθε 
οδηγίας  ώστε  να  μπορούν  να  γνωρίζουν  οι  σχεδιαστές  ποιους  αποκλείουν  όταν  δεν  τις 
ακολουθούν. Παράλληλα, με την παρουσίαση ορισμένων παραδειγμάτων για κάθε οδηγία, 
η σύλληψη κάθε αρχής θα μπορούσε να είναι πιο ευνόητη. 

Για  τις  δυο  τελευταίες  αρχές  της  αποδοτικής  και  εστιασμένης  σχεδίασης  οι  οποίες  δεν 
έχουν ξανασυναντηθεί σε προγενέστερα σύνολα αυτούσιες, ίσως θα ήταν χρήσιμο να γίνει 
μια διευκρίνιση για την λογική που ακολουθήθηκε εδώ για την ανάπτυξή τους. 

Η αρχή της αποδοτικής σχεδίασης περιλαμβάνει οδηγίες που αφορούν στο κατά πόσο ένας 
δικτυακός  τόπος  μπορεί  να  ανταποκρίνεται  με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  στις  ανάγκες 
ενός χρήστη.  

Η αρχή της εστιασμένης σχεδίασης περιλαμβάνει οδηγίες που στοχεύουν και διασφαλίζουν 
σε ένα μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα ενός δικτυακού τόπου. Δηλαδή, η ανάδειξη 
του περιεχομένου, πέρα από το να αποδίδει το σκοπό του δικτυακού τόπου, να εστιάζει και 
στον στόχο του χρήστη. Η αρχή αυτή δεν έχει αναφερθεί βιβλιογραφικά σε προγενέστερες 
μελέτες  και ως εκ  τούτου θεωρήθηκε σημαντικό να προστεθεί στο συγκεκριμένο σύνολο, 
περισσότερο λόγω του κοινού στο οποίο απευθύνεται  και  του οποίου οι στόχοι συνήθως 
διαφοροποιούνται.   

3.2 Ευρετική αξιολόγηση δικτυακού τόπου diakoporama.gr 
3.2.1 Δικτυακός τόπος diakoporama.gr 

Το diakoporama.gr είναι τουριστικός και γεωγραφικός οδηγός της Ελλάδας. Έχει δομηθεί με 
τα  πιο  σύγχρονα  εργαλεία  προγραμματισμού  και  παρουσιάζει  τις  διάφορες  περιοχές  της 
χώρας,  βασισμένο  σε  επιστημονικές  μεθόδους  γεωγραφικής  ανάλυσης,  ώστε  να  είναι 
δυνατή  η  πληρέστερη,  αντικειμενικότερη  και  πλέον  εύκολη  περιήγηση  στην  Ελλάδα. 
Συγχρόνως διαθέτει υπηρεσία φιλοξενίας για τουριστικές επιχειρήσεις.  

Το  diakoporama.gr  δημιουργήθηκε  με  στόχο  να  αποτελέσει  βοήθημα,  είτε  για  όσους 
θέλουν  να  γνωρίσουν  μέρη  και  προορισμούς  της  Ελλάδας,  είτε  για  όσους  απλά 
ενδιαφέρονται για επιχειρήσεις διαμονής. (www.diakoporama.gr) 
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Οι βασικές υπηρεσίες που διαθέτει, είναι η δυνατότητα αιτήσεων κράτησης σε καταλύματα 
όλης της Ελλάδας αλλά και η δυνατότητα online κράτησης συγκεκριμένων καταλυμάτων της 
χώρας  που  διατίθενται  με  συμφέρουσες  τιμές  μέσω  της  ιστοσελίδας.  Οι  επισκέπτες  του 
diakoporama.gr  μπορούν  να  συλλέξουν  πληροφορίες  για  Νομούς  και  Δήμους  της  χώρας 
αλλά και για πολλά καταλύματα καθώς και να επιλέξουν σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια 
καταλύματα που θα ήθελαν να επισκεφθούν. 

Η Εικόνα 5 παρουσιάζει μέρος της αρχικής σελίδας του δικτυακού τόπου diakoporama.gr. 

 

Εικόνα 5:  Αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου diakoporama.gr 

Κριτήρια επιλογής του δικτυακού τόπου diakoporama 

Μετά  διερεύνηση  μέσω  πλοήγησης  στο  διαδίκτυο  και  προσωπικού  προβληματισμού, 
αποφασίστηκε  η  χρήση  του  ιστότοπου diakoporama.gr  για  την  αξιολόγηση  και  μετέπειτα 
επανασχεδίασή του. Η επιλογή αυτή βασίστηκε σε ποικίλα κριτήρια που συνοψίζονται στα 
εξής: 

Αρχικά,  καθώς  η  χώρα  μας  είναι  κατ’  εξοχή  τουριστική,  οι  σχετικές  ιστοσελίδες  που 
διαφημίζουν  καταλύματα  και  τόπους  διακοπών,  είναι  ένα  πεδίο  που  ενδιαφέρει  ένα 
μεγάλο  φάσμα  ηλικιών.  Έτσι,  οι  υπηρεσίες  που  προσφέρονται  μέσω  του  συγκεκριμένου 
δικτυακού  τόπου  μπορούν  να  δημιουργήσουν  κίνητρα  επισκεψιμότητας  για  όλο  τον 
πληθυσμό της Ελλάδας και όχι μόνον. Το πλούσιο περιεχόμενο που προσφέρεται μέσω του 
συγκεκριμένου δικτυακού τόπου τόσο για  τα καταλύματα όσο και  για  τις δραστηριότητες 
που μπορεί κανείς να κάνει στις διακοπές του σε όλες τις περιοχές της χώρας, θεωρήθηκε 
πέραν  του  ικανοποιητικού.  Δεδομένου  επίσης  ότι  η  αναζήτηση  ενός  τόπου,  μιας 
ξενοδοχειακής  μονάδας,  ενός  καταλύματος  μπορεί  να  αποτελεί  ένα  από  τα  πιο  άμεσα 
ενδιαφέροντα  κάποιου  ηλικιωμένου,  εύκολα  θα  μπορούσε  να  πλοηγηθεί  σε  μια  τέτοια 
ιστοσελίδα τουριστικού χαρακτήρα. 

Κατά  την  αλληλεπίδραση  με  αυτόν,  ωστόσο,  φάνηκαν  κάποιες  αδυναμίες,  κυρίως  σε 
θέματα παρουσίασης του περιεχομένου. Η χρήσιμη, αλλά παρόλα αυτά μεγάλη ποσότητα 
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πληροφορίας,  χαρακτήρισε  το  diakoporama  ως  μια  πολύπλοκη  διεπαφή,  με  αρκετά 
προβλήματα προσβασιμότητας. Εντοπίστηκαν λοιπόν, ορισμένα θέματα που θα μπορούσαν 
να  διορθωθούν  σχεδιαστικά  από  αυτή  την  οπτική,  με  μια  αξιολόγηση  αρχικά  και  μια 
επανασχεδίαση μετέπειτα που  θα  εστίαζαν  στο  ζήτημα που μελετά η  διπλωματική αυτή, 
αυτό της ευχρηστίας και προσβασιμότητας από ηλικιωμένους χρήστες. 

Τέλος,  οι  διαχειριστές  του  diakoporama.gr  έδειξαν  ιδιαίτερη  προθυμία  για  τον  
πειραματισμό  και  τη  βελτίωση  του  δικτυακού  τους  τόπου,  καθώς  μετά  από  επαφή  μαζί 
τους,  εξέφρασαν  την  επιθυμία  βελτίωσης  της  ιστοσελίδας  τους,  διευρύνοντας  έτσι  την 
ομάδα επισκεπτών και πελατών τους με τη συμπερίληψη ατόμων και μεγαλύτερης ηλικίας.  

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  κριτήρια,  το  diakoporama  φάνηκε  να  ανταποκρίνεται  στις 
απαιτήσεις  της  διπλωματικής  εργασίας  και  όπως  επιβεβαιώθηκε  και  μέσω  της  μετέπειτα 
αλληλεπίδρασης  και  αξιολόγησης  αλλά  και  της  γενικότερης  ενασχόλησης  με  αυτόν, 
δημιουργήθηκαν προβληματισμοί και προκλήσεις για μια βαθύτερη επεξεργασία μέσω της 
σχεδιαστικής βελτίωσης του δικτυακού αυτού τόπου.    

3.2.2 Διαδικασία ευρετικής αξιολόγησης 

Η διαδικασία  της  ευρετικής αξιολόγησης δεν διέφερε πολύ από  την  κλασσική διαδικασία 
που  εφαρμόζεται  για  την  αξιολόγηση  οποιουδήποτε  συστήματος.  Αφού  λοιπόν  τέθηκαν 
όλες οι αρχές, οι οδηγίες και τα παραδείγματα κάθε οδηγίας, δόθηκε σε τρεις αξιολογητές 
α) μια αναφορά αξιολόγησης η οποία περιελάμβανε το στόχο της έρευνας και τις ενέργειες 
που  έπρεπε  να  κάνουν  οι  ειδικοί,  β)  μια  φόρμα  συμπλήρωσης  των  δεδομένων  που  θα 
εξήγαγαν  οι  αξιολογητές  και  γ)  ένα  βοηθητικό  παράρτημα  με  όλες  τις  οδηγίες  και  τα 
αντίστοιχα παραδείγματα κάθε αρχής. (βλ. Παράρτημα 2: Αναφορά ευρετικής αξιολόγησης 
δικτυακού τόπου diakoporama.grΠαράρτημα 2) 

Οι  τρεις  αξιολογητές  ήταν  ειδικοί  τόσο  επί  της  ευχρηστίας,  όσο  και  επί  του  πεδίου 
εφαρμογής που αξιολογούταν (“διπλοί ειδικοί”, “double experts”) με πάνω από 10 χρόνια 
εμπειρίας στη σχεδίαση και αξιολόγηση ευχρηστίας δικτυακών τόπων. 

3.2.3 Συμπεράσματα ευρετικής αξιολόγησης 

Η ευρετική αξιολόγηση πέρα από το να εντοπίσει προβλήματα ευχρηστίας και να προτείνει 
λύσεις  επανασχεδίασης  για  τη  συγκεκριμένη  ιστοσελίδα,  είχε  και  έναν  ακόμα  στόχο:  να 
επαληθεύσει τη χρησιμότητα του προτεινόμενου συνόλου αρχών για να επιβεβαιωθεί ότι 
οι οδηγίες είναι οργανωμένες,  χρήσιμες και έχουν σημασία για  τους χρήστες. Αυτός ήταν 
ένας σημαντικός παράγοντας ούτως ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν σύνολο έγκυρων 
αρχών. 

Τα αποτελέσματα της ευρετικής αξιολόγησης συλλέχθηκαν και από τους τρεις αξιολογητές 
μέσα σε περίπου 10 ημέρες και άμεσα συνήχθησαν τα συμπεράσματά της. 

Η  ευρετική αξιολόγηση  έδωσε συνολικά 52  προβλήματα  ευχρηστίας,  εκ  των  οποίων  τα 9 
θεωρήθηκαν  καταστροφικά  και  ήταν  σημαντικό  να  αντιμετωπιστούν  άμεσα,  25 
θεωρήθηκαν  μεγάλα  πρόβλημα  που  καλό  θα  ήταν  να  αντιμετωπιστούν  άμεσα  και  18 
θεωρήθηκαν μικρά προβλήματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αρκετά εύκολα. Σε 
γενικές  γραμμές  οι  αξιολογητές  ανέφεραν  την  ύπαρξη  ορισμένων  θετικών  στοιχείων  της 
σχεδίασης  του δικτυακού  τόπου, ωστόσο, ανέφεραν και αρκετά σχεδιαστικά προβλήματα 
ευχρηστίας και προσβασιμότητας που αναγνώρισαν. 

Χρησιμότητα προτεινόμενου συνόλου 
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Για την επαλήθευση της χρησιμότητας του συγκεκριμένου συνόλου οδηγιών που ήταν ένας 
από  τους στόχους αυτής  της  ευρετικής,  λήφθηκε υπόψη η μεθοδολογία  των Zaharias  και 
Koutsabasis  (2010).  Σύμφωνα  με  αυτή,  οι  ευρετικές  αρχές  μπορούν  να  συνδεθούν  με  τα 
προβλήματα  ευχρηστίας  που  εντοπίζουν  οι  αξιολογητές  μιας  ευρετικής  αξιολόγησης, 
χρησιμοποιώντας τα εξής τρία κριτήρια: 

Κάλυψη  (Coverage):  ο  βαθμός  στον  οποίο  το  σύνολο  των  αρχών  συμπεριλαμβάνει  τα 
προβλήματα ευχρηστίας που αναγνωρίζονται από τους αξιολογητές. Όταν ο βαθμός αυτός 
είναι  υψηλός,  φανερώνει  ότι  το  σύνολο  των  αρχών  είναι  περιεκτικό  και  ότι  δεν  αφήνει 
σημαντικά θέματα ευχρηστίας εκτός. 

Κατανομή  (Distribution):  ο  βαθμός  στον  οποίο  κάθε  ευρετική  αρχή  συγκεντρώνει  ένα 
σημαντικό  ποσοστό  προβλημάτων  ευχρηστίας.  Αν  κάποιες  ευρετικές  συγκεντρώνουν  τον 
μεγαλύτερο  αριθμό  προβλημάτων,  είναι  πιθανό  ότι  σε  αυτές  θα  πρέπει  να  δίνεται 
περισσότερο βάρος. 

Πλεονασμός  (Redundancy):  ο  βαθμός  στον  οποίο  κάποια  προβλήματα  εμφανίζονται  σε 
παραπάνω από μια ευρετικές αρχές. Αυτές οι ευρετικές δεν θεωρούνται ξεκάθαρες και θα 
απαιτούσαν ίσως μια ευρύτερη ερμηνεία. 

Ο  Πίνακας  3  παρουσιάζει  τον  αριθμό  των  προβλημάτων  ευχρηστίας  που  βρέθηκαν  στην 
παρούσα ευρετική αξιολόγηση του δικτυακού τόπου diakoporama και χρησιμοποιώντας τα 
παραπάνω τρία κριτήρια, ελέγχει την χρησιμότητα του συνόλου των αρχών:  

 

ΑΡΧΕΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ 

% 

Αρχή 1  Ορατότητα  6+5+1=12  23% 

Αρχή 2  Ευκολία κατανόησης  3+1+1+=5  10% 

Αρχή 3  Έλεγχος και ευελιξία  3+1+1=5  10% 

Αρχή 4  Στατική και δυναμική βοήθεια  2+2+1=5  10% 

Αρχή 5  Συνέπεια οργάνωσης της πληροφορίας  4+3+1=8  15% 

Αρχή 6  Αποδοτική σχεδίαση  7+3+1=11  21% 

Αρχή 7  Εστιασμένη σχεδίαση  2+3+1=6  11% 

Προβλήματα  που  αναφέρθηκαν  σε  παραπάνω  από  μια 
ευρετικές αρχές (πλεονασμός) 

2+2+2=6  11% 

Προβλήματα που δεν ανήκαν σε καμιά από τις ευρετικές αρχές  2  4% 

Πίνακας 3: Προβλήματα ευχρηστίας που εντοπίστηκαν για κάθε ευρετική αρχή από τους 
αξιολογητές, κατά την ευρετική αξιολόγηση του diakoporama 

Από τα 52 προβλήματα ευχρηστίας που αναγνωρίστηκαν από τους αξιολογητές, το σύνολο 
των αρχών συμπεριέλαβε τα 50 (96%), πράγμα που σημαίνει ότι το σύνολο των αρχών ήταν 
περιεκτικό σε μεγάλο βαθμό, χωρίς να παραλείπει σημαντικά θέματα ευχρηστίας. 

Όπως φαίνεται και στον Πίνακας 3, οι ευρετικές αρχές που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο 
αριθμό  προβλημάτων,  είναι  η  αρχή  της  ορατότητας  (23%)  και  της  αποδοτικής  σχεδίασης 
(21%), επομένως είναι πιθανό ότι σε αυτές θα πρέπει να δίνεται περισσότερο βάρος. 

Όσον αφορά στον πλεονασμό,  τα προβλήματα που αναφέρθηκαν σε παραπάνω από δύο 
αρχές ήταν τα εξής τέσσερα:  

1. Η παρουσίαση  εκτεταμένης  πληροφορίας  και  μεγάλης  ποσότητας  περιεχομένου  στον 
χρήστη,  αναφέρθηκε  ως  πρόβλημα  από  όλους  τους  αξιολογητές,  αλλά  ο  καθένας  το 
συμπεριέλαβε  σε  δυο  διαφορετικές  αρχές:  Ένας  από  τους  αξιολογητές  ανέφερε  το 
πρόβλημα  αυτό  και  στην  αρχή  της  ευκολίας  κατανόησης  αλλά  και  στην  αρχή  της 
αποδοτικής  σχεδίασης.  Ο  δεύτερος  αξιολογητής  το  ανέφερε  τόσο  στην  αρχή  της 
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συνέπειας οργάνωσης της πληροφορίας όσο και στην αρχή της εστιασμένης σχεδίασης. 
Και  ο  τρίτος  αξιολογητής  θεώρησε  ότι  το  πρόβλημα αυτό  ταίριαζε  και  στην αρχή  της 
ορατότητας και της ευκολίας κατανόησης. 

2. Το  πρόβλημα  των  δυσνόητων  και  μεγάλων  κειμένων  που  μπορεί  να  κουράζουν  τον 
χρήστη αναφέρθηκε από έναν αξιολογητή και την αρχή της αποδοτικής και στην αρχή 
της εστιασμένης σχεδίασης. 

3. Το  πρόβλημα  δύσκολου  εντοπισμού  των  υπερσυνδέσμων  αναφέρθηκε  από  έναν 
αξιολογητή στην ορατότητα και στην αρχή της στατικής και δυναμικής βοήθειας. 

4. Η παρουσίαση πολλών και διαφορετικών επιλογών και πληροφοριών που αγνοούν τους 
σκοπούς  του  χρήστη αναφέρθηκε ως πρόβλημα από έναν αξιολογητή,  στην αρχή  του 
ελέγχου και της ευελιξίας αλλά και στην αρχή της εστιασμένης σχεδίασης. 

Το γεγονός ότι οι αξιολογητές ανέφεραν τα παραπάνω προβλήματα σε περισσότερες από 
μια αρχές, μπορεί να σημαίνει ότι αυτές οι ευρετικές ίσως να απαιτούσαν μια ευρύτερη και 
πιο ξεκάθαρη ερμηνεία, τουλάχιστον ως προς της οδηγίες που αφορούσαν τα προβλήματα 
αυτά. 

Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και από  τους  τρεις αξιολογητές ήταν προβλήματα που 
αναφέρονταν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο μέσα στις αρχές,  τις οδηγίες των αρχών ή 
ακόμη και στα παραδείγματα κάθε οδηγίας. Ωστόσο, υπήρξαν δυο προβλήματα τα οποία 
δεν είχαν ληφθεί υπόψη και δεν είχαν αναφερθεί σε καμιά από τις οδηγίες των αρχών. Το 
πρώτο πρόβλημα ήταν το θέμα της εκμετάλλευσης του χώρου το οποίο ο αξιολογητής που 
το  έθεσε,  θεώρησε  ότι  θα  μπορούσε  να  αποτελεί  πρόβλημα  της  αρχής  της  αποδοτικής 
σχεδίασης.  Tο  δεύτερο  ήταν  η  εμφάνιση  αναδυόμενων  παραθύρων  που  τέθηκε  από  τον 
ίδιο αξιολογητή ως πρόβλημα της αρχής του ελέγχου και της ευελιξίας.  

Δημιουργία νέου συνόλου αρχών μέσω των προτεινόμενων λύσεων επανασχεδίασης από 
τους αξιολογητές 

Από τα αποτελέσματα της ευρετικής αξιολόγησης από τους ειδικούς προέκυψαν ορισμένες 
προτεραιότητες όσον αφορά στις σχεδιαστικές παρεμβάσεις επανασχεδίασης που έπρεπε 
να  γίνουν  στον  δικτυακό  τόπο  diakoporama.  Αυτές  φάνηκε  να  συμπίπτουν  με  τις 
περισσότερες  από  τις  οδηγίες  που  είχαν  αναπτυχθεί  για  κάθε  ευρετική  αρχή.  Για  την 
επανασχεδίαση  του  δικτυακού  τόπου  επομένως  δημιουργήθηκε  εκ  νέου  μια  λίστα 
σχεδιαστικών  οδηγιών  που  δεν  διέφερε  σε  μεγάλο  βαθμό  από  αυτήν  του  συνόλου  των 
αρχών,  απλά  συμπεριελάμβανε  αυτή  τη  φορά  τις  προτάσεις  των  αξιολογητών  και 
παρουσίαζε τις οδηγίες σύμφωνα με την προτεραιότητα που αυτοί τους είχαν δώσει. Στον 
παρακάτω πίνακα  (Πίνακας 4) παρουσιάζονται για κάθε αρχή, όλες οι σχεδιαστικές αυτές 
οδηγίες  που  προτάθηκαν  από  τους  αξιολογητές,  με  σειρά  προτεραιότητας  και  με  πιο 
εύστοχα παραδείγματα, ειδικευμένα στον δικτυακό τόπο diakoporama. 
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Αρχή  Οδηγίες  Παραδείγματα 

1.3 Άμεση παρουσίαση και ορατότητα του σημαντικότερου 
περιεχομένου του δικτυακού τόπου. 

 

 Άμεσα ορατές οι  βασικές λειτουργίες του δικτυακού τόπου 
 Ορατότητα του περιεχομένου χωρίς ανάγκη κύλισης τουλάχιστον για την 

αρχική σελίδα και όσο γίνεται και για τις υπόλοιπες 

1.1 Κατάλληλο εξ ορισμού (default) μέγεθος όλων των 
στοιχείων του δικτυακού τόπου ώστε να είναι ορατά στον 
χρήστη όταν συνδέεται για πρώτη φορά 

 Μεγαλύτερες γραμματοσειρές 
 Μεγαλύτερα σύμβολα και απεικόνιση χαρτών 

1.7 Ορατότητα στοιχείων αλληλεπίδρασης   Μεγαλύτερα κουμπιά  
 Αναγνωρίσιμη μορφή κουμπιών και κάθε είδους υπερσυνδέσμου 

1.2 Κατάλληλη μορφή ανάδρασης με φανερή υπόδειξη 
οποιασδήποτε αλλαγής συμβαίνει  

 Ξεκάθαρη μορφή ανάδρασης για τις επιλογές που έχει κάνει αλλά και για την 
τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο χρήστης κάθε στιγμή  

1.6 Ευανάγνωστο κειμενικό περιεχόμενο 

 

 Κατάλληλη μορφή κειμένου των τίτλων που υποδεικνύουν σημαντικές 
πληροφορίες 

 Κατάλληλος τύπος έμφασης κειμένου όπου θεωρείται αναγκαίο 

1  

Ορατότητα 

1.4 Ορθή επιλογή χρωμάτων, υφής και γραφικών   Επιλογή κατάλληλων χρωμάτων για δυνατότητα ευανάγνωστης πληροφορίας 
 Επιλογή κατάλληλων γραφικών για καλύτερη ορατότητα 

2.2 Αντίληψη και κατανόηση κάθε στοιχείου αλληλεπίδρασης    Περισσότερο επεξηγηματικοί τίτλοι κουμπιών 

2.4 Σαφής ένδειξη για μια υποχρεωτική ή προαιρετική 
ενέργεια που ζητείται από τον χρήστη 

 Περισσότερο κατανοητή η ένδειξη για τα υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να 
συμπληρωθούν σε μια φόρμα 

2.6 Παρουσίαση περιεχομένου με φυσιολογική και 
εννοιολογική μορφή και ακολουθία  

 Συνειρμική σειρά παρουσίασης της πληροφορίας 

 

2 

Ευκολία 
κατανόησης 

2.5 Παρουσίαση περιεχομένου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
ανάλογα την περίπτωση ώστε να επιτυγχάνεται ο επιθυμητός 

 Απεικόνιση πληροφορίας με την βοήθεια ενός βίντεο αντί κειμένου  
 Χρήση περισσότερο διαδραστικών στοιχείων για την ανάδειξη ορισμένων 
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σκοπός  χαρακτηριστικών που θα διευκολύνουν τους χρήστες για καλύτερη κατανόηση 

2.1 Παροχή περιεχομένου σε μορφή που δεν απαιτεί μεγάλη 
εμπειρία του χρήστη ή ιδιαίτερα προηγμένο επίπεδο 
ικανότητας ανάγνωσης 

 Οικεία σύμβολα γραφικών και εικονίδια που δεν απαιτούν προηγμένο επίπεδο 
εμπειρίας χρήστη  

 

3.1 Ελεγχόμενη πλοήγηση   Δυνατότητα μετάβασης στην αρχική σελίδα, στην προηγούμενη σελίδα ή σε 
βασικές σελίδες του δικτυακού τόπου από οποιαδήποτε τοποθεσία 

 Απεικόνιση του μονοπατιού που έχει ακολουθηθεί 

3 

Έλεγχος και 
ευελιξία 

3.8 Δυνατότητες επιλογής αναζήτησης περιεχομένου 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις των χρηστών 

 Ποικίλες δυνατότητες επιλογής του τρόπου αναζήτησης του περιεχομένου 

 

4.1 Παροχή βοήθειας κατά την πλοήγηση   Χρήση καθοδηγητικών μενού πλοήγησης  
 Όσο το δυνατόν πιο βοηθητικά προσανατολιστικά στοιχεία  

4.2 Παροχή βοήθειας κατά την εκτέλεση μιας ενέργειας   Παροχή δυναμικής βοήθειας μέσω αναλυτικής, ξεκάθαρης και περιγραφικής 
επεξήγησης της κάθε ενέργειας 

4.4 Παροχή βοήθειας κατά την αναζήτηση    Παροχή δυναμικής βοήθειας μέσω περιγραφικών τρόπων αναζήτησης για τις 
διαφορετικές προτιμήσεις του χρήστη 

4 

Στατική και 
δυναμική 
βοήθεια 

4.5 Παροχή βοήθειας κατά την συμπλήρωση φορμών   Παροχή δυναμικής βοήθειας μέσω ξεκάθαρων ετικετών των πεδίων ή μέσω 
οδηγιών για τη συμπλήρωση κάθε πεδίου 

5.3 Συνέπεια εννοιολογικής οργάνωσης της πληροφορίας  

 

 Εμφανής διαχωρισμός κύριου περιεχομένου από τις διαφημίσεις 
 Οργάνωση πληροφορίας με βάση τις προσδοκίες του χρήστη 
 Οργάνωση πληροφορίας σε σχέση με την επίτευξη στόχων του χρήστη 
 Ομαδοποίηση σχετικού περιεχομένου σε ευδιάκριτες κατηγορίες 

5 

Συνέπεια 
οργάνωσης 
της 
πληροφορίας  5.2 Συνέπεια διάταξης (layout)   Χρήση συγκεκριμένης διάταξης (layout) για όλες τις σελίδες 
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 Οργάνωση πληροφορίας σε σχέση με τη δομή ενεργειών 

5.1 Συνέπεια απεικόνισης όλων των στοιχείων του δικτυακού 
τόπου 

 Συνέπεια παρουσίασης στοιχείων που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο 
 Συνέπεια εμφάνισης χαρτών και άλλων γραφικών στοιχείων ή συνδέσμων 

5.5 Συνέπεια δράσεων    Συνέπεια λειτουργίας στοιχείων σε παρόμοιες δράσεις 
 Ιεράρχηση πληροφορίας 

5.6. Συνέπεια σχεδιαστικού στυλ και μορφής   Συνέπεια των συμβάσεων που χρησιμοποιούνται για τους συνδέσμους 

6.1 Σύνεση στην  επιλογή των στοιχείων που απαρτίζουν τον 
δικτυακό τόπο 

 Μείωση περιττών στοιχείων και άσκοπης υπερφόρτωσης πληροφοριών που 
προβάλλονται σε μεγάλο μέγεθος και που αποσυντονίζουν 

 Παρουσίαση μόνο της απαραίτητης πληροφορίας για να προβάλλεται κάθε 
φορά ο επιθυμητός στόχος 

6.6 Σχεδίαση που να εμπνέει εμπιστοσύνη   Ξεκάθαρη επιβεβαίωση επιτυχίας των διαδικασιών κράτησης και πληρωμής 

6.3 Κατάλληλος τρόπος απόδοσης του περιεχομένου με 
διάχυτο πνεύμα φιλικότητας 

 

 Λιγότερο πολύπλοκη δομή περιεχομένου και πιο απλοποιημένη και λιτή οπτική 
παρουσίασή του 

 Κατάλληλος τρόπος παρουσίασης μιας μεγάλης σε έκταση πληροφορίας για 
ευκολότερη αποδοχή από τον χρήστη (πολλά καταλύματα στην έξυπνη 
διαμονή) 

 Συνοπτικό γράψιμο των σημαντικότερων κειμενικών στοιχείων 
 Χρήση μικρών προτάσεων, εύκολων για ανάγνωση 
 Εκμετάλλευση του χώρου 

6 

Αποδοτική 
σχεδίαση 

6.2 Αποδοτικός τρόπος εκτέλεσης οποιασδήποτε ενέργειας   Αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων όπου είναι δυνατόν να είναι αναμενόμενο 
 Τήρηση συνειρμικής προτεραιότητας των λειτουργιών της εφαρμογής (για να 

μπορεί να δει χρήσιμες πληροφορίες ενός καταλύματος πριν αποφασίσει αν 
θέλει να κάνει κράτηση για αυτό) 

 Οι σύνδεσμοι να οδηγούν σε σελίδες με αντίστοιχη πληροφορία μόνο –  
 Αποφυγή εργασιών που απαιτούν ταυτόχρονες επιλογές προκαλώντας 
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σύγχυση 

7.1 Ξεκάθαρος ο σκοπός κάθε στοιχείου που απαρτίζει τον 
δικτυακό τόπο αλλά και ο γενικότερος σκοπός που θέλει να 
αποδώσει ο ίδιος ο δικτυακός τόπος 

 Προβολή του σκοπού και των βασικών λειτουργιών στην αρχική σελίδα  

 

7.3 Ξεκάθαρη παρουσίαση της σημαντικότερης πληροφορίας 
για την επιτυχία του σκοπού του δικτυακού τόπου  

 Παρουσίαση και έμφαση της σημαντικότερης πληροφορίας στο κέντρο 
 Μείωση αποπροσανατολιστικού περιεχομένου από το κέντρο της σελίδας 
 Οργάνωση και παρουσίαση πληροφορίας σε σχέση την σπουδαιότητα 

εργασιών 

7.4 Ευκολία εύρεσης συγκεκριμένων πληροφοριών από τον 
χρήστη 

 Αποφυγή εμφάνισης επιπλέον μη σχετικών ‐με την επιλογή που έχει κάνει ο 
χρήστης‐ πληροφοριών που μπορεί να τον αποπροσανατολίζουν 

 Δημιουργία απλού περιβάλλοντος διεπαφής 

7.5 Σημασιολογική τοποθέτηση πληροφορίας στον δικτυακό 
τόπο  

 Αποφυγή παρουσίασης πολλών πληροφοριών σε λίγα βήματα αγνοώντας τη 
σημαντικότητα των σκοπών του χρήστη 

7 

Εστιασμένη 
σχεδίαση 

7.2 Ξεκάθαρη η λειτουργία και το περιεχόμενο κάθε στοιχείου 
του δικτυακού τόπου 

 Οι επιλογές να συνάδουν με την ιεράρχηση της πληροφορίας και τους σκοπούς 
του χρήστη 

Πίνακας 4: Οδηγίες και παραδείγματα σχεδίασης για κάθε αρχή που προέκυψαν από την ευρετική αξιολόγηση του diakoporama
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Σε  συνδυασμό  με  το  παραπάνω  σύνολο  οδηγιών  που  προέκυψε  από  την  ευρετική 
αξιολόγηση, κατά την επανασχεδίαση, λήφθηκαν υπόψη και ορισμένα θετικά στοιχεία της 
σχεδίασης του δικτυακού τόπου που παρατηρήθηκαν από τους αξιολογητές. Το βασικότερο 
από  αυτά  ήταν  ο  τόνος  φιλικότητας  που  προσέδιδε  προς  τον  επισκέπτη  με  τη  χρήση 
απαλών  χρωμάτων  και  πετυχημένων  εικονιδίων,  την  καλή  χρήση  της  γλώσσας  και  την 
γενικότερη θεματολογία του δικτυακού τόπου.  

3.3 Συμπεράσματα κεφαλαίου 

Η εκτεταμένη μελέτη  των αρχών και  οδηγιών οδήγησε στην ανάπτυξη  του  νέου συνόλου 
των ευρετικών αρχών που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο αυτό. Ο τρόπος παρουσίασης του 
εν λόγο συνόλου βοηθά στην πληρέστερη κατανόησή του καθώς παρέχει όλες τις σχετικές 
βιβλιογραφικές  αναφορές  που  συλλέχθηκαν  για  τη  δημιουργία  του.  Επίσης,  μπορεί  να 
αποτελέσει  προτεινόμενο  σύνολο  αρχών  και  οδηγιών  για  σχεδιαστές  δικτυακών  τόπων 
απευθυνόμενων σε ηλικιωμένους. 

Για το στόχο της μελέτης περίπτωσης που εισάγεται στο κεφάλαιο αυτό, δημιουργήθηκε η 
ανάγκη  εκτέλεσης  μιας  ευρετικής  αξιολόγησης  η  οποία  είχε  ως  στόχο  να  ελέγξει  τον 
δικτυακό  τόπο  diakoporama  ως  προς  το  πόσο  ανταποκρίνεται  στο  σύνολο  που 
αναπτύχθηκε. Η ευρετική αξιολόγηση αποτέλεσε το εργαλείο που αφενός επιβεβαίωσε την 
εγκυρότητα  και  χρησιμότητα  του  συνόλου  των  αρχών  και  αφετέρου  καθοδήγησε  σε  νέα 
συμπεράσματα  για  την ανάγκη  επανασχεδίασης  του  δικτυακού  τόπου  της  συγκεκριμένης 
μελέτης περίπτωσης, του diakoporama.gr. 

Ακόμη, τα συμπεράσματα της ευρετικής αξιολόγησης ήταν αυτά που καθόρισαν τον τρόπο 
και  την  μεθοδολογία  που  ακολουθήθηκε  στην  συνέχεια  για  την  επανασχεδίαση  του 
δικτυακού τόπου diakoporama και η οποία παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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4 Επανασχεδίαση δικτυακού τόπου diakoporama.gr 

Ο στόχος της επανασχεδίασης που γίνεται στο κεφάλαιο αυτό, είναι η ελαχιστοποίηση των 
προβλημάτων ευχρηστίας που εντοπίστηκαν στο diakoporama, με την σχεδίαση ενός νέου 
diakoporama  που  ακολουθεί  το  σύνολο  των  αρχών  που  προέκυψε  από  την  ευρετική 
αξιολόγηση του προηγούμενου κεφαλαίου (3). 

Παρουσιάζεται  λοιπόν  η  μεθοδολογία  που  ακολουθήθηκε  αλλά  και  οι  περιορισμοί  που 
τέθηκαν κατά την διαδικασία της επανασχεδίασης 

4.1 Στόχος επανασχεδίασης 

Η  επανασχεδίαση  του  δικτυακού  τόπου diakoporama.gr  έγινε  ώστε  να  φανεί  αν  μια  νέα 
έκδοση  της  ιστοσελίδας  αυτής,  θα  μπορούσε  να  απευθύνεται  και  σε  ηλικιωμένους, 
μειώνοντας όσο το δυνατόν τα προβλήματα ευχρηστίας και προσβασιμότητας που μπορεί 
να αντιμετωπίζει αυτή η ομάδα χρηστών. 

Προκειμένου  να  επιτευχθεί  αυτό,  η  επανασχεδίαση  ακολούθησε  τις  οδηγίες  που 
προτάθηκαν  και  κρίθηκαν  απαραίτητες  από  τους  αξιολογητές,  δηλαδή  τις  οδηγίες  που 
συνήχθησαν από την ευρετική αξιολόγηση του προηγούμενου κεφαλαίου (3). Με αυτόν τον 
τρόπο,  επιτεύχθηκε  αφενός  η  συγκριτική  αξιολόγηση  μεταξύ  της  παλαιάς  και  της 
καινούριας έκδοσης του diakoporama και αφετέρου η αξιολόγηση του  ίδιου του συνόλου 
οδηγιών από την ομάδα των ηλικιωμένων (βλ.κεφ. 5, πείραμα). 

Όπως  θα  διαπιστώσει  ο  αναγνώστης  στο  επόμενο  κεφάλαιο  (5),  ο  επανασχεδιασμός  του 
δικτυακού τόπου πέτυχε τον στόχο του. 

4.2 Διαδικασία επανασχεδίασης 

Για την αξιολόγηση της πρωτότυπης και της επανασχεδιασμένης έκδοσης του diakoporama, 
έγιναν δοκιμές με  χρήστες βάσει  έξι  συγκεκριμένων εργασιών. Οι  ίδιες ακριβώς  εργασίες 
είχαν ζητηθεί να εκτελεστούν και από τους αξιολογητές κατά την ευρετική αξιολόγηση. Για 
το  λόγο  ότι  επρόκειτο  για  τη  δημιουργία  ενός  νέου,  δοκιμαστικού  πρωτοτύπου,  η 
επανασχεδίαση  εστίασε  μόνο  στις  σελίδες  του  diakoporama  που  απαιτούνταν  για  την 
ολοκλήρωση αυτών των έξι εργασιών. Φυσικά, εδώ γίνεται κατανοητό ότι δεν ήταν δυνατή 
η επανασχεδίαση ολόκληρου του ιστότοπου. 

Προτού  λοιπόν  ξεκινήσει  οποιαδήποτε  σχεδιαστική  διαδικασία,  επιλέχθηκαν  αυτές  οι 
συγκεκριμένες  σελίδες  που  θα  επανασχεδιάζονταν.  Οι  σελίδες  που  επανασχεδιάστηκαν 
ήταν και αυτές στις οποίες χρειάστηκε να πλοηγηθούν οι χρήστες σύμφωνα με τις εργασίες 
των δοκιμών που θα γίνονταν στην συνέχεια. 

4.2.1 Αφηρημένη  σχεδίαση  σε  επίπεδο  πλοήγησης  (site  map)  και  πλαισίων 
διάταξης (wireframes) 

Προτού  ξεκινήσει  η  διαδικασία  επανασχεδίασης,  έγινε  μια  σχετικά  ελεύθερη  απεικόνιση 
της  πλοήγησης  (site  map)  μέσω  της  οποίας  παρουσιάζονταν  οι  βασικές  σελίδες  και  η 
βασική  πλοήγηση.  Στο  παρακάτω  site map  (Εικόνα  6)  φαίνονται  οι  τίτλοι  των    βασικών 
σελίδων που σχεδιάστηκαν και οι συνδέσεις μεταξύ των σελίδων αυτών.  
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Εικόνα 6: Απεικόνιση πλοήγησης (sitemap) της νέας έκδοσης του diakoporama 

Έπειτα,  σε  μια  προσπάθεια  ανάδειξης  της  διάταξης  (layout)  του  δικτυακού  τόπου 
σχεδιάστηκε  μια  αφηρημένη  απεικόνιση  μιας  βασικής  σελίδας  (wireframe).  Κατά  τη 
σχεδίαση  ενός  πρωτοτύπου  σε  πλαίσια  (wireframe),  πρέπει  αρχικά  να  καταγράφονται  οι 
σημαντικές  κατηγορίες  και  τύποι  περιεχομένου  και  στη  συνέχεια  να  τοποθετούνται  σε 
πλαίσια ανάλογα με τη σημαντικότητά τους. Όπως υποστηρίζει ο Κουτσαμπάσης, (2011) για 
τη σχεδίαση των πρωτοτύπων σε πλαίσια, η σημαντικότερη σχεδιαστική απόφαση είναι η 
προτεραιότητα  του  περιεχομένου  από  την  οπτική  του  χρήστη.  Έτσι,  έπρεπε  να  ληφθεί 
υπόψη ποιο περιεχόμενο είναι το πιο σημαντικό για το χρήστη και σε ποια μορφή. Βέβαια η 
σχεδίαση της παρακάτω διάταξης έγινε σύμφωνα πάντα και με το σύνολο των οδηγιών που 
είχαν προκύψει από την ευρετική αξιολόγηση. 

Η Εικόνα 7 παρουσιάζει την διάταξη που ακολουθήθηκε για την σχεδίαση των σελίδων της 
νέας έκδοσης του diakoporama. 

 

Εικόνα 7: Απεικόνιση μιας βασικής σελίδας του νέου diakoporama σε επίπεδο πλαισίων 
(wireframes) 
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Η  διάταξη  (layout)  της  συγκεκριμένης  σελίδας  αποφασίστηκε  να  είναι  ίδια  για  όλες  τις 
σελίδες του δικτυακού τόπου. Το μόνο που θα άλλαζε, θα ήταν το ύψος της περιοχής της 
βασικής  οθόνης,  ανάλογα  με  την  ποσότητα  πληροφορίας  που  θα  περιελάμβανε  κάθε 
σελίδα.  Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 7, παρουσιάζονται οι βασικές περιοχές της οθόνης 
εξηγώντας τι είδους πληροφορία θα παρέχεται σε κάθε περιοχή.  

Το    περιεχόμενο  για  την  καινούρια  έκδοση,  συλλέχθηκε  από  το  diakoporama.gr  και  από 
τους δικτυακούς τόπους των ξενοδοχείων που παρουσιάζονται σε αυτό.  

4.2.2 Σχεδίαση πρωτοτύπων‐οθονών 

Τα  πρωτότυπα  οθονών  (screen  designs)  είναι  το  τελικό  παραδοτέο  της  φάσης  της 
σχεδίασης,  πριν  την  τελική  αξιολόγηση  και  υλοποίηση  οποιουδήποτε  συστήματος.  Η 
σχεδίαση  των  πρωτοτύπων  είναι  μια  όσο  το  δυνατόν  πιο  λεπτομερής  σχεδίαση  των 
βασικών οθονών  του συστήματος που επανασχεδιάζεται. Θα μπορούσε  να πει  κανείς ότι 
είναι  μια  “φωτογραφία”  του  συστήματος,  η  οποία  απαιτείται  να  αξιολογηθεί  από  τους 
χρήστες πριν την τεχνολογική υλοποίηση. Για τον λόγο αυτό, τα πρωτότυπα οθονών πρέπει 
να περιλαμβάνουν τις βασικές οθόνες του συστήματος μαζί με πραγματικό περιεχόμενο. Η 
βασική διαφορά της σχεδίασης πρωτοτύπων από τη σχεδίαση πλαισίων (wireframes) είναι 
ότι  οι  οθόνες  περιλαμβάνουν  και  θέματα  της  οπτικής  σχεδίασης,  όπως  χρώματα, 
περιγράμματα, εικόνες, γραμματοσειρές, κ.α. 

Τα πρωτότυπα οθονών κατά κανόνα κατασκευάζονται σε σχεδιαστικά προγράμματα ή και 
με τη βοήθεια τεχνολογιών ανάπτυξης. Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι  ίσως πιο εύκολο να 
χρησιμοποιηθούν  κατευθείαν  εργαλεία  ανάπτυξης  πρωτοτύπων  παρά  σχεδιαστικά 
προγράμματα.  

Τέλος, τα πρωτότυπα οθονών πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και κείμενα που να επεξηγούν 
τις  βασικές  σχεδιαστικές  αποφάσεις.  Οι  επεξηγήσεις  μπορούν  να  είναι  απλές,  όπως  η 
συνέπεια  και  συνέχεια  με  προηγούμενα  στάδια  (συνέπεια  με wireframes),  αλλά  και  πιο 
σύνθετες που να κάνουν αναφορές στην έρευνα απαιτήσεων. (Κουτσαμπάσης, 2011) 

Από τη στιγμή που η νέα έκδοση του δικτυακού τόπου θα αξιολογούταν από τους χρήστες, 
η  σχεδίαση  των  πρωτοτύπων  θα  έπρεπε  να  είναι  κατανοητή  σε  αυτούς.  Όπως  έχει 
αναφερθεί  σε  προηγούμενα  κεφάλαια,  όταν  οι  ηλικιωμένοι  έχουν  πρόσβαση  σε  έναν 
υπολογιστή,  έχουν  να  αντιμετωπίσουν  έναν  συνδυασμό  επιπτώσεων  των  λειτουργικών 
περιορισμών  σε  συνδυασμό  με  τη  μειωμένη  αυτοπεποίθηση  που  πιθανότατα  νιώθουν. 
Απαιτείται  λοιπόν,  η  δημιουργία  ξεκάθαρων,  πληροφοριακών  πρωτοτύπων  αλλά  και  οι 
απαραίτητες  πληροφορίες  για  το πως  τα πρωτότυπα αυτά μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν 
από αυτούς. Η ορθή παρουσίαση των πρωτοτύπων είναι σημαντική για τα συστήματα που 
χρησιμοποιούνται  από  τους  ηλικιωμένους,  καθώς  οι  σχεδιαστικές  τους  ανάγκες  είναι 
πολυπλοκότερες. (Zajicek, 2004) 

Για την επανασχεδίαση των πρωτοτύπων του diakoporama.gr χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο 
ανάπτυξης  πρωτοτύπων  Pidoco,  το  οποίο  παρέχει  πολλές  χρήσιμες  λειτουργίες  για  μια 
ικανοποιητική απεικόνιση ενός δικτυακού τόπου.  

Παρακάτω  παρουσιάζονται  έξι  βασικές  οθόνες  της  επανασχεδιασμένης  έκδοσης  του 
diakoporama (Εικόνα 8 ‐ Εικόνα 13). Οι υπόλοιπες οθόνες παρατίθενται στο Παράρτημα 3, 
στο τέλος της διπλωματικής εργασίας. Στον πίνακα που ακολουθεί κάτω από κάθε βασική 
οθόνη,  επεξηγούνται  οι  βασικές  σχεδιαστικές  αποφάσεις  που  λήφθηκαν  και  πιο 
συγκεκριμένα,  τεκμηριώνεται  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  η  κάθε  σελίδα  ικανοποιεί  τις 
σχεδιαστικές οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες ανασχεδιάστηκε ο δικτυακός τόπος (Πίνακας 5 
‐ Πίνακας 10). 
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Εικόνα 8: Αρχική σελίδα επανασχεδιασμένου diakoporama
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1.3  Εμφανίζονται όλες οι βασικές λειτουργίες του δικτυακού τόπου και ο χρήστης δεν απαιτείται να κάνει κύλιση ώστε να μπορέσει να δει 
όλο το περιεχόμενο αυτής της οθόνης 

1.1  Οι γραμματοσειρές είναι μεγαλύτερες 

1.7  Τα κουμπιά είναι μεγαλύτερα 

1 

1.6  Το  κείμενο που χρησιμοποιείται  είναι σε  κατάλληλη μορφή ώστε να δίνεται η απαραίτητη έμφαση,  όπου θεωρείται αναγκαίο.  (για 
παράδειγμα  για  τις  ενέργειες  που  μπορεί  να  κάνει  ο  χρήστης).  Οι  τίτλοι  των  κουμπιών  είναι  ευανάγνωστοι  και  παραθέτουν  τις 
σημαντικές πληροφορίες της οθόνης 

2.2  Οι τίτλοι των κουμπιών είναι επεξηγηματικοί 2 

2.6  Η σειρά παρουσίασης της πληροφορίας γίνεται συνειρμικά 

3.1  Μέσω της σελίδας αυτής υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης σε άλλες βασικές σελίδες του δικτυακού τόπου (μέσω των καρτελών) 3 

3.8  Δίνονται στον χρήστη ποικίλες δυνατότητες για τον τρόπο με τον οποίο θα   αναζητήσει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου  (τρεις 
διαφορετικοί τρόποι για να κάνει αίτηση κράτησης) 

4.1  Τα μενού πλοήγησης που χρησιμοποιούνται είναι αρκετά καθοδηγητικά 4 

4.2  Μέσω αναλυτικής, ξεκάθαρης και περιγραφικής επεξήγησης της κάθε ενέργειας παρέχεται στον χρήστη δυναμική βοήθεια (για κάθε 
ενέργεια αναφέρεται στον χρήστη τι πρέπει να επιλέξει) 

5  5.3  Η  οργάνωση  της  πληροφορίας  έχει  γίνει  με  βάση  τις  προσδοκίες  του  χρήστη  και  σε  σχέση  με  την  επίτευξη  των  στόχων  του.  Αυτό 
φαίνεται από την ομαδοποίηση του σχετικού περιεχομένου σε ευδιάκριτες κατηγορίες (ομαδοποίηση τριών εναλλακτικών τρόπων για 
την αίτηση κράτησης) 

6.1  Παρουσιάζονται μόνο οι απαραίτητες πληροφορίες για την προβολή του στόχου και δεν υπάρχει υπερφόρτωση πληροφοριών μέσω 
περιττών στοιχείων που μπορεί να προκαλούν αποσυντονισμό του χρήστη 

6 

6.3  Η  δομή  του  περιεχομένου φαίνεται  πιο  απλοποιημένη,  η  οπτική  παρουσίαση  χαρακτηρίζεται  από  λιτότητα  και  παράλληλα  γίνεται 
πλήρης εκμετάλλευση του χώρου. Οι προτάσεις που χρησιμοποιούνται είναι μικρές και εύκολες για ανάγνωση 

7.1  Γίνεται άμεσα η προβολή του σκοπού και των βασικών λειτουργιών (παρουσιάζεται ξεκάθαρα το τι μπορούν να κάνουν οι χρήστες σε 
αυτόν τον δικτυακό τόπο) 

7.3  Δεν υπάρχει κάποιο αποπροσανατολιστικό περιεχόμενο (π.χ. διαφημίσεις) 

7.4  Το περιβάλλον διεπαφής είναι αρκετά απλό 

7 

7.2  Οι επιλογές συνάδουν με τους σκοπούς του χρήστη 

Πίνακας 5: Ο τρόπος με τον οποίο η αρχική σελίδα του επανασχεδιασμένου diakoporama ικανοποιεί το σύνολο των οδηγιών
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Εικόνα 9: Σελίδα “αναζήτηση μέσω χάρτη Ελλάδας” επανασχεδιασμένου diakoporama 
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1.3  Ο χρήστης δεν απαιτείται να κάνει κύλιση ώστε να μπορέσει να δει όλο το περιεχόμενο αυτής της οθόνης 

1.1  Οι γραμματοσειρές είναι μεγαλύτερες και η απεικόνιση των χαρτών είναι και αυτή μεγαλύτερη 

1.2  Ο χρήστης μπορεί να δει την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται (μέσω του μονοπατιού) 

1 

1.6  Το κείμενο που χρησιμοποιείται είναι σε κατάλληλη μορφή ώστε να δίνεται η απαραίτητη έμφαση, όπου θεωρείται αναγκαίο (π.χ. για 
τους Νομούς) 

2.6  Η σειρά παρουσίασης της πληροφορίας γίνεται συνειρμικά (πρώτα ο χάρτης για εύκολη επιλογή, δίπλα η λίστα Νομών). 2 

2.5  Καθώς ο χρήστης πλοηγείται στον χάρτη εμφανίζεται το όνομα του Νομού πάνω στον οποίο δείχνει με το ποντίκι, διευκολύνοντάς τον.  

3.1  Μέσω της σελίδας αυτής υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης σε άλλες βασικές σελίδες του δικτυακού τόπου (μέσω των καρτελών) 3 

3.8  Δίνονται στον χρήστη δυο διαφορετικοί τρόποι να επιλέξει τον Νομό που θέλει (είτε μέσω του χάρτη είτε μέσω της λίστας) 

4.1  Τα μενού πλοήγησης που χρησιμοποιούνται είναι αρκετά καθοδηγητικά 4 

4.2  Μέσω  αναλυτικής,  ξεκάθαρης  και  περιγραφικής  επεξήγησης  της  κάθε  ενέργειας  παρέχεται  στον  χρήστη  δυναμική  βοήθεια 
(αναφέρεται στον χρήστη τι ακριβώς πρέπει να επιλέξει) 

5.3  Η οργάνωση της πληροφορίας έχει γίνει με βάση τις προσδοκίες του χρήστη και σε σχέση με την επίτευξη των στόχων του. (σύμφωνα 
με το αν θέλει να επιλέξει Νομό από τον χάρτη ή από την λίστα) 

5.2  Η διάταξη (layout) παραμένει η ίδια όπως ήταν και στην αρχική σελίδα 

5.1  Υπάρχει συνέπεια στα χρώματα για την ανάδειξη των διαφορετικών γεωγραφικών διαμερισμάτων του χάρτη και της λίστας 

5 

5.5  Υπάρχει συνέπεια στις δράσεις του χρήστη (είτε επιλέξει Νομό από τον χάρτη είτε από την λίστα, θα βρεθεί στην ίδια σελίδα) 

6.1  Παρουσιάζονται μόνο οι απαραίτητες πληροφορίες για την προβολή του στόχου και δεν υπάρχει υπερφόρτωση πληροφοριών μέσω 
περιττών στοιχείων που μπορεί να αποσυντόνιζαν τον χρήστη 

6 

6.3  Η  δομή  του  περιεχομένου φαίνεται  πιο  απλοποιημένη,  η  οπτική  παρουσίαση  χαρακτηρίζεται  από  λιτότητα  και  παράλληλα  γίνεται 
πλήρης  εκμετάλλευση  του  χώρου.  Οι  Νομοί  παρουσιάζονται  σε  ομαδοποιημένη  μορφή  στην  λίστα.  Οι  προτάσεις  που 
χρησιμοποιούνται είναι μικρές και εύκολες για ανάγνωση 

7.1  Γίνεται άμεσα η προβολή των δυνατοτήτων που έχει ο χρήστης σε αυτή τη σελίδα 

7.3  Δεν υπάρχει κάποιο αποπροσανατολιστικό περιεχόμενο (π.χ. διαφημίσεις) 

7 

7.4  Το περιβάλλον διεπαφής είναι αρκετά απλό, χωρίς να εμφανίζονται επιπλέον μη σχετικές και αποπροσανατολιστικές πληροφορίες 

Πίνακας 6: Ο τρόπος με τον οποίο η σελίδα “αναζήτηση μέσω χάρτη Ελλάδας” του επανασχεδιασμένου diakoporama ικανοποιεί το σύνολο των οδηγιών 
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

Εικόνα 10: Σελίδα “Νομός Ιωαννίνων” επανασχεδιασμένου diakoporama 
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

ΑΡΧΗ  ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ  

1.3  Ο χρήστης δεν απαιτείται να κάνει κύλιση ώστε να μπορέσει να δει όλο το περιεχόμενο αυτής της οθόνης 

1.1  Οι γραμματοσειρές είναι μεγαλύτερες και η απεικόνιση των χαρτών είναι και αυτή μεγαλύτερη 

1.2  Ο χρήστης μπορεί να δει την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται (μέσω του μονοπατιού) 

1 

1.6  Το κείμενο που χρησιμοποιείται είναι σε κατάλληλη μορφή ώστε να δίνεται η απαραίτητη έμφαση, όπου θεωρείται αναγκαίο (π.χ. για 
τους Δήμους) 

2.6  Η σειρά παρουσίασης της πληροφορίας γίνεται συνειρμικά (πρώτα ο χάρτης για εύκολη επιλογή, δίπλα η λίστα Δήμων). 2 

2.5  Καθώς ο χρήστης πλοηγείται στον χάρτη εμφανίζεται το όνομα του Δήμου πάνω στον οποίο δείχνει με το ποντίκι, διευκολύνοντάς τον.  

3.1  Μέσω  της  σελίδας αυτής  υπάρχει  η  δυνατότητα μετάβασης  σε άλλες  βασικές  σελίδες  του  δικτυακού  τόπου  (μέσω  των  καρτελών). 
Επίσης μπορεί να δει το μονοπάτι που έχει ακολουθήσει μέχρι στιγμής. 

3 

3.8  Δίνονται στον χρήστη δυο διαφορετικοί τρόποι να επιλέξει τον Δήμο που θέλει (είτε μέσω του χάρτη είτε μέσω της λίστας) 

4.1  Τα μενού πλοήγησης που χρησιμοποιούνται είναι αρκετά καθοδηγητικά 4 

4.2  Μέσω  αναλυτικής,  ξεκάθαρης  και  περιγραφικής  επεξήγησης  της  κάθε  ενέργειας  παρέχεται  στον  χρήστη  δυναμική  βοήθεια 
(αναφέρεται στον χρήστη τι ακριβώς πρέπει να επιλέξει) 

5.3  Η οργάνωση της πληροφορίας έχει γίνει με βάση τις προσδοκίες του χρήστη και σε σχέση με την επίτευξη των στόχων του. (σύμφωνα 
με το αν θέλει να επιλέξει Δήμο από τον χάρτη ή από την λίστα) 

5.2  Η διάταξη (layout) παραμένει η ίδια όπως ήταν και στις προηγούμενες σελίδες 

5.1  Υπάρχει συνέπεια στα χρώματα για την ανάδειξη  των διαφορετικών Δήμων του χάρτη και  της λίστας. Επίσης υπάρχει συνέπεια της 
εμφάνισης του χάρτη και της λίστας σε σχέση με την προηγούμενη σελίδα. 

5 

5.5  Υπάρχει συνέπεια στις δράσεις του χρήστη (είτε επιλέξει Δήμο από τον χάρτη είτε από την λίστα, θα βρεθεί στην ίδια σελίδα) 

6.1  Παρουσιάζονται μόνο οι απαραίτητες πληροφορίες για την προβολή του στόχου και δεν υπάρχει υπερφόρτωση πληροφοριών μέσω 
περιττών στοιχείων που μπορεί να αποσυντόνιζαν τον χρήστη 

6 

6.3  Η  δομή  του  περιεχομένου φαίνεται  πιο  απλοποιημένη,  η  οπτική  παρουσίαση  χαρακτηρίζεται  από  λιτότητα  και  παράλληλα  γίνεται 
πλήρης  εκμετάλλευση  του  χώρου.  Οι  Δήμοι  παρουσιάζονται  σε  ομαδοποιημένη  μορφή  στην  λίστα.  Οι  προτάσεις  που 
χρησιμοποιούνται είναι μικρές και εύκολες για ανάγνωση 

7.1  Γίνεται άμεσα η προβολή των δυνατοτήτων που έχει ο χρήστης σε αυτή τη σελίδα 

7.3  Δεν υπάρχει κάποιο αποπροσανατολιστικό περιεχόμενο (π.χ. διαφημίσεις) 

7 

7.4  Το περιβάλλον διεπαφής είναι αρκετά απλό, χωρίς να εμφανίζονται επιπλέον μη σχετικές και αποπροσανατολιστικές πληροφορίες 

Πίνακας 7: Ο τρόπος με τον οποίο η σελίδα “Νομός Ιωαννίνων” του επανασχεδιασμένου diakoporama ικανοποιεί το σύνολο των οδηγιών
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

Εικόνα 11: Σελίδα “αίτηση κράτησης για Κατώγι Αβέρωφ” επανασχεδιασμένου diakoporama

  ‐ 100 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

ΑΡΧΗ  ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ  

1.1  Οι γραμματοσειρές είναι μεγαλύτερες 

1.7  Τα κουμπιά είναι μεγαλύτερα 

1.2  Ο χρήστης μπορεί να δει την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται (μέσω του μονοπατιού) αλλά και την επιλογή που έχει κάνει (έχει επιλέξει 
να κάνει αίτηση κράτησης σε συγκεκριμένο κατάλυμα, συγκεκριμένου Δήμου, συγκεκριμένου Νομού και αυτό φαίνεται‐λειτουργεί ως 
μια μορφή ανάδρασης για την ενέργεια που μόλις έχει κάνει) 

1 

1.6  Το κείμενο που χρησιμοποιείται είναι σε κατάλληλη μορφή ώστε να δίνεται η απαραίτητη έμφαση, όπου θεωρείται αναγκαίο (π.χ. για 
υποχρεωτική και προαιρετική συμπλήρωση στοιχείων). Οι  τίτλοι υποδεικνύουν ξεκάθαρα τα σημαντικά στοιχεία, όπως τις κατηγορίες 
των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν (προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία διαμονής, κωδικός ασφαλείας) 

2.2  Οι τίτλοι των κουμπιών είναι επεξηγηματικοί 

2.4  Είναι πολύ κατανοητή η ένδειξη για τα υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν στην φόρμα 

2.6  Η σειρά παρουσίασης της πληροφορίας γίνεται συνειρμικά (πρώτα τα προσωπικά στοιχεία, έπειτα τα στοιχεία διαμονής). 

2 

2.5  Για την συμπλήρωση της ημερομηνίας άφιξης και αναχώρησης, εμφανίζεται ημερολόγιο από το οποίο ο χρήστης διευκολύνεται ώστε να 
επιλέξει την ημερομηνία που θέλει, αντί να την πληκτρολογήσει.  

3  3.1  Μέσω της σελίδας αυτής υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης σε άλλες βασικές σελίδες του δικτυακού τόπου (μέσω των καρτελών). Επίσης 
μπορεί να δει το μονοπάτι που έχει ακολουθήσει μέχρι στιγμής. 

4.1  Τα μενού πλοήγησης που χρησιμοποιούνται είναι αρκετά καθοδηγητικά 

4.2  Μέσω αναλυτικής, ξεκάθαρης και περιγραφικής επεξήγησης της κάθε ενέργειας παρέχεται στον χρήστη δυναμική βοήθεια (αναφέρεται 
στον χρήστη τι ακριβώς πρέπει να επιλέξει) 

4 

4.5  Μέσω των ξεκάθαρων ετικετών των πεδίων παρέχεται στον χρήστη δυναμική βοήθεια 

5.3  Η οργάνωση της πληροφορίας έχει γίνει με βάση τις προσδοκίες του χρήστη και σε σχέση με την επίτευξη των στόχων του. Αυτό φαίνεται 
από την ομαδοποίηση των σχετικών στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν σε τρεις ευδιάκριτες κατηγορίες  

5.2  Η διάταξη (layout) παραμένει η ίδια όπως ήταν και στις προηγούμενες σελίδες 

5 

5.1  Υπάρχει συνέπεια στη μορφή των πεδίων για συμπλήρωση 

6.1  Παρουσιάζονται  μόνο  οι  απαραίτητες  πληροφορίες  για  την  προβολή  του  στόχου  και  δεν  υπάρχει  υπερφόρτωση  πληροφοριών  μέσω 
περιττών στοιχείων που μπορεί να αποσυντόνιζαν τον χρήστη 

6.3  Η  δομή  του  περιεχομένου  φαίνεται  πιο  απλοποιημένη,  η  οπτική  παρουσίαση  χαρακτηρίζεται  από  λιτότητα  και  παράλληλα  γίνεται 
πλήρης  εκμετάλλευση  του  χώρου.  Τα  στοιχεία  που  πρέπει  να  συμπληρωθούν  παρουσιάζονται  ομαδοποιημένα.  Οι  προτάσεις  που 
χρησιμοποιούνται είναι μικρές και εύκολες για ανάγνωση 

6 

6.2  Η συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων που είναι αναμενόμενο να συμπληρωθούν από τον χρήστη έχει γίνει ήδη αυτόματα (η χώρα και ο 
επιθυμητός τρόπος επικοινωνίας) 

7.1  Γίνεται άμεσα η προβολή των δυνατοτήτων που έχει ο χρήστης σε αυτή τη σελίδα 7 

7.3  Δεν  υπάρχει  κάποιο αποπροσανατολιστικό περιεχόμενο  (π.χ.  διαφημίσεις).  Παράλληλα,  η  παρουσίαση  της  πληροφορίας  είναι  τέτοια 
που  προσδίδει  την  σπουδαιότητα  των  εργασιών  που  πρέπει  να  γίνουν.  (των  στοιχείων  που  πρέπει  να  συμπληρωθούν  για  να  γίνει 
πετυχημένα η αίτηση κράτησης) 
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

  ‐ 102 ‐

7.4  Το περιβάλλον διεπαφής είναι αρκετά απλό, χωρίς να εμφανίζονται επιπλέον μη σχετικές και αποπροσανατολιστικές πληροφορίες 

7.2  Οι  επιλογές  που  έχει  συνάδουν  με  τους  σκοπούς  του  (στη  σελίδα  που  βρίσκεται  ή  θα  κάνει  αίτηση  κράτησης  συμπληρώνοντας  τα 
στοιχεία του ή θα κάνει εκκαθάριση της φόρμας στην περίπτωση που εισάγει λάθος στοιχεία. Αυτές είναι και οι δυο επιλογές που του 
δίνονται) 

Πίνακας 8: Ο τρόπος με τον οποίο η σελίδα “αίτηση κράτησης για Κατώγι Αβέρωφ” του επανασχεδιασμένου diakoporama ικανοποιεί το σύνολο των οδηγιών



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

Εικόνα 12: Σελίδα “προσφορές Ιουνίου για όλη την Ελλάδα” επανασχεδιασμένου diakoporama 
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

ΑΡΧΗ  ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ  

1.1  Οι γραμματοσειρές είναι μεγαλύτερες 

1.7  Τα κουμπιά είναι μεγαλύτερα 

1.2  Ο χρήστης μπορεί να δει την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται (μέσω του μονοπατιού) αλλά και την επιλογή που έχει κάνει (έχει επιλέξει 
να όλα τα καταλύματα που έχουν προσφορές διαμονής για τον Ιούνιο σε όλη την Ελλάδα‐λειτουργεί ως μια μορφή ανάδρασης για την 
ενέργεια που μόλις έχει κάνει) 

1 

1.6  Το κείμενο που χρησιμοποιείται είναι σε κατάλληλη μορφή ώστε να δίνεται η απαραίτητη έμφαση, όπου θεωρείται αναγκαίο (π.χ. για το 
τι περιλαμβάνει η προσφορά) 

2.2  Οι τίτλοι των κουμπιών είναι επεξηγηματικοί 2 

2.6  Η σειρά παρουσίασης της πληροφορίας γίνεται συνειρμικά (τα καταλύματα παρουσιάζονται σε αλφαβητική σειρά) 

3  3.1  Μέσω της σελίδας αυτής υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης σε άλλες βασικές σελίδες του δικτυακού τόπου (μέσω των καρτελών). Επίσης 
μπορεί να δει το μονοπάτι που έχει ακολουθήσει μέχρι στιγμής. 

4  4.1  Τα μενού πλοήγησης που χρησιμοποιούνται είναι αρκετά καθοδηγητικά 

5.3  Η οργάνωση της πληροφορίας έχει γίνει με βάση τις προσδοκίες του χρήστη και σε σχέση με την επίτευξη των στόχων του. Αυτό φαίνεται 
από την παρουσίαση των καταλυμάτων (αλφαβητική ταξινόμηση) 

5.2  Η διάταξη (layout) παραμένει η ίδια όπως ήταν και στις προηγούμενες σελίδες 

5 

5.1  Υπάρχει συνέπεια στην παρουσίαση όλων των καταλυμάτων  

6.1  Παρουσιάζονται  μόνο  οι  απαραίτητες  πληροφορίες  για  την  προβολή  του  στόχου  και  δεν  υπάρχει  υπερφόρτωση  πληροφοριών  μέσω 
περιττών στοιχείων που μπορεί να αποσυντόνιζαν τον χρήστη 

6.3  Η  δομή  του  περιεχομένου  φαίνεται  πιο  απλοποιημένη,  η  οπτική  παρουσίαση  χαρακτηρίζεται  από  λιτότητα  και  παράλληλα  γίνεται 
πλήρης  εκμετάλλευση  του  χώρου.  Το  ότι  τα  καταλύματα  παρατίθενται  σε  αλφαβητική  σειρά,  είναι  ένας  τρόπος  που  μπορεί  και  να 
διευκολύνει τους χρήστες. Αποδίδεται πολύ συνοπτικά η προσφορά κάθε καταλύματος, η βασική πληροφορία της οθόνης αυτής  

6 

6.2  Τηρείται  συνειρμική  προτεραιότητα  των  λειτουργιών  (ο  χρήστης  έχει  τη  δυνατότητα  να  δει  πρώτα  χρήσιμες  πληροφορίες  του 
καταλύματος προτού αποφασίσει αν θέλει να κάνει κράτηση για αυτό) 

7.1  Γίνεται άμεσα η προβολή των δυνατοτήτων που έχει ο χρήστης σε αυτή τη σελίδα 

7.3  Δεν υπάρχει κάποιο αποπροσανατολιστικό περιεχόμενο (π.χ. διαφημίσεις). Παράλληλα, παρουσιάζεται στο κέντρο και δίνεται έμφαση 
στην σημαντικότερη πληροφορία αυτής της οθόνης (στις προσφορές) 

7.4  Το περιβάλλον διεπαφής είναι αρκετά απλό, χωρίς να εμφανίζονται επιπλέον μη σχετικές και αποπροσανατολιστικές πληροφορίες 

7 

7.2  Οι επιλογές που έχει συνάδουν με τους σκοπούς του (στη σελίδα που βρίσκεται θα επιλέξει ένα από τα καταλύματα)  

Πίνακας 9: Ο τρόπος με τον οποίο η σελίδα “προσφορές Ιουνίου για όλη την Ελλάδα” του επανασχεδιασμένου diakoporama ικανοποιεί το σύνολο των οδηγιών
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Εικόνα 13: Σελίδα “online πληρωμή” επανασχεδιασμένου diakoporama 
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ΑΡΧΗ  ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ  

1.1  Οι γραμματοσειρές είναι μεγαλύτερες καθώς και η απεικόνιση των συμβόλων (επιβεβαίωσης, καρτών) 

1.7  Τα κουμπιά είναι μεγαλύτερα 

1.2  Ο  χρήστης  μπορεί  να  δει  την  τοποθεσία  στην  οποία  βρίσκεται  (μέσω  του  μονοπατιού)  αλλά  και  την  επιλογή  που  έχει  κάνει  (έχει 
συμπληρώσει  τα  στοιχεία  του  και  είναι  έτοιμος  να  εισάγει  τα  στοιχεία  της  κάρτας  του‐λειτουργεί ως  μια  μορφή  ανάδρασης  για  την 
ενέργεια που μόλις έχει κάνει) 

1 

1.6  Το κείμενο που χρησιμοποιείται είναι σε κατάλληλη μορφή ώστε να δίνεται η απαραίτητη έμφαση, όπου θεωρείται αναγκαίο (π.χ. για το 
τι πρέπει να κάνει ώστε να ισχύει η κράτηση και για την υποχρεωτική συμπλήρωση των στοιχείων της κάρτας του) 

2.2  Οι τίτλοι των κουμπιών είναι επεξηγηματικοί 

2.4  Είναι περισσότερο κατανοητή η ένδειξη για τα υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν (τα στοιχεία της κάρτας) 

2.6  Η σειρά παρουσίασης  της πληροφορίας  γίνεται συνειρμικά  (πρώτα γίνεται η  επιβεβαίωση ότι  καταχωρήθηκαν  τα στοιχεία που μόλις 
εισήγαγε, μετά δίνονται σημαντικές πληροφορίες για την πληρωμή και έπειτα η συμπλήρωση των στοιχείων της κάρτας) 

2 

2.1  Το σύμβολο της επιβεβαίωσης αλλά και των ειδών των καρτών είναι οικεία στον χρήστη 

3  3.1  Μέσω της σελίδας αυτής υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης σε άλλες βασικές σελίδες του δικτυακού τόπου (μέσω των καρτελών). Επίσης 
μπορεί να δει το μονοπάτι που έχει ακολουθήσει μέχρι στιγμής. 

4.1  Τα μενού πλοήγησης που χρησιμοποιούνται είναι αρκετά καθοδηγητικά 

4.2  Μέσω αναλυτικής, ξεκάθαρης και περιγραφικής επεξήγησης της κάθε ενέργειας, παρέχεται στον χρήστη δυναμική βοήθεια (αναφέρεται 
στον χρήστη τι ακριβώς πρέπει να επιλέξει πχ. αν θέλει να κάνει εκκαθάριση της φόρμας ή αν θέλει να συνεχίσει με την πληρωμή) 

4 

4.5  Μέσω των ξεκάθαρων ετικετών των πεδίων αλλά και μέσω οδηγιών παρέχεται στον χρήστη δυναμική βοήθεια για τη συμπλήρωση των 
στοιχείων της κάρτας του 

5  5.3  Η οργάνωση της πληροφορίας έχει γίνει με βάση τις προσδοκίες του χρήστη και σε σχέση με την επίτευξη των στόχων του. Αυτό φαίνεται 
από  την ομαδοποίησης  του περιεχομένου  (το ότι  καταχωρήθηκαν  τα στοιχεία  του  είναι  κάτι  που πρέπει  να  ξεχωρίζει  από  τη φόρμα 
συμπλήρωσης των στοιχείων της κάρτας του) 

  5.2  Η διάταξη (layout) παραμένει η ίδια όπως ήταν και στις προηγούμενες σελίδες 

6  6.1  Παρουσιάζονται  μόνο  οι  απαραίτητες  πληροφορίες  για  την  προβολή  του  στόχου  και  δεν  υπάρχει  υπερφόρτωση  πληροφοριών  μέσω 
περιττών στοιχείων που μπορεί να αποσυντόνιζαν τον χρήστη 

  6.6  Η επιβεβαίωση της καταχώρησης των στοιχείων του χρήστη είναι ξεκάθαρη, πράγμα που του εμπνέει εμπιστοσύνη 

  6.3  Η  δομή  του  περιεχομένου  φαίνεται  πιο  απλοποιημένη,  η  οπτική  παρουσίαση  χαρακτηρίζεται  από  λιτότητα  και  παράλληλα  γίνεται 
πλήρης εκμετάλλευση του χώρου. Οι προτάσεις που χρησιμοποιούνται είναι μικρές και εύκολες για ανάγνωση 

7  7.1  Γίνεται άμεσα η προβολή των δυνατοτήτων που έχει ο χρήστης σε αυτή τη σελίδα 

  7.3  Δεν υπάρχει κάποιο αποπροσανατολιστικό περιεχόμενο (π.χ. διαφημίσεις). Παράλληλα, παρουσιάζεται στο κέντρο και δίνεται έμφαση 
στις  σημαντικότερες  πληροφορίες  αυτής  της  οθόνης,  στην  επιβεβαίωση  καταχώρησης  των  στοιχείων  αλλά  και  στις  σημαντικές 
πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει για την πληρωμή) 

  7.4  Το περιβάλλον διεπαφής είναι αρκετά απλό, χωρίς να εμφανίζονται επιπλέον μη σχετικές και αποπροσανατολιστικές πληροφορίες 

  7.2  Οι επιλογές που έχει συνάδουν με τους σκοπούς του (στη σελίδα που βρίσκεται είτε θα επιλέξει πληρωμή για να συνεχίσει τη διαδικασία 
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4.3 Περιορισμοί επανασχεδίασης 

Το εργαλείο πρωτοτυποποίησης Pidoco δεν παρείχε ποικίλες δυνατότητες ώστε η σχεδίαση 
να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις που έθεσε το σύνολο των οδηγιών. Για παράδειγμα, η 
επιλογή των χρωμάτων και των γραμματοσειρών ήταν περιορισμένη, επομένως ίσως και να 
μην ήταν η καταλληλότερη δυνατή. Στην αξιολόγηση του επανασχεδιασμένου diakoporama 
από την μεριά των χρηστών, υπήρχε περίπτωση να αναφερθούν τέτοια θέματα, γι’ αυτό το 
λόγο, προτού αλληλεπιδράσουν με τον δικτυακό τόπο ενημερώθηκαν ότι πρόκειται για ένα 
σχεδιαστικό  πρωτότυπο  και  όχι  για  την  ολοκληρωμένη  και  τελειοποιημένη 
επανασχεδιασμένη έκδοση. 

4.4 Συμπεράσματα 

Η επανασχεδίαση του δικτυακού τόπου diakoporama.gr έγινε με σκοπό να μειώσει όσο το 
δυνατόν  τα  προβλήματα  ευχρηστίας  και  προσβασιμότητας  της  πρωτότυπης  σχεδιαστικής 
έκδοσης τα οποία εντοπίστηκαν από τους αξιολογητές κατά την ευρετική αξιολόγηση. 

Τα  συμπεράσματα  για  την  επίτευξη  του  σκοπού  αυτού  γίνονται  πιο  κατανοητά  μετά  την 
εφαρμογή της επανασχεδίασης και τη χρήση της στις δοκιμές με ηλικιωμένους χρήστες του 
επόμενου κεφαλαίου (5). 

Μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης των δυο εκδόσεων του diakoporama πριν και μετά την 
επανασχεδίαση, γίνεται σαφές στον αναγνώστη ότι η επανασχεδίαση πέτυχε τον αρχικό της 
στόχο.  

  ‐ 108 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

5 Αξιολόγηση  του  δικτυακού  τόπου  diakoporama  μέσω 
δοκιμών με χρήστες  

Το  παρόν  κεφάλαιο  παρουσιάζει  την  διαδικασία  αξιολόγησης  των  δύο  εκδόσεων  του 
δικτυακού τόπου diakoporama από μια τυπική ομάδα ηλικιωμένων χρηστών. Η διαδικασία 
γίνεται μέσω δοκιμών με χρήστες. Περιγράφεται ο ακριβής τρόπος σχεδίασης των δοκιμών 
αλλά  και  τα  αποτελέσματα  που  προσέφεραν  αυτές,  τα  οποία  και  παρουσιάζονται  ως 
ποιοτικά και ως ποσοτικά μέσω στατιστικών αναλύσεων.  

Το βασικό μήνυμα λοιπόν που μπορεί  να αποκομίσει  κανείς από  το  κεφάλαιο αυτό είναι 
ότι:  η  επανασχεδίαση  του  νέου  diakoporama  υπήρξε  σαφώς,  πλέον  επιτυχής  αυτής  του 
πρωτότυπου diakoporama και το οποίο αποδείχθηκε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
των δοκιμών. 

5.1 Δοκιμές με ηλικιωμένους χρήστες 

Η αξιολόγηση από πλευράς χρηστών είναι το ιδανικό μέσο για τον εντοπισμό προβλημάτων 
μιας  διεπαφής  σχεδιασμένης  για  τους  ηλικιωμένους  και  ένας  από  τους  καλύτερους 
τρόπους με τον οποίο μπορεί να γίνει, είναι μέσω δοκιμών από τους ίδιους τους χρήστες. 

5.1.1 Προκλήσεις  κατά  την  συμμετοχή  ηλικιωμένων  χρηστών  στην  διεκπεραίωση 
ενός πειράματος 

Η συμμετοχή ηλικιωμένων σε κάθε είδους έρευνα, αποτελεί πρόκληση για τους ερευνητές, 
καθώς  τις  περισσότερες  φορές  οι  χρήστες  που  συμμετέχουν  εθελοντικά  σε  μια  τέτοια 
έρευνα είναι νέοι, υγιείς και με καλή κοινωνική δικτύωση. Όπως αναφέρουν οι Dickinson et 
al.  (2007b),  υπάρχουν  χαρακτηριστικά  του  τρόπου  ζωής  των  ηλικιωμένων  που  αν  δεν 
υπολογιστούν, μπορεί να επηρεάσουν την επιτυχία μιας πειραματικής μελέτης. Αυτά είναι 
παράγοντες  όπως  το  επίπεδο  εκπαίδευσης,  ανάγνωσης  και  γραφής  αλλά  κυρίως  και  η 
εμπειρία με τους υπολογιστές που διαφέρει κατά πολύ από αυτή των νεότερων. 

Πολλοί  από  τους  υποκειμενικούς  περιορισμούς  λοιπόν,  που  τείνουν  να  εμφανίζονται  σε 
μεγαλύτερες ηλικίες και που αναφέρθηκαν αναλυτικότερα σε προηγούμενο κεφάλαιο  (2), 
αποτελούν περιορισμούς και για την διαδικασία ενός πειράματος. 

Για  παράδειγμα,  η  οπτική  και  ακουστική  αντίληψη,  οι  προσωρινές  ή  μόνιμες  κινητικές 
δυσκολίες που μειώνουν τον κινητικό έλεγχο και θέματα μνήμης και νόησης καθιστούν την 
διεκπεραίωση ενός πειράματος αρκετά δύσκολη. Κάποια από αυτά μπορεί να επηρεάσουν 
για παράδειγμα το διάβασμα των οδηγιών, τη χρήση του ποντικιού ή του πληκτρολογίου ή 
ακόμη  και  την  ενθύμηση  των  βημάτων  για  την  αλληλεπίδραση  ή  την  εκτέλεση  μιας 
εργασίας. (Dickinson et al., 2007b) 

5.1.2 Προτάσεις για την πετυχημένη εκτέλεση ενός πειράματος 

Σύμφωνα με τους Dickinson et al. (2007b), για την οργάνωση μιας μελέτης αξιολόγησης που 
περιλαμβάνει ηλικιωμένους χρήστες, πρέπει να εξεταστούν ορισμένα θέματα. Κάποια από 
τα  βασικά  θέματα  που  βοηθούν  τους  ερευνητές  να  εκτελούν  πετυχημένες  μελέτες 
ευχρηστίας είναι τα εξής: 

Οι οδηγίες ενός πειράματος είναι καλό να επεξηγούνται από την αρχή και να είναι βέβαιο 
ότι  οι  χρήστες  τις  καταλαβαίνουν  απόλυτα,  προτού  ξεκινήσουν  το  πείραμα.  Βέβαια  ο 
ερευνητής  ενός  πειράματος  πρέπει  να  είναι  προετοιμασμένος  ότι  ίσως  χρειαστεί  να 
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επαναλάβει στους συμμετέχοντες τις οδηγίες και τα βήματα του πειράματος και κατά την 
διάρκεια αυτού. 

Ο ερευνητής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ότι για κάποιους αρχάριους χρήστες μπορεί να 
προκληθεί  άγχος  και  η  όλη  διαδικασία  να  αποτύχει  στην  συναγωγή  χρήσιμων 
αποτελεσμάτων.  Για  τον  λόγο  αυτό  πρέπει  εξ  αρχής  να  τους  καταστεί  σαφές  ότι  δεν 
ελέγχονται, επομένως πρέπει να δρουν φυσιολογικά και χωρίς άγχος. 

Επίσης,  καλό  θα  ήταν  να  επεξηγείται  στους  συμμετέχοντες  το  επίπεδο  επίδοσης  που 
αναμένεται  από  αυτούς,  καθώς  και  ότι  η  πιθανότητα  αποτυχίας  μιας  εργασίας  τους  όχι 
μόνο  δεν  θα  προκαλέσει  αρνητικά  αποτελέσματα  στην  έρευνα,  αλλά  ότι  αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της ίδιας της έρευνας. 

Ακόμα,  λόγω του ότι για τους μεγαλύτερους χρήστες απαιτείται περισσότερος χρόνος για 
την ολοκλήρωση μιας εργασίας, ο χρόνος που παρέχεται στην διάθεσή τους πρέπει να είναι 
ικανός.  

Η γλώσσα των γραπτών εγγράφων που τους παρέχονται, προτείνεται  να είναι  ευθεία και 
καθημερινή,  με  χρήση  όσο  το  δυνατόν  λιγότερης  ορολογίας.  Όπως  αναφέρουν  και  οι 
Dickinson et al.  (2007),  η  γλώσσα περιγραφής  των  εργασιών δεν πρέπει  να περιλαμβάνει 
τεχνικές ορολογίες. Για παράδειγμα, αντί της εντολής: “πλοηγήσου”, καλύτερο θα ήταν να 
χρησιμοποιηθεί η φράση: “βρες τον δρόμο σου”. 

Τέλος,  οι  εργασίες  που  ζητούνται  καλό  θα  ήταν  να  έχουν  κάποια  χρησιμότητα  για  τους 
χρήστες προκειμένου να αποτελούν κίνητρο των ενδιαφερόντων τους. 

5.2 Δοκιμές με χρήστες ‐ ανάλυση παραμέτρων σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο 
δοκιμών 

Κατά  τις  δοκιμές,  οι  χρήστες  εκτελούν  τυπικές  εργασίες  της  εφαρμογής που αξιολογείται 
και οι ερευνητές χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των εργασιών,  για να ελέγξουν πώς το 
περιβάλλον  διεπαφής  υποστηρίζει  τους  χρήστες  να  τις  πραγματοποιήσουν. 
(Κουτσαμπάσης, 2011) 

Σύμφωνα  με  τον Morris  (1994),  η  δοκιμή  από  χρήστες  είναι  αναγκαία  σε  περιπτώσεις 
αξιολόγησης  συστημάτων  που  πρόκειται  να  επανασχεδιαστούν  και  είναι  σημαντικό  να 
γίνεται λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών και απαιτήσεων που πιθανόν να έχουν οι 
χρήστες.  

Οι  δοκιμές  με  χρήστες  (user  testing  methods)  κατά  κανόνα  εφαρμόζονται  στις  τελικές 
φάσεις της ανάπτυξης διαδραστικών συστημάτων, όπου πρέπει να υπάρχει ένα πρωτότυπο 
που να λειτουργεί, έστω μερικώς.  

Οι γενικοί στόχοι των δοκιμών είναι: 

α)  η διαμορφωτική αξιολόγηση  (summative evaluation)  που  γίνεται συνήθως με ποιοτικά 
κριτήρια  ώστε  να  αποκτηθεί  χρήσιμη  ανάδραση  (feedback)  από  τους  χρήστες  για  την 
ευχρηστία του διαδραστικού συστήματος, 

β) η συμπερασματική αξιολόγηση (formative evaluation) που γίνεται συνήθως με ποσοτικά 
κριτήρια  και  στατιστική  ανάλυση  ώστε  να  βγει  κάποιο  συμπέρασμα  αναφορικά  με  την 
καταλληλότητα  του  συστήματος  σε  σχέση  με  κάποια  κριτήρια  αποδοχής  του  από  τους 
χρήστες.  

Οι δοκιμές κατά κανόνα συμπεριλαμβάνουν και μεθόδους αναζήτησης όπως παρατήρηση, 
συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια. (Κουτσαμπάσης, 2011) 
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Για  την  εκτέλεση  του  προκείμενου  πειράματος,  όπως  και  για  κάθε  πείραμα,  έπρεπε  να 
ληφθούν υπόψη ορισμένες βασικές παράμετροι που σύμφωνα με τους Blandford, Cox, και 
Cairns  (2008),  είναι  οι  σημαντικότερες  σε  μια  δοκιμή  ευχρηστίας.  Αυτές  είναι  οι 
συμμετέχοντες, τα ηθικά θέματα, η σχεδίαση του πειράματος, τα υλικά του πειράματος, η 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί και η ανάλυση των δεδομένων που θα έχουν συλλεχθεί. 

5.2.1 Συμμετέχοντες  

Η  επιλογή  των  συμμετεχόντων  του  πειράματος  βασίστηκε  κυρίως  στο  ότι  έπρεπε  να 
εξεταστεί  η  ευχρηστία  ενός  δικτυακού  τόπου  καθώς  και  της  επανασχεδιασμένης  μορφής 
του, όσον αφορά στην καταλληλότητά της για ηλικιωμένους χρήστες. Με αυτό το κριτήριο 
επιλέχθηκαν  οι  πλέον  κατάλληλοι  που  αποτέλεσαν  αντιπροσωπευτικό  δείγμα 
συμμετεχόντων. Παράλληλα, λήφθηκαν υπόψη ο αριθμός των χρηστών που χρειάζονταν, ο 
χρόνος που θα απαιτείτο και ο στατιστικός έλεγχος των στοιχείων που θα προέκυπταν από 
την  ανταπόκριση  των  χρηστών,  ο  οποίος  ήταν  προγραμματισμένος  να  εφαρμοστεί  με  το 
πέρας της δοκιμής. 

Για τον αριθμό των χρηστών ενός πειράματος, οι Tullis και Albert, (2008) αναφέρουν πως 3 
με 4 χρήστες μπορεί να είναι αρκετοί για να εντοπίσουν τα βασικά προβλήματα ευχρηστίας 
που μπορεί να έχει ένα υπό αξιολόγηση σύστημα. Λόγω του ότι τα βασικά προβλήματα για 
την  παρούσα  εφαρμογή  είχαν  ήδη  εντοπιστεί  από  τους  αξιολογητές  και  είχε  γίνει  μια 
πρώτη  επανασχεδίαση  του  δικτυακού  τόπου  diakoporama,  τα  επιπλέον  ζητήματα 
ευχρηστίας που μπορεί να υπήρχαν στην νέα έκδοση του diakoporama θα μπορούσαν να 
εντοπιστούν  από  μια  μικρή  ομάδα  αντιπροσωπευτικών  χρηστών.  Έτσι,  αποφασίστηκε,  το 
πλήθος  των  συμμετεχόντων  του  πειράματος  να  είναι  12,  ούτως  ώστε  να  υπάρχει  και  η 
δυνατότητα  τμηματοποίησης  τους  σε  υπο‐ομάδες  σύμφωνα  με  την  εμπειρία  τους.  Ο 
αριθμός αυτός θεωρήθηκε αρκετά  ικανοποιητικός για την εύρεση επιπλέον προβλημάτων 
ευχρηστίας, αλλά και για την περαιτέρω ενίσχυση του συνόλου των αρχών ευχρηστίας που 
είχε  αναπτυχθεί  και  μπόρεσε  να  αξιολογηθεί  από  τους  ίδιους  τους  χρήστες  μέσω  του 
πειράματος.  

Τμηματοποίηση συμμετεχόντων 

Οι  απαιτήσεις  των  χρηστών  ενός  δικτυακού  τόπου,  όπως  αυτού  που  αξιολογήθηκε  εδώ, 
είναι πιθανό να είναι διαφορετικές, ακόμα και αντικρουόμενες μεταξύ τους. Επομένως, η 
επιλογή των συμμετεχόντων, αποφασίστηκε να γίνει εξ αρχής με άτομα που θα μπορούσαν 
να ομαδοποιηθούν σε διακεκριμένες ομάδες ή κατηγορίες με παρόμοιες απαιτήσεις.  

Οι ηλικιωμένοι είναι ένα γκρουπ με μεγάλη ετερογένεια, πράγμα που σημαίνει ότι τεχνικές 
που δουλεύουν για ορισμένους, μπορεί να μη δουλεύουν για κάποιους άλλους (Dickinson 
et al., 2007b). 

Επίσης,  λόγω  της  μεγάλης  διαφοράς  του  βαθμού  με  τον  οποίο  αντιλαμβάνονται  οι 
ηλικιωμένοι  τις  επιδράσεις  της  ηλικίας,  θα  ήταν  ανούσιο  να  ομαδοποιηθούν  μόνο 
σύμφωνα με την ηλικία τους (Zajicek, 2004). 

Η  ομαδοποίηση  χρηστών  συνήθως  γίνεται  με  δημογραφικά,  ψυχογραφικά  και 
οργανωσιακά κριτήρια. Υπάρχουν όμως και άλλοι πολύ σημαντικοί σχετικοί παράγοντες για 
την ομαδοποίηση χρηστών που έχουν να κάνουν με την εμπειρία και τη στάση των χρηστών 
απέναντι στην τεχνολογία, με το επίπεδο γνώσης για το γενικότερο αντικείμενο και με τους 
βασικούς ρόλους που μπορεί να έχουν οι χρήστες. (Κουτσαμπάσης, 2011) 

Σε  αντίστοιχες  μελέτες  που  έχουν  πραγματοποιηθεί  στο  παρελθόν,  η  ομαδοποίηση  των 
συμμετεχόντων γίνεται κυρίως σύμφωνα με την εμπειρία τους με το διαδίκτυο, με τη στάση 
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τους  απέναντι  σε  αυτό,  με  τη  συχνότητα  χρήσης  του  και  με  τους  περιορισμούς  που 
αντιμετωπίζουν. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρήθηκε σκόπιμη μια ομαδοποίηση ή τμηματοποίηση 
(user  segmentation)  των  συμμετεχόντων  τέτοια,  ώστε  να  λαμβάνεται  υπόψη  κυρίως  η 
εμπειρία τους με το διαδίκτυο. 

Τελικά,  σύμφωνα  με  όλα  τα  παραπάνω,  αποφασίστηκε  να  συμμετέχουν  στη  δοκιμή  12 
χρήστες, 4 γυναίκες και 8 άντρες από 60 έως 75 ετών, με διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας με 
το διαδίκτυο. 

Οι ομαδοποίησή τους έγινε ως εξής: 

Έμπειροι: 4 χρήστες που είχαν ξαναχρησιμοποιήσει παρόμοια εφαρμογή ή είχαν εκτελέσει 
σε δικτυακούς τόπους παρόμοιες εργασίες με αυτές που τους ζητήθηκαν να εκτελέσουν στο 
πείραμα. 

Μέτριοι:  4  χρήστες  που  είχαν  χρησιμοποιήσει  στο  παρελθόν  και  γνώριζαν  ορισμένες  
βασικές εφαρμογές υπολογιστών και διαδικτύου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επεξεργαστές 
κειμένων…) 

Άπειροι: 4  χρήστες    που  γνώριζαν  τις  πολύ βασικές  λειτουργείς  χρήσης  ενός υπολογιστή, 
αλλά δεν είχαν ξαναχρησιμοποιήσει κάποια εφαρμογή του διαδικτύου.  

Άξιο να αναφερθεί εδώ είναι οι περιορισμοί που αφορούσαν ορισμένους χρήστες και αυτοί 
εντοπίζονταν στα εξής:  

α) 2 άντρες είχαν προβλήματα κινητικής δεξιότητας 

β) 8 στους 12 φορούσαν γυαλιά κατά την διάρκεια του πειράματος 

5.2.2 Ηθικά θέματα  

Τα ηθικά θέματα ενός πειράματος αναφέρονται σε ευάλωτους συμμετέχοντες, στον τρόπο 
πληροφόρησής  τους και στους  τρόπους διαχείρισης  των αποτελεσμάτων του πειράματος. 
Για  τα  σημαντικά  ηθικά  θέματα που μπορεί  να  εμπεριέχει  η  εκτέλεση πειραμάτων με  τη 
συμμετοχή χρηστών, αναφέρονται οι Blandford et al., (2008) κατ’ επίφαση με το ακρώνυμο 
VIP (Vulnerable participants, Informed consent, Privacy, confidentiality and trust). 

Στην περίπτωση του συγκεκριμένου πειράματος, υπήρξε ένα ασήμαντο ποσοστό χρηστών 
που  αποτέλεσε  ευάλωτους  συμμετέχοντες,  καθώς  χαρακτηρίζονταν  από  μια  σχέση 
επιρροής (συγγενική) με τον υπεύθυνο της έρευνας. 

Όσον αφορά στον τρόπο πληροφόρησης των συμμετεχόντων, προτού ξεκινήσει το πείραμα, 
όλοι τους πληροφορήθηκαν εκτενώς από τον υπεύθυνο της δοκιμής, για τους σκοπούς της 
έρευνας  και  κυρίως για  το ότι δεν θα αξιολογούνταν αυτοί αλλά η εφαρμογές πάνω στις 
οποίες θα στηριζόταν το πείραμα. 

Τέλος,  ήταν  απαραίτητο  να  κοινοποιηθεί  στους  συμμετέχοντες  ο  τρόπος  διαχείρισης  των 
δεδομένων που θα  συλλέγονταν ώστε  να  βεβαιωθούν  ότι  δεν  επρόκειτο  να  εκτεθούν με 
οποιονδήποτε τρόπο. 

5.2.3 Σχεδίαση του πειράματος  

Ως προς τη σχεδίαση μιας δοκιμής ευχρηστίας, ένα σημαντικό θέμα είναι οι ανεξάρτητες, οι 
εξαρτώμενες καθώς ακόμη και οι συγχυτικές μεταβλητές του πειράματος.  
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Η ανεξάρτητη μεταβλητή (independent variable) της προκείμενης δοκιμής ήταν σταθερή και 
δεν  άλλαξε  κατά  τη  διάρκεια  του  πειράματος  αφού  αναφερόταν  στο  δικτυακό  τόπο 
diakoporama και στην επανασχεδιασμένη του μορφή τα οποία και αξιολογήθηκαν. 

Οι  εξαρτημένες  μεταβλητές  (dependent  variables)  ήταν  οι  λεγόμενες  μετρικές  του 
πειράματος, οι οποίες ήταν και αυτές που αναζητούνταν από το πείραμα.  

Ορισμένες  από  τις  μετρικές  αξιολόγησης  που  αναγνωρίζονται  από  τους  Tullis  και Albert, 
(2008)  και  ήταν  αυτές  που  αποδείχθηκαν  οι  πιο  χρήσιμες  για  την  διεξαγωγή  του 
συγκεκριμένου πειράματος ήταν οι εξής: 

 

1. Επιτυχία εργασίας (task success):  

Πρόκειται για την πιο συχνή μετρική αξιολόγησης ευχρηστίας. Για το πείραμα, οι εργασίες 
ακολούθησαν την δυαδική επιτυχία  (binary success) σύμφωνα με την οποία κάθε χρήστης 
θα  μπορούσε  να  πετύχει  ή  να  αποτύχει  σε  κάθε  εργασία,  δηλαδή  δεν  υπήρχαν  επίπεδα 
επιτυχίας. Η πετυχημένη εργασία ορίστηκε ως Pass (P) και η αποτυχημένη ως Fail (F). Για να 
λειτουργήσει  η  δυαδική  επιτυχία,  έπρεπε  να  καθοριστεί  αρχικά  το  πότε  θα  έπρεπε  να 
σταματά η προσπάθεια κάθε χρήστη (stopping rule) στην περίπτωση που δεν θα μπορούσε 
να  ολοκληρώσει  επιτυχώς  μια  εργασία.  Αποφασίστηκε  η  προσπάθεια  κάθε  χρήστη  να 
σταματά  και  να  θεωρείται  αποτυχημένη,  όταν  ο  ίδιος  ένιωθε  ότι  έχει  κουραστεί  ή 
εκνευριστεί και ήθελε να τα παρατήσει. 

Επίσης,  για  την  επιτυχία  ή  την αποτυχία  κάθε  εργασίας  έπρεπε  να  οριστεί  μια  ξεκάθαρη 
κατάσταση τέλους (clear end‐state) κάθε εργασίας και τα κριτήρια που όριζαν την επιτυχία 
κάθε  εργασίας  (success  criteria).  Αν  ο  χρήστης  δεν  έφτανε  στην  ξεκάθαρη  κατάσταση 
τέλους και δεν έφερνε εις πέρας τα κριτήρια επιτυχίας της κάθε εργασίας, θεωρείτο ότι είχε 
αποτύχει.  Επίσης,  αποτυχημένη  χαρακτηριζόταν  μια  εργασία  όταν  ο  ίδιος  ο  χρήστης 
σταματούσε  την  προσπάθεια.  Παρακάτω  εμφανίζονται  για  κάθε  εργασία,  η  κατάσταση 
τέλους και τα κριτήρια επιτυχίας της (Πίνακας 11). 

 

  Κατάσταση τέλους  Κριτήρια επιτυχίας 

Εργασία 
1 

Σελίδα οδηγού χρήσης.  Να μπορούν να δουν μπροστά τους 
πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον 
δικτυακό τόπο. 

Εργασία 
2 

Σελίδα με λίστα καταλυμάτων 
του Δήμου Μετσόβου, του 
Νομού Ιωαννίνων. 

Να είναι βέβαιοι ότι έχουν μπροστά 
τους όλα τα καταλύματα του Δήμου 
Μετσόβου, του Νομού Ιωαννίνων. Να 
αναφέρουν τα ονόματα των 
καταλυμάτων αυτών στον ερευνητή. 

Εργασία 
3 

Σελίδα καταλύματος “Κατώγι 
Αβέρωφ”, του Νομού 
Ιωαννίνων, περιοχή 
“προσφερόμενων υπηρεσιών”. 

Να αναφέρουν τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες του καταλύματος “Κατώγι 
Αβέρωφ”. 

Εργασία 
4 

Σελίδα με λίστα καταλυμάτων 
του Νομού Ιωαννίνων που 
προσφέρουν ευκολίες για 
ΑΜΕΑ. 

Να είναι βέβαιοι ότι έχουν μπροστά 
τους όλα τα καταλύματα του Νομού 
Ιωαννίνων που προσφέρουν ευκολίες 
για ΑΜΕΑ. Να αναφέρουν τα ονόματα 
των καταλυμάτων αυτών στον 
ερευνητή. 

Εργασία 
5 

Σελίδα επιβεβαίωσης ότι έγινε η 
αίτηση κράτησης  στο κατάλυμα 

Να είναι βέβαιοι ότι έχουν κάνει την  
αίτηση κράτησης στο κατάλυμα 
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”Κατώγι Αβέρωφ”.  ”Κατώγι Αβέρωφ”. 

Εργασία 
6 

Σελίδα επιβεβαίωσης 
κατοχύρωσης των στοιχείων για 
online κράτηση του  
καταλύματος “Σταυρός του 
Νότου”. 

Να είναι βέβαιοι ότι τα στοιχεία τους 
για τη online κράτηση στο κατάλυμα 
“Σταυρός του Νότου”, έχουν 
καταχωρηθεί . 

Πίνακας 11: Κατάσταση τέλους και κριτήρια επιτυχίας των εργασιών του πειράματος 

2. Χρόνος εκτέλεσης εργασίας (task time):  

Πρόκειται  για  μια  μετρική  αποδοτικότητας  της  εκτέλεσης  της  εργασίας  που  συνήθως 
υπολογίζεται αυτοματοποιημένα και αξιολογείται ανάλογα με την εργασία, την εφαρμογή 
και την κατηγορία των χρηστών. Η μετρική αυτή είναι πολύ σημαντική σε εφαρμογές κατά 
τις οποίες ο χρήστης κάνει επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. 

Στη περίπτωση αυτού του πειράματος η χρονομέτρηση εκτέλεσης κάθε εργασίας από κάθε 
χρήστη έγινε με την βοήθεια χρονομέτρου. Αυτό που έπρεπε να οριστεί από την αρχή ήταν 
ο  χρόνος  έναρξης  (start  time)  και  λήξης  (end  time)  της  κάθε  εργασίας.  Κάθε  εργασία 
ξεκινούσε με το που είχε μπροστά του ο χρήστης την αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου 
και έληγε με το που έφτανε στην ξεκάθαρη κατάσταση τέλους κάθε εργασίας (Πίνακας 11) 
ή  με  το  που  ήθελε  να  παραιτηθεί  και  επομένως  η  εργασία  θεωρείτο  αποτυχημένη. 
Παράλληλα, αποφασίστηκε να γίνει χρονομέτρηση όλων των εργασιών των συμμετεχόντων, 
επιτυχημένων  ή  μη,  καθώς  θα  ήταν  πιο  ακριβής  ο  “αντικατοπτρισμός”  της  συνολικής 
εμπειρίας  του  χρήστη.  Τέλος,  το  γεγονός  της  ενημέρωσης  των  χρηστών  ότι  θα 
χρονομετρούνταν κατά την εκτέλεση των εργασιών, ήταν βασικό στοιχείο για την απόδοσή 
τους. Ζητήθηκε λοιπόν από όλους να δράσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και 
όσο  πιο  γρήγορα  μπορούσαν,  (για  την  αντικειμενικότερη  αξιολόγηση  του  πειράματος) 
επισημαίνοντάς  τους  όμως  ότι  δεν  θα  έπρεπε  η  συγκεκριμένη  διαδικασία  να  τους 
δημιουργήσει άγχος. 

Ένα ακόμη θέμα για την μετρική αυτή, ήταν και αυτό που απέρριψε τη χρήση της μεθόδου 
αξιολόγησης  του  πρωτόκολλου  εξωτερίκευσης  σκέψης  (think‐aloud  protocol).  Από  τη 
στιγμή που ήταν σίγουρο ότι το πρωτόκολλο εξωτερίκευσης σκέψης  θα είχε επίδραση στο 
χρόνο  εκτέλεσης  των  εργασιών,  επιλέχθηκε  να  χρησιμοποιηθεί  η  λεγόμενη  τεχνική 
αναδρομικής διερεύνησης (retrospective probing technique). Σύμφωνα με αυτή τη τεχνική, 
ζητήθηκε από τους χρήστες να κρατήσουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους για μετά την 
ολοκλήρωση  κάθε  εργασίας,  ενώ  στη  διάρκεια  του  πειράματος  θα  απαγορευόταν  κάθε 
συνομιλία ή βοήθεια εκ μέρους του συντονιστή. 

Παρόλα  αυτά,  οι  περισσότεροι  χρήστες  μιλούσαν  κατά  την  διάρκεια  του  πειράματος, 
θέλοντας  να  επιβεβαιώνουν  κάθε  φορά  τις  κινήσεις  τους  και  να  είναι  σίγουροι  ότι  οι 
ενέργειές  τους  είναι  σωστές.  Κάτι  τέτοιο  είχε  ως  αποτέλεσμα,  την  αύξηση  των  χρόνων 
ολοκλήρωσης  των  εργασιών.  Για  τον  λόγο  αυτό,  στο  τέλος  και  με  την  βοήθεια  του 
εργαλείου Snagit  με  το οποίο  γινόταν η  καταγραφή  της διαδικασίας,  έγινε αφαίρεση  του 
επιπλέον  χρόνου  κατά  τον  οποίο  οι  χρήστες  μπορεί  να  μιλούσαν  ή  να  ζητούσαν 
διευκρινήσεις, ώστε  να  κρατηθεί  ο  καθαρός  χρόνος  κατά  τον  οποίο  διεξήγαγαν  την  κάθε 
εργασία. 

3. Λάθη (errors):  

Η  καταγραφή  των  λαθών  που  κάνουν  οι  χρήστες  κατά  την  αλληλεπίδραση  με  ένα 
διαδραστικό  σύστημα  και  η  εκτίμηση  της  σημαντικότητας  και  της  συχνότητας  τους,  είναι 
σημαντικές  μετρικές  ευχρηστίας.  Το  τι  θεωρείται  ως  λάθος  σε  κάποιες  περιπτώσεις 
διαδραστικών συστημάτων είναι υποκειμενικό, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι ξεκάθαρο. 
Για αυτό το πείραμα θεωρήθηκε αναγκαίο να οριστούν ξεκάθαρα τα λάθη που πιθανόν να 
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συμβάλλανε  στην  αποτυχία  κάθε  εργασίας  ή  απλώς  να  καθυστερούσαν  τον  χρόνο 
ολοκλήρωσής  της.  Για  να  γίνει  εύκολα  αυτό,  ορίστηκαν  για  όλες  τις  εργασίες  ορισμένοι 
τύποι λάθους: 

Τύπος 1: λάθος πλοήγηση (επιλογή όχι του πιο βέλτιστου μονοπατιού για την εκτέλεση μιας 
εργασίας) 

Τύπος 2: λάθος επιλογή κουμπιού ή συνδέσμου ή στοιχείου (επιλογή κάποιου κουμπιού ή 
στοιχείου που δεν είχε νόημα να επιλεχθεί ή κάποιου συνδέσμου που οδήγησε σε λάθος 
σελίδα) 

Τύπος 3: λάθος εισαγωγή πληροφορίας (εισαγωγή λάθος πληροφορίας σε λάθος πεδίο) 

Τύπος  4:  λάθος  ερμηνεία  (φάνηκε  περισσότερο  από  τα  σχόλια  των  συμμετεχόντων  στην 
αναδρομική διερεύνηση) 

Επιπλέον, αποφασίστηκε  να καταμετρηθούν  τα διάφορα λάθη όπως ορίστηκαν ανωτέρω, 
αλλά  και  ο  συνολικός  αριθμός  λαθών.  Παράλληλα  έγινε  προσπάθεια  να  αποφευχθεί  η 
διπλή  μέτρηση  λαθών  (double‐counting),  δηλαδή  η  καταμέτρηση  του  ίδιου  λάθους  ‐
περισσότερες από μια φορές‐ σε διαφορετικούς τύπους λαθών. Μια δράση του χρήστη που 
μπορεί  να  χαρακτηριζόταν  για  παράδειγμα  λάθος  επιλογή  κουμπιού  λόγω  λάθους 
ερμηνείας, καταμετριόταν μόνο μια φορά σε έναν από τους δύο τύπους λάθους  (είτε στο 
λάθος επιλογής κουμπιού είτε στο λάθος ερμηνείας).   

4. Αποδοτικότητα (efficiency):  

Η μέτρηση της αποδοτικότητας γίνεται με τη μετρική του χρόνου εκτέλεσης εργασίας κατ’ 
αρχήν,  αλλά  μπορεί  να  αφορά  γενικότερα  την  πνευματική  και  φυσική  προσπάθεια  που 
απαιτείται από το χρήστη.  

Σε  αυτήν  την  περίπτωση,  για  να  μετρηθεί  η  αποδοτικότητα,  δηλαδή  η  ποσότητα 
προσπάθειας που κατέβαλε κάθε χρήστης, έγινε η μέτρηση του αριθμού των βημάτων και 
πιο  συγκεκριμένα  του αριθμού  των  σελίδων που  επισκέφθηκε  για  την  ολοκλήρωση  κάθε 
εργασίας. Για να πετύχει μια τέτοια μέτρηση, απαιτήθηκε αρχικά ο ορισμός της έναρξης και 
λήξης της κάθε εργασίας σε επίπεδο σελίδων αυτή τη φορά. Η έναρξη κάθε εργασίας ήταν 
η    αρχική  σελίδα  του  δικτυακού  τόπου  και  η  λήξης  της  κάθε  εργασίας  ήταν  η  ξεκάθαρη 
κατάσταση τέλους κάθε εργασίας (Πίνακας 11)  

Επίσης, είχε νόημα να γίνει μέτρηση των βημάτων, μόνο για τις πετυχημένες προσπάθειες 
των χρηστών. Δεν θα είχε νόημα να εμπεριέχονται και οι αποτυχημένες προσπάθειες γιατί 
ένας  συμμετέχων θα μπορούσε  να  εγκαταλείψει  μια προσπάθεια μόλις  μετά από μερικά 
βήματα,  όταν  αισθανθεί  ότι  απογοητεύεται.  Αν  λαμβάνονταν  υπόψη  ο  αριθμός  των 
αποτυχημένων  βημάτων,  θα  μπορούσε  να  καταταγεί  στο  ίδιο  επίπεδο  με  κάποιο  άλλο 
χρήστη που ολοκλήρωσε την εργασία με αντίστοιχο αριθμό επιτυχημένων βημάτων. 

Ένας  πολύ  βοηθητικός  τρόπος  μέτρησης  της  αποδοτικότητας  για  το  διαδίκτυο  που 
αναφέρεται  από  τους  Tullis  και  Albert,  (2008)  ονομάζεται  “lostness”,  είναι  στην 
πραγματικότητα  ο  βαθμός  στον  οποίο  ένας  χρήστης  χάνεται  κατά  την  πλοήγησή  του  σε 
έναν δικτυακό τόπο και δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

L = sqrt [(N/S‐1)2 + (R/N‐1)2] 

όπου  

N: o αριθμός των διαφορετικών σελίδων που επισκέφθηκε κάθε χρήστης κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης κάθε εργασίας, 

S: ο συνολικός αριθμός σελίδων ‐μαζί με αυτές που είχε ξαναεπισκεφθεί‐ κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης κάθε εργασίας, 
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R: ο ελάχιστος αριθμός σελίδων που θα έπρεπε να είχε επισκεφθεί για να ολοκληρώσει την 
εργασία. 

Ο  τρόπος  αυτός φάνηκε  ικανοποιητικός  και  έτσι  χρησιμοποιήθηκε  στο  πείραμα  για  αυτή 
την μετρική. 

 

Όλες  οι  παραπάνω  μετρικές  τοποθετήθηκαν  σε  ένα  εύχρηστο  διάγραμμα  που 
χρησιμοποιήθηκε  ως  βοηθητικό  εργαλείο  για  τον  ερευνητή  κατά  τη  διάρκεια  του 
πειράματος  και  στο  οποίο  καταγράφονταν  κάθε  φορά  τα  απαραίτητα  στοιχεία  και 
αποτελέσματα από την εκτέλεση των εργασιών κάθε συμμετέχοντα. Ο παρακάτω πίνακας  
(Πίνακας 12) απεικονίζει αυτό το διάγραμμα μετρικών: 
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Επιτυχία 

Εργασίας 

Χρόνος 

Εργασίας 

Λάθη 

 

Αποδοτικότητα Σχόλια 

 

ΧΡΗΣΤΗΣ  

 

P  F  minutes  T1  T2  T3  Τ4  SUM  N  S  R   

 

Εργασία 1 

 

                       

 

Εργασία 2 

 

                       

 

Εργασία 3 

 

                       

 

Εργασία 4 

 

                       

 

Εργασία 5 

 

                       

 

Εργασία 6 
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Επιτυχία εργασίας  Χρόνος εργασίας  Λάθη  Αποδοτικότητα 

P: πετυχημένη εργασία 

F: αποτυχημένη εργασία 

 

minutes:  μέτρηση 
εργασίας σε λεπτά 

 

T1: λάθος πλοήγηση 

T2: λάθος επιλογή 

T3: λάθος εισαγωγή  

T4: λάθος ερμηνεία 

SUM: συνολικός αριθμός λαθών 

N: αριθμός διαφορετικών σελίδων 

S: συνολικός αριθμός σελίδων 

R: ελάχιστος αριθμός σελίδων (βέλτιστος) 

 

Πίνακας 12: Διάγραμμα μετρικών πειράματος
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Η τρίτη κατηγορία μεταβλητών που μπορεί να υπάρξει σε κάθε πείραμα είναι οι συγχυτικές 
μεταβλητές  (confounding  variables)  οι  οποίες  μπορούν  να  επηρεάσουν  τη  μέτρηση  των 
εξαρτημένων  μεταβλητών.  Οι  παράμετροι  αυτού  του  πειράματος  που  θα  μπορούσαν  να 
αποτελέσουν  συγχυτικές  μεταβλητές,  ήταν  η  διαδικασία  της  προετοιμασίας  των 
συμμετεχόντων,  οι  εργασίες  που  θα  εκτελούσαν,  καθώς  και  οι  ερωτήσεις  που  θα 
απαντούσαν με το πέρας του πειράματος μέσω του ερωτηματολογίου. Για να αποφευχθούν 
αυτές οι μεταβλητές, όλοι οι χρήστες προετοιμάστηκαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πριν την 
έναρξη  του  πειράματος  και  μετά  την  λήξη  αυτού  τους  δόθηκε  το  ίδιο  ακριβώς 
ερωτηματολόγιο.  Επιπλέον,  ζητήθηκε  από  όλους  τους  χρήστες  να  εκτελέσουν  τις  ίδιες 
εργασίες  οι  οποίες  μάλιστα  ήταν  ακριβώς  οι  ίδιες  με  αυτές  που  ζητήθηκαν  από  τους 
αξιολογητές κατά την ευρετική αξιολόγηση.  

Βεβαίως  οι  πιο  σημαντικές  συγχυτικές  μεταβλητές  ήταν  οι  ατομικές  διαφορές  των 
συμμετεχόντων (individual differences) σε ηλικία, γνωστικό υπόβαθρο, φύλο και εμπειρία. 
Για  να  περιοριστούν  αυτές  οι  διαφορές  κατά  το  δυνατό,  έπρεπε  να  επιλεχθούν  ομάδες 
συμμετεχόντων με κοινά χαρακτηριστικά, ώστε τα αποτελέσματα του πειράματος να είναι 
έγκυρα  για  κάθε  ομάδα.  Όπως  αναφέρθηκε  και  προηγουμένως,  για  την  περίπτωση  του 
συγκεκριμένου πειράματος, έγινε ταξινόμηση των χρηστών σύμφωνα με την εμπειρία τους 
με το διαδίκτυο. 

 

Ένα εξίσου βασικό θέμα που αφορά στην σχεδίαση του πειράματος είναι το αν το πείραμα 
γίνεται  εντός  των  συμμετεχόντων  (within‐subjects),  όπου  όλοι  οι  συμμετέχοντες 
δραστηριοποιούνται  σε  όλες  τις  συνθήκες  του  πειράματος,  ή  εκτός  των  συμμετεχόντων 
(between subjects) όπου κάθε ξεχωριστή ομάδα συμμετεχόντων δραστηριοποιείται σε μια 
συνθήκη.  Για  το  προκείμενο  πείραμα,  η  δοκιμή  έγινε  εντός  των  συμμετεχόντων  (within‐
subjects),  δηλαδή κάθε  χρήστης συμμετείχε στο πείραμα για όλες  τις  εργασίες  και  για  τα 
δύο σχεδιαστικά πρωτότυπα του diakoporama.  

Επιλέχθηκε  το  πείραμα  να  είναι  εντός  των  συμμετεχόντων  καθώς  εδώ,  αντίθετα από  την 
περίπτωση  της  μελέτης  εκτός  των  συμμετεχόντων,  οι  ατομικές  διαφορές  επηρεάζουν 
λιγότερο το τελικό αποτέλεσμα, επειδή είναι οι ίδιοι άνθρωποι που συμμετέχουν καθ’ όλη 
τη  διάρκεια  του  πειράματος.  Ζητήθηκε  από  όλους  τους  συμμετέχοντες  να  κάνουν  τη 
σύγκριση  μεταξύ  των  δυο  διαφορετικών  δικτυακών  τόπων:  του  diakoporama  και  του 
επανασχεδιασμένου πρωτότυπου του diakoporama. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να 
γίνει  σύγκριση  όλων  των  μετρικών  για  όλη  την  ομάδα  χρηστών.  Παράλληλα,  όπως 
αναφέρουν  και  οι  Tullis  και  Albert,  (2008),  η  μελέτη  εντός  συμμετεχόντων,  δεν  απαιτεί 
μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, πράγμα που ήταν θετικό για τον μικρό αριθμό ατόμων που 
επιλέχθηκαν για την έρευνα. 

Ωστόσο,  η  μελέτη  εντός  των  συμμετεχόντων  έχει  ένα  βασικό  μειονέκτημα  γνωστό  ως 
φαινόμενο  “carryover  effects”,  δηλαδή  οι  επιδράσεις  που  μπορεί  να  έχει  η  επίδοση  των 
συμμετεχόντων από την μια εργασία στην άλλη. Ορισμένες φορές, η σειρά με την οποία οι 
συμμετέχοντες  εκτελούν  τις  εργασίες  έχει  σημαντική  επίδραση  στα  αποτελέσματα  της 
μελέτης.  Οι  συμμετέχοντες  καθώς  αλληλεπιδρούν,  μαθαίνουν,  αυξάνοντας  την  εμπειρία 
τους. Από την μία μεριά μπορεί η επίδοσή τους να βελτιωθεί λόγω εξάσκησης, αλλά από 
την άλλη μπορεί και  να χειροτερεύσει λόγω κούρασης.  Για  την αποφυγή του φαινομένου 
αυτού,  μια  πρόταση  είναι  η  εξισορρόπηση  (counterbalancing),  δηλαδή  η  οργάνωση  της 
σειράς  με  την  οποία  εκτελούνται  οι  εργασίες,  (Tullis & Albert,  2008).  Σύμφωνα  με  αυτή, 
έπρεπε να γίνει μια κατάλληλη κατανομή των συμμετεχόντων μεταξύ των δοκιμών, δηλαδή 
να αλλάζει  η  σειρά με  την  οποία  οι  συμμετέχοντες  εκτελούν  τις  εργασίες.  Η  σειρά αυτή, 
αποφασίστηκε να γίνει τυχαία τόσο για τις 6 εργασίες όσο και για το με ποιον από τους δυο 
δικτυακούς  τόπους  θα  αλληλεπιδρούσαν  πρώτα  οι  συμμετέχοντες.    Μισοί  από  αυτούς 
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ξεκίνησαν με  το diakoporama  και  οι  υπόλοιποι  μισοί  από  την  επανασχεδιασμένη  έκδοσή 
του. 

Παρακάτω  εμφανίζεται  ο  πίνακας  που  παρουσιάζει  τη  σειρά  με  την  οποία  έγινε  κάθε 
εργασία  από  κάθε  συμμετέχοντα.  (Πίνακας  13)  Οι  πρώτοι  6  χρήστες  ξεκίνησαν  με  τον 
δικτυακό  τόπο diakoporama  και συνέχισαν με  την επανασχεδιασμένη έκδοσή  του,  ενώ οι 
υπόλοιποι 6 περιηγήθηκαν πρώτα στην στο επανασχεδιασμένο του πρωτότυπο και ύστερα 
στον δικτυακό  τόπο diakoporama. Όπως φαίνεται  στον πίνακα  και η  σειρά  των  εργασιών 
ήταν  για  κάθε  χρήστη  διαφορετική.  Τα  Χ1‐Χ12  υποδεικνύουν  τους  χρήστες,  τα  Ε1‐Ε2  τις 
εργασίες, το D την πρωτότυπη έκδοση του diakoporama και το ND την επανασχεδιασμένη 
έκδοσή του. 
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Πίνακας 13: Σειρά εκτέλεσης εργασιών πειράματος για κάθε χρήστη 

5.2.4 Υλικά 

Τα  “υλικά”  (apparatus/material)  της  δοκιμής  είχαν  προετοιμαστεί  πριν  την  εκκίνηση  για 
κάθε χρήστη και ήταν:  

α) οι οδηγίες τις οποίες έπρεπε να ακολουθήσει κάθε συμμετέχων,  

β) ένας υπολογιστής με τους δικτυακούς τόπους που θα αξιολογούνταν,  
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γ) μια εφαρμογή καταγραφής της αλληλεπίδρασης του χρήστη με τους δικτυακούς τόπους 
(Snagit Editor),  

δ) ένα εργαλείο ηχογράφησης,  

ε) ένα διάγραμμα συμπλήρωσης μετρικών του πειράματος (Πίνακας 12) και 

στ)  το ερωτηματολόγιο που θα έπρεπε να απαντηθεί από τους χρήστες μετά το τέλος της 
δοκιμής. (Παράρτημα 4) 

5.2.5 Διαδικασία 

Η διαδικασία έπρεπε να είναι ίδια για κάθε συμμετέχοντα μεν, ώστε να μην δημιουργηθεί 
ακόμα  μια  συγχυτική  μεταβλητή,  αλλά  να  επιτρέπει  παράλληλα  στους  συμμετέχοντες  να 
αισθάνονται άνετα με τη δοκιμή.  

Η  διάρκεια  όλης  της  διαδικασίας  για  κάθε  συμμετέχοντα  κυμαινόταν  από  μια  έως  δυο 
ώρες, ανάλογα κυρίως με την εμπειρία του.  

Όλοι οι συμμετέχοντες  του πειράματος συγκεντρώθηκαν πριν  την έναρξη του πειράματος 
ώστε να προετοιμαστούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ενημερώθηκαν για τους σκοπούς της 
έρευνας, για το τι θα πρέπει να κάνουν και πως θα κυλίσει όλη η διαδικασία και λύθηκαν 
όλες οι απορίες τους, προτού ξεκινήσει η διαδικασία των δοκιμών για τον κάθε έναν. Πιο 
συγκεκριμένα, η διαδικασία ακολούθησε τα εξής βήματα: 

1. Επεξήγηση  του  σκοπού  του  πειράματος  και  του  τρόπου  διεξαγωγής  του  στους 
συμμετέχοντες. 

2. Εκτέλεση 6  συγκεκριμένων  εργασιών  πάνω στον  δικτυακό  τόπο diakoporama  και  των 
ίδιων  6  εργασιών  στο  επανασχεδιασμένο  πρωτότυπο  diakoporama.  Κάθε  εργασία 
δινόταν και γραπτώς στον κάθε χρήστη, ώστε κατά την διάρκεια που την εκτελούσε να 
έχει μπροστά του τον στόχο, γραμμένο με σαφήνεια. 

3. Κατά  την  διάρκεια  εκτέλεσης  της  κάθε  εργασίας  γινόταν  χρονομέτρηση  και 
βιντεοσκόπηση  (μέσω  του  εργαλείου  Snagit  Editor)  των  κινήσεών  του  κάθε 
συμμετέχοντα.  Παράλληλα,  ο  ερευνητής  του  πειράματος,  συμπλήρωνε  σε  ένα  ειδικά 
διαμορφωμένο  διάγραμμα  μετρικών,  τους  χρόνους  ολοκλήρωσης  κάθε  εργασίας  για 
τον κάθε συμμετέχοντα καθώς και άλλα σχόλια που μπορεί να ήθελε εκείνη τη στιγμή. 
Επίσης,  συμπλήρωνε  στο  τέλος  κάθε  εργασίας,  αν  ήταν  πετυχημένη  ή  όχι.  Σημαντικό 
είναι να αναφερθεί ότι η διαδικασία καταγράφηκε μέσω του εργαλείου Snagit Editor, 
ώστε  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  σύγκρισης,  σε  περίπτωση  που  χρειαστεί  να 
επαναληφθεί  στο  μέλλον  και  να  συλλεχθούν  δεδομένα  από  διαφορετικές  ομάδες 
χρηστών ή διαφορετικές εκδόσεις της εφαρμογής. 

4. Μετά  την  ολοκλήρωση  κάθε  εργασίας  γινόταν  μια  ολιγόλεπτη  συζήτηση  μεταξύ  του 
χρήστη  και  του  ερευνητή  ή  οποία  και  ηχογραφούταν.  Μέσω  αυτής  οι  χρήστες 
εξωτερίκευαν  τις  σκέψεις  τους,  έκαναν  παρατηρήσεις  και  σχόλια  από  τα  οποία 
προέκυπταν πιθανές δυσκολίες που συνάντησαν κατά την αλληλεπίδρασή τους.  

5. Μετά  την  ολοκλήρωση  και  των  6  εργασιών,  γινόταν  η  συμπλήρωση  ενός 
ερωτηματολόγιου που αφορούσε την αλληλεπίδραση με κάθε δικτυακό τόπο. 

6. Η  συμπλήρωση  των  υπόλοιπων  στοιχείων  του  διαγράμματος  μετρικών  έγινε  από  τον 
ερευνητή μετά το πέρας του πειράματος και αφού επεξεργάστηκε την βιντεοσκοπημένη 
αλληλεπίδραση κάθε συμμετέχοντα.  
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5.2.6 Ανάλυση δεδομένων 

Μια  καλά  σχεδιασμένη  δοκιμή  με  χρήστες  μπορεί  να  δώσει  ποσοτικά  και  ποιοτικά 
αποτελέσματα  για  την  ευχρηστία  της  εφαρμογής  και  την  εμπειρία  του  χρήστη.  Εφόσον 
μάλιστα συνοδευθεί με στατιστικούς ελέγχους, μπορούν να βγουν διάφορα συμπεράσματα 
σχετικά  με  την  καταλληλότητα  της  εφαρμογής  και  την  αποδοχή  της  από  τους  χρήστες 
γενικότερα.  

Τα βασικά  ζητούμενα  της  δοκιμής  ήταν οι  εξής ποσοτικές μετρικές:  η  επιτυχία  εκτέλεσης 
κάθε  εργασίας,  ο  χρόνος  εκτέλεσης  της  εργασίας,  τα  λάθη  και  η  αποδοτικότητα  των 
χρηστών. Εφόσον ήταν σκόπιμο να γίνει ποσοτική ανάλυση, έπρεπε να αποφασιστούν από 
πριν οι στατιστικοί  έλεγχοι που θα εφαρμόζονταν από  τα συλλεγέντα δεδομένα. Ο  τύπος 
στατιστικού ελέγχου, επηρέασε κατά κάποιο τρόπο και αυτός τη σχεδίαση του πειράματος 
και τον αριθμό των συμμετεχόντων. 

Επιπλέον,  είχε  νόημα  να  συναχθούν  συμπεράσματα  για  την  προσωπική  ικανοποίηση  των 
χρηστών  ‐αναφορικά  με  την  χρήση  των  δύο  εφαρμογών‐  η  οποία  μέσω  των 
ερωτηματολογίων αλλά και  της  τεχνικής  της αναδρομικής διερεύνησης θα παρουσίαζε  τα 
ποιοτικά αποτελέσματα της έρευνας.  

5.3 Μέθοδοι αναζήτησης της δοκιμής για ποιοτικά αποτελέσματα 

Για  να  συλλεχθούν  τα  απαιτούμενα  δεδομένα  από  τους  χρήστες  κατά  τη  δοκιμή 
χρησιμοποιήθηκαν  μέθοδοι  αναζήτησης  απαιτήσεων.  Πιο  συγκεκριμένα  οι  κλασσικές 
μέθοδοι  αναζήτησης  που  χρησιμοποιούνται  σε  δοκιμές  είναι  τα  πρωτόκολλα  διεξαγωγής 
των  δοκιμών,  που  απαιτούν  τη  συμμετοχή  του  ερευνητή  στη  διαδικασία  της  δοκιμής,  τα 
ερωτηματολόγια και οι συνεντεύξεις. (Κουτσαμπάσης, 2011) 

Λόγω του ότι η προκείμενη δοκιμή έγινε από μια ιδιαίτερη ομάδα χρηστών, οι μέθοδοι που 
αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν έπρεπε να συνάδουν όσο το δυνατόν περισσότερο με 
τις  δυνατότητες  των  συμμετεχόντων,  δηλαδή  να  είναι  κατανοητές  σε  αυτούς  και  να  μην 
τους δυσκολεύουν. Παράλληλα, οι μέθοδοι έπρεπε να είναι τέτοιες που να μπορούσαν να 
αποδώσουν  χρήσιμα  ποιοτικά  συμπεράσματα  για  τον  ερευνητή,  καθώς  τα  ποσοτικά 
συμπεράσματα θα συλλέγονταν μέσω των μετρικών.  

Από  όλες  τις  μεθόδους αξιολόγησης που  διερευνήθηκαν  και  αναφέρονται  αναλυτικά  στο 
κεφάλαιο 1  και  σε  συνδυασμό με  τους σχετικούς  περιορισμούς που μόλις αναφέρθηκαν, 
τελικά χρησιμοποιήθηκαν: 

α) η τεχνική αναδρομικής διερεύνησης, μετά το τέλος κάθε εργασίας, σαν μια προσπάθεια 
εκμετάλλευσης  των  θετικών  στοιχείων  που  προσφέρει  το  πρωτόκολλο  εξωτερίκευσης 
σκέψης και  

β) το ερωτηματολόγιο, μετά το τέλος του πειράματος.  

5.3.1 Τεχνική αναδρομικής διερεύνησης 

Ένα  από  τα  πλέον  γνωστά  και  πολυχρησιμοποιούμενα  πρωτόκολλα  διεξαγωγής  δοκιμών 
είναι το πρωτόκολλο εξωτερίκευσης σκέψης (Think‐aloud protocol) στο οποίο ο ερευνητής 
καλεί τους χρήστες να εξωτερικεύσουν τις σκέψεις τους καθώς εργάζονται με το σύστημα. 

Μέσω αυτού μπορούν  να αναγνωριστούν ασαφείς  λειτουργίες  του συστήματος από  τους 
χρήστες,  να  βρεθούν  δυσκολίες  που  ενδεχομένως  μπορεί  να  αντιμετωπίζουν  οι  χρήστες 
λόγου  χάριν  σε  θέματα  ορολογίας,  αλλά  και  να  ακουστούν  ιδέες  από  τους  ίδιους  τους 
χρήστες για επανασχεδίαση του συστήματος. 
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Παράλληλα,  μέσω  μεθόδων  think‐aloud  μπορούν  να  διαπιστωθούν  στρατηγικές  με  τις 
οποίες  οι  ηλικιωμένοι  αναζητούν  πληροφορίες  σε  online  εφαρμογές,  όπως  έχουν 
υποστηρίξει οι Goodman και Lundell (2005). 

Το πρωτόκολλο εξωτερίκευσης σκέψης θα ήταν  χρήσιμο στην περίπτωση  του πειράματος 
αυτού αν δεν λαμβανόταν υπόψη ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας. Από τη στιγμή που η 
εξωτερίκευση σκέψης μπορεί να αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για την ολοκλήρωση 
των εργασιών, το να ζητιόταν από κάθε χρήστη να εκφράζει οτιδήποτε σκέφτεται κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, μπορεί να είχε ως συνέπεια μη έγκυρα αποτελέσματα για 
τον πραγματικό χρόνο εκτέλεσής της.  

Για  να  αποφευχθεί  κάτι  τέτοιο,  αλλά  και  για  να  εκμεταλλευθούμε  την  χρησιμότητα  της 
μεθόδου  αυτής,  χρησιμοποιήθηκε  η  τεχνική  αναδρομικής  διερεύνησης  (retrospective 
probing technique), που αναφέρθηκε και πριν. 

Σύμφωνα με αυτή την τεχνική, ζητήθηκε από τους χρήστες να κρατήσουν τα σχόλια και τις 
παρατηρήσεις  τους  για  μετά  την  ολοκλήρωση  κάθε  εργασίας.  Έτσι,  μετά  το  πέρας  κάθε 
εργασίας και αφού είχε μετρηθεί ο  χρόνος ολοκλήρωσης,  εξωτερίκευσαν  τις σκέψεις που 
είχαν όσο προσπαθούσαν να εκτελέσουν την εργασία που μόλις είχαν ολοκληρώσει, μέσω 
ενός διαλόγου με τον ερευνητή. Με την τεχνική αυτή, λοιπόν, κατορθώθηκε να συλλεχθούν 
σημαντικά  ποιοτικά  δεδομένα,  αντίστοιχα  με  αυτά  που  θα  μπορούσαν  να  είχαν  εξαχθεί 
μέσω του πρωτόκολλου εξωτερίκευσης σκέψης. 

Κάποια από τα πιο αξιοσημείωτα σχόλια και τις σημαντικότερες παρατηρήσεις των χρηστών 
παρατίθενται στο Παράρτημα 5. Τα σχόλια αυτά συγκεντρώθηκαν από τις ηχογραφημένες 
συζητήσεις που γίνονταν μετά από κάθε εργασία και που απομαγνητοφωνήθηκαν μετά το 
τέλος του πειράματος, αλλά και από σημειώσεις που κρατήθηκαν κατά την παρατήρηση της 
αλληλεπίδρασης των χρηστών με τους δύο δικτυακούς τόπους. 

5.3.2 Ερωτηματολόγιο 

Το ερωτηματολόγιο είναι μια μέθοδος η οποία εφαρμόστηκε με σκοπό να αναζητηθούν τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της νέας εφαρμογής που επανασχεδιάστηκε και που βρισκόταν 
υπό δοκιμή. 

Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους χρήστες μετά το πέρας της αλληλεπίδρασής τους με 
τους  δυο  δικτυακούς  τόπους,  είχε  σκοπό  να  μετρήσει  την  προσωπική  ικανοποίηση  κάθε 
χρήστη, προσφέροντας και αυτό ποιοτικά αποτελέσματα του πειράματος. 

Για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου μελετήθηκαν ορισμένοι τύποι ερωτηματολογίων. 
Υπάρχουν αρκετά πρότυπα ερωτηματολόγια που αφορούν στην αξιολόγηση ευχρηστίας και 
τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στην πράξη και μπορούν να δώσουν την γενική 
αίσθηση των χρηστών για ένα διαδραστικό σύστημα. (Κουτσαμπάσης, 2011)  

Τα πιο γνωστά είναι το “Questionnaire for User Interface Satisfaction” (QUIS) (Chin, Diehl, & 
K. L. Norman, 1988) και το “System Usability Scale”  (SUS)  (Brooke, 1996). Ένα ακόμη πολύ 
χρήσιμο  και  τυπικό  ερωτηματολόγιο  που  θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  για  την 
αξιολόγηση των δικτυακών τόπων είναι αυτό του Gary Perlman (1997): “Practical Heuristics 
for Usability  Evaluation”,  το  οποίο  έχει  στηριχθεί  στο  ερωτηματολόγιο  του  Lewis  (1995), 
“Computer System Usability Questionnaire”. 

Τελικά, το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την συγκεκριμένη μελέτη στηρίχτηκε 
σε  όλα  τα  παραπάνω  ερωτηματολόγια  χωρίς  όμως  να  συμπίπτει  με  κάποιο  από  αυτά. 
Περιλάμβανε τις πλέον αντιπροσωπευτικές ερωτήσεις οι οποίες συντέθηκαν από το σύνολο 
των σχετικών ευρετικών αρχών που είχαν αναπτυχθεί για την ευρετική αξιολόγηση. Σκοπός 
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του ήταν να αξιολογηθεί από τους χρήστες: σε τι ποσοστό αυτές οι αρχές ικανοποιήθηκαν 
κατά την εκτέλεση των εργασιών του πειράματος, στις δυο εφαρμογές.  

Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε, σχεδιάστηκε έτσι ώστε σε κάθε ζεύγος διαδοχικών 
ερωτήσεων να αντιστοιχεί και μία ευρετική αρχή.  Οι ερωτήσεις μπορούσαν να απαντηθούν 
βάσει μιας κλίμακας από το ‐5 (διαφωνώ απόλυτα) ως το +5 (συμφωνώ απόλυτα) και στην 
περίπτωση που δεν μπορούσαν να απαντηθούν, επιλεγόταν το 0 (= δεν απαντώ). Η κλίμακα 
αυτή  είναι  γνωστή  ως  ένα  είδος  της  Likert  scale  και  είναι  η  πιο  κοινή  σε  περιπτώσεις 
μέτρησης συμπεριφοράς και γνώμης των χρηστών, (Adams, & Cox, 2008).  

Επίσης,  κάτω  από  κάθε  ερώτηση  υπήρχε  χώρος  όπου  οι  συμμετέχοντες  μπορούσαν 
προαιρετικά να εξηγήσουν τον λόγο για τον οποίο επέλεξαν να βαθμολογήσουν την κάθε 
απάντησή τους.  

Η επιλογή  των ερωτήσεων έγινε πολύ προσεκτικά καθώς θα έπρεπε οι συμμετέχοντες  να 
είναι  σε  θέση  να  τις  απαντήσουν  ακόμη  και  χωρίς  να  έχουν  τους  δικτυακούς  τόπους 
μπροστά τους. Οι απαντήσεις  τους  ζητήθηκε να είναι όσο  το δυνατόν αντικειμενικότερες, 
σύμφωνα  με  τα  επίπεδα  ικανοποίησης  που  ένιωσαν  κατά  την  αλληλεπίδραση  που  μόλις 
είχαν με τον κάθε δικτυακό τόπο. Με τον τρόπο αυτό, συλλέχθηκαν επιπλέον πληροφορίες 
για  τις  προτιμήσεις  και  τις  ανάγκες  των  χρηστών  αλλά  και  για  τον  βαθμό  στον  οποίο 
κατανόησαν τις δύο εκδόσεις των δικτυακών τόπων. 

Η μορφή  του ερωτηματολογίου,  όπως αυτό δόθηκε σε κάθε συμμετέχοντα μετά  το  τέλος 
της αλληλεπίδρασης με κάθε δικτυακό  τόπο,  παρουσιάζεται στο Παράρτημα 4,  στο  τέλος 
της διπλωματικής εργασίας.  

Παρακάτω    παρουσιάζονται  τα  διαγράμματα  με  τους  μέσους  όρους  των  απαντήσεων 
(βασισμένων  σε  κλίμακα  από  ‐5  έως  5)  που  δόθηκαν  από  τους  συμμετέχοντες  για  κάθε 
ερώτηση,  μετά  την αλληλεπίδρασή  τους με  το diakoporama  (Διάγραμμα 1)  και  με  το  νέο 
diakoporama  (Διάγραμμα  2).  Σε  παράρτημα  παρατίθενται  ακόμη  ορισμένες  από  τις 
απαντήσεις  των  συμμετεχόντων  στα  ερωτηματολόγια  οι  οποίες  μελετήθηκαν  για  να 
συναχθούν  επιπλέον  ποιοτικά  συμπεράσματα  που  αφορούσαν  στην  ικανοποίηση  των 
συμμετεχόντων για τις δύο εκδόσεις του diakoporama. (βλ. Παράρτημα 6) 

Μέσοι όροι απαντήσεων των συμμετεχόντων για τις 14 
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Διάγραμμα 1: Μέσοι όροι απαντήσεων (βασισμένων σε κλίμακα από ‐5 έως 5) των συμμετεχόντων 
για τις 14 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, για το diakoporama 
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Μέσοι όροι απαντήσεων των συμμετεχόντων για τις 14 

ερωτήσεις, για το νέο diakoporama
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Διάγραμμα 2: Μέσοι όροι απαντήσεων (βασισμένων σε κλίμακα από ‐5 έως 5)  των 
συμμετεχόντων για τις 14 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, για το νέο diakoporama 

Μέσω των παραπάνω διαγραμμάτων γίνονται σαφή τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης 
που παρουσίασαν οι  συμμετέχοντες  για  την  νέα  έκδοση.  Το συμπέρασμα αυτό,  εμμέσως 
εκφράζει και τον βαθμό στον οποίο ικανοποιείται κάθε ευρετική αρχή του συνόλου, καθώς 
πάνω  σε  κάθε  αρχή  στηρίχθηκε  η  σύνταξη  κάθε  ζεύγους  των  ερωτήσεων  του 
ερωτηματολογίου.  

5.3.3 Ποιοτικά συμπεράσματα της δοκιμής από τις μεθόδους αναζήτησης 

Μέσα από τις παραπάνω μεθοδολογίες αναζήτησης, συνομιλώντας με  τους ηλικιωμένους 
χρήστες,  παρατηρώντας  τους  και  επιτρέποντάς  τους  να  συμπληρώσουν  ένα  κατάλληλα 
διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, ήταν ευκολότερο να κατανοηθούν τα προβλήματα με τα 
οποία ήρθαν αντιμέτωποι κατά τη διάρκεια του πειράματος.  

Τα αποτελέσματα από  την παρατήρηση  της συμπεριφοράς  των  χρηστών και  των σχολίων 
τους,  από  την  συζήτηση  μεταξύ  συμμετεχόντων  και  ερευνητή,  καθώς  και  από  τα 
ερωτηματολόγια, ερμηνεύθηκαν καταλλήλως συνάγοντας τα εξής ποιοτικά συμπεράσματα: 

α) Η επανασχεδίαση θα μπορούσε να πει κανείς πως θεωρήθηκε επιτυχημένη. Η γενικότερη 
εικόνα που φάνηκε να αποκομίζουν οι συμμετέχοντες από την επανασχεδιασμένη έκδοση 
του diakoporama ήταν πολύ θετική. Μέσω των σχολίων  τους διακρίνεται η  επίτευξη μιας 
ικανοποιητικής αλληλεπίδρασης με τo νέο diakoporama που σίγουρα θα προτιμιόταν από 
όλους ‐όπως αβίαστα όλοι εξέφρασαν‐ συγκριτικά με την πρωταρχική του έκδοση.   

β)  Ένα  επίσης  σπουδαίο  ποιοτικό  συμπέρασμα  μπορεί  να  θεωρηθεί  και  η  επιτυχής 
δημιουργία  του συνόλου των προτεινόμενων αρχών το οποίο συντέλεσε ουσιαστικά στην 
ικανοποιητική για τους χρήστες, επανασχεδιασμένη έκδοση.   

γ)  Πολλοί  χρήστες  θεώρησαν αρχικά  ότι  δεν  έχουν  τη δυνατότητα  να  εντοπίσουν  εύκολα 
συγκεκριμένες πληροφορίες σε έναν δικτυακό τόπο κατά τη διαδικασία πλοήγησης και μια 
τέτοια αδυναμία πέρα από την αμηχανία, τους προκάλεσε εκνευρισμό ή/και άγχος. Τελικά 
όμως,  διαπίστωσαν  πως  δεν  επρόκειτο  για  δικές  τους  αδυναμίες  που  τους  κατέστησαν 
δύσκολη  την  ολοκλήρωση  μιας  εργασίας,  αλλά  για  τον  τρόπο  που  παρουσιαζόταν  σε 
αυτούς ένας δικτυακός τόπος. 
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δ)  Οι  δυσκολίες  που  αντιμετώπισαν  κατά  την  αλληλεπίδρασή  τους  με  το  πρωτότυπο 
diakoporama  και  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  αντιμετωπίζονταν  αυτές  στο  νέο  diakoporama, 
έκανε  πολλούς  από  αυτούς  να  συνειδητοποιήσουν  πως  πλήθος  από  τις  ιστοσελίδες  που 
επισκέπτονται  καθημερινά,  εμπεριέχουν  προβλήματα  προσβασιμότητας  που  θα 
μπορούσαν  να  επανασχεδιαστούν  με  τέτοιο  τρόπο ώστε  να  τους  διευκολύνουν  κατά  την 
αλληλεπίδρασή τους.  

ε)  Παρά  την  θετική  στάση  των  χρηστών  απέναντι  στο  επανασχεδιασμένο  diakoporama, 
μέσα από τα σχόλιά τους, προέκυψαν βελτιωτικές παρατηρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν 
να  συμβάλλουν  σε  μια  προσπάθεια  μιας  ακόμη  περισσότερο  βελτιστοποιημένης 
επανασχεδίασης αλλά και ενός επανελέγχου των προτεινόμενων αρχών ευχρηστίας. 

Οι  παρατηρήσεις  αυτές  εστιάζονταν  κυρίως  στη  χρήση  χρωμάτων  και  της  συγκεκριμένης 
γραμματοσειράς  που  είναι  ουσιαστικά  υποκειμενικές  παράμετροι,  αλλά  πρέπει 
οπωσδήποτε  να  τονιστεί  ότι  και  η  γραμματοσειρά  και  τα  χρώματα  ήταν  επιλογές  του 
εργαλείου  πρωτοτυποποίησης  Pidoco  που  χρησιμοποιήθηκε  για  την  επανασχεδίαση  ‐και 
στα οποία δεν υπήρχε δυνατότητα παρέμβασης, όπως είχε αναφερθεί στους περιορισμούς 
του υποκεφαλαίου της επανασχεδίασης (4.3).   

Τα  σχόλια  των  χρηστών  τόσο μέσω  των απαντήσεων στο  ερωτηματολόγιο,  όσο  και  μέσω 
της  τεχνικής  της αναδρομικής  διερεύνησης,  παρουσίασαν  κάποια στοιχεία  για περαιτέρω 
τεκμηρίωση  των  αρχών  ευχρηστίας  που  είχαν  τεθεί  από  την  αρχή,  με 
προσθετικές/περισσότερο  βοηθητικές  οδηγίες.  Είναι  βέβαιο  ότι  η  τεκμηρίωση  αυτή  θα 
μπορούσε να αποτελέσει μαζί με αντίστοιχες παρατηρήσεις από παράλληλες εργασίες, μια 
μελλοντική  δουλειά  για  την  ακόμη  μεγαλύτερη  βελτιστοποίηση  του  προτεινόμενου 
συνόλου των αρχών και οδηγιών. 

5.4 Ανάλυση δεδομένων με στατιστικά για ποσοτικά αποτελέσματα 
5.4.1 Στατιστική ανάλυση 

Μέσω  των  στατιστικών  μεθόδων  μπορεί  κανείς  να  διαπιστώσει  αν  τα  δεδομένα  από  τα 
αποτελέσματα  αξιολόγησης  μιας  εφαρμογής,  οφείλονται  στις  ανθρώπινες  ατομικές  ‐που 
χαρακτηρίζονται  από  υποκειμενικότητα‐  διαφορές,  ή  αν  όντως  είναι  αποτέλεσμα  μιας 
συγκεκριμένης σχεδίασης της εφαρμογής. (Κουτσαμπάσης, 2011) 

Αν  και  κάθε  πείραμα  αφορά  τους  συμμετέχοντες  κατ’  αρχήν,  μπορούν  να  συναχθούν 
συμπεράσματα  για  το  γενικότερο  πληθυσμό  με  κατάλληλη  στατιστική  επεξεργασία  των 
δεδομένων, πάντα βέβαια με κάποιο περιθώριο λάθους. 

Ένας  από  τους  λόγους  για  τους  οποίους  γίνονται  οι  στατιστικοί  έλεγχοι  είναι  για  να 
ελέγξουν  αν  κάποια  σχεδίαση  είναι  περισσότερο  ικανοποιητική  από  άλλη.  Αυτό  ισχύει 
κυρίως σε δοκιμές εντός  των συμμετεχόντων  (within‐participants) δηλαδή σε περιπτώσεις 
που  η  ίδια  ομάδα  χρηστών  πρέπει  να  αξιολογήσει  δύο  ή  περισσότερα  συστήματα,  όπως 
έγινε και στην προκειμένη περίπτωση με την αρχική και την επανασχεδιασμένη έκδοση του 
diakoporama. 

Στην  προκειμένη  περίπτωση,  για  να  φανεί  τελικά  ποια  σχεδίαση  προσέφερε  μεγαλύτερη 
ικανοποίηση  στους  χρήστες,  εκπονήθηκε  στατιστικός  έλεγχος  από  τα  αποτελέσματα  των 
μετρικών που ελέγχονταν κατά την διάρκεια του πειράματος. Μέσω αυτών των στατιστικών 
έγινε σύγκριση των μέσων όρων των αποτελεσμάτων των μετρικών του πειράματος.  

Επειδή,  η μελέτη ήταν μεταξύ  των συμμετεχόντων  (“within  subjects”)  χρησιμοποιήθηκε η 
ανάλυση μέσων τιμών σε ζευγάρια παρατηρήσεων (“paired samples”) και λόγω του ότι το 
δείγμα  ήταν  λιγότερο  των  30  συμμετεχόντων  χρησιμοποιήθηκε  ο  στατιστικός  έλεγχος    t‐
test. (Tullis & Albert, 2008) 
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5.4.2 Μετρική επιτυχίας εργασίας 

Ο πιο κοινός τρόπος για  την ανάλυση και παρουσίαση της μετρικής της επιτυχίας και πιο 
συγκεκριμένα της δυαδικής επιτυχίας που χρησιμοποιήθηκε εδώ, γίνεται για κάθε εργασία. 
Αυτό που παρουσιάζει  είναι  το ποσοστό  των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς 
κάθε εργασία. (Tullis & Albert, 2008)  

Η προσέγγιση αυτή φάνηκε χρήσιμη για την σύγκριση των τιμών επιτυχίας κάθε εργασίας 
για  τις  δύο  σχεδιαστικές  εκδοχές  του  diakoporama.  Όπως  φαίνεται  στους  παρακάτω 
πίνακες  (Πίνακας  14,  Πίνακας  15),  οι  επιτυχημένες  προσπάθειες  κάθε  συμμετέχοντα 
συμβολίζονται με 1,  ενώ οι αποτυχημένες με 0. Η  τελευταία γραμμή των πινάκων δείχνει 
τον μέσο όρο συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς κάθε εργασία.  Έτσι, λόγου χάριν, 
για την εργασία 1, η μέση τιμή της δυαδικής επιτυχίας για το diakoporama ήταν 92%, ενώ 
για το επανασχεδιασμένο diakoporama ήταν 100%.  

 

   Diakoporama 

   Ε1  Ε2  Ε3  Ε4  Ε5  Ε6 

Σ1  1  1  1  1  1  1 

Σ2  1  1  1  1  1  1 

Σ3  1  1  0  1  0  1 

Σ4  1  1  1  1  0  0 

Σ5  1  1  1  1  1  1 

Σ6  0  0  0  1  1  1 

Σ7  1  1  1  1  0  0 

Σ8  1  1  1  0  0  0 

Σ9  1  1  1  1  1  1 

Σ10  1  1  1  1  1  1 

Σ11  1  1  1  0  1  1 

Σ12  1  0  1  1  1  1 

Μ.Ο. %  92%  83%  83%  83%  67%  75% 

Πίνακας 14: Δυαδική επιτυχία για την πρωτότυπη έκδοση του diakoporama 

 

  Νέο diakoporama 

   Ε1  Ε2  Ε3  Ε4  Ε5  Ε6 

Σ1  1  1  1  1  1  1 

Σ2  1  1  1  1  1  1 

Σ3  1  1  1  0  1  1 

Σ4  1  1  1  1  1  0 

Σ5  1  1  1  1  1  1 

Σ6  1  1  1  1  1  1 

Σ7  1  1  1  1  1  1 

Σ8  1  1  1  1  1  1 

Σ9  1  1  1  1  1  1 

Σ10  1  1  1  1  1  1 

Σ11  1  1  1  0  1  1 

Σ12  1  1  1  1  1  1 

Μ.Ο. %  100%  100%  100%  83%  100%  92% 

Πίνακας 15: Δυαδική επιτυχία για την επανασχεδιασμένη έκδοση του diakoporama 
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Μια ακόμη χρήσιμη απεικόνιση των αποτελεσμάτων της μετρικής της επιτυχίας θεωρήθηκε 
και  η  κατανομή  της  συχνότητας  των  τιμών  της  δυαδικής  επιτυχίας.  Παρακάτω 
παρουσιάζεται  το  σχετικό  διάγραμμα σύμφωνα με  το οποίο,  για  παράδειγμα μόνο πέντε 
χρήστες  κατόρθωσαν  να  ολοκληρώσουν  το  100%  των  εργασιών  του  πρωτοτύπου 
diakoporama  ενώ  οι  εννέα  στους  δώδεκα  κατάφεραν  να  ολοκληρώσουν  το  100%  της 
επανασχεδιασμένης έκδοσής του. (Διάγραμμα 3) 

Διάγραμμα κατανομής συχνότητας
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Διάγραμμα 3: Κατανομή συχνότητας των τιμών της δυαδικής επιτυχίας για τις δύο σχεδιαστικές 
εκδόσεις του diakoporama 

5.4.3 Μετρική χρόνου εκτέλεσης εργασίας 

Για  την  διαγραμματική  παρουσίαση  των  δεδομένων  του  χρόνου  ολοκλήρωσης  των 
εργασιών,  λήφθηκε  υπόψη  ο  μέσος  όρος  των  χρόνων  ολοκλήρωσης  όλων  των 
συμμετεχόντων  για  κάθε  εργασία,  ένας από  τους πιο  κοινούς  τρόπους σύμφωνα με  τους  
Tullis και Albert (2008). 

Ένα αρνητικό  της ανάλυσης αυτής  είναι η πιθανή μεταβλητότητα που μπορεί  να υπάρχει 
μεταξύ  των  συμμετεχόντων,  καθώς  ορισμένοι  από  αυτούς  μπορεί  να  έκαναν  πολύ 
περισσότερη ώρα για να ολοκληρώσουν μια εργασία, ανεβάζοντας έτσι τον μέσο όρο. Για 
την  αποφυγή  αυτού  του  μειονεκτήματος  της  ανάλυσης,  έγινε  αναφορά  στο  διάστημα 
εμπιστοσύνης το οποίο και απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα  (Διάγραμμα 4). Όπως 
φαίνεται,  οι  μέσοι  όροι  ολοκλήρωσης  της  επανασχεδιασμένης  έκδοσης  είναι  όλοι 
μικρότεροι από αυτούς του πρωτότυπου diakoporama. 
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Διάγραμμα 4: Μέσοι όροι χρόνων ολοκλήρωσης όλων των εργασιών από όλους τους 
συμμετέχοντες και για τις δύο σχεδιαστικές εκδόσεις του diakoporama 

Για  την  μετρική  χρόνου  εκτέλεσης  εργασίας,  εκπονήθηκε  και  ανάλυση  μέσων  τιμών  σε 
ζευγάρια παρατηρήσεων μέσω του στατιστικού ελέγχου t‐test:Two Samples for Means, για 
να  φανεί  αν  υπάρχει  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  μεταξύ  των  δύο  σχεδιαστικών 
εκδόσεων  του  diakoporama.  Ο  παρακάτω  πίνακας  (Πίνακας  16),  παρουσιάζει  το 
αποτέλεσμα για την πρώτη εργασία, της εύρεσης του οδηγού χρήσης, που όπως φαίνεται 
είναι  στατιστικά  σημαντικό,  καθώς  η  μεταβλητή  p  (two‐tailed:  δίπλευρη)  είναι  πολύ 
μικρότερη από το επίπεδο εμπιστοσύνης που είχε τεθεί (0,05) για τον στατιστικό έλεγχο. 

 

Εργασία 1 

t‐Test: Paired Two Samples for Means       

   diakoporama 
νέο 

diakoporama 

Μέσος (Mean)  136 37,33333333 

Διακύμανση (Variance)  5846 1640,424242 

Μέγεθος δείγματος (Observations)  12 12 

Διάμεση διακύμανση (Pearson Correlation)  0,469434975   

Υποτιθέμενη διαφορά μέσων (Hypothesized 
Mean Difference)  0   

Βαθμοί ελευθερίας (df)  11   

t Stat  5,050997978   

P(T<=t) one‐tail  0,000185747   

t Critical one‐tail  1,795884814   

P(T<=t) two‐tail  0,000371493   

t Critical two‐tail  2,200985159   

Πίνακας 16: Στατιστικός έλεγχος t‐test: Two Samples for Means, για τη μετρική χρόνου εκτέλεσης 
των εργασιών 
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Αντίστοιχοι  στατιστικοί  έλεγχοι  του  χρόνου  ολοκλήρωσης  των  χρηστών  έγιναν  και  για  τις 
υπόλοιπες  εργασίες.  Στατιστικά  σημαντικές  διαφορές  υπήρξαν  για  τις  εργασίες 1  (P  two‐
tail=0,000371493),  2  (P  two‐tail=0,012601592)  και  3  (P  two‐tail=0,011537097).  Για  τις 
υπόλοιπες  εργασίες  δεν  υπήρξαν  στατιστικά  σημαντικές  διαφορές:  εργασία  4:  (P  two‐
tail=0,072572334),  εργασία  5:  (P  two‐tail=0,175125121)  και  εργασία  6:  (P  two‐tail= 
0,216509077). 

5.4.4 Μετρική λαθών 

Το πλήθος των λαθών όλων των συμμετεχόντων για κάθε εργασία φανερώνει ποσοτικά την 
δυσκολία που αντιμετώπισαν οι  συμμετέχοντες  κατά  την αλληλεπίδρασή  τους με  τις  δυο 
εφαρμογές. Όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα, τα λάθη που έγιναν κατά την 
αλληλεπίδραση με το diakoporama ήταν πολύ περισσότερα για όλες τις εργασίες από αυτά 
που έγιναν στην επανασχεδιασμένη έκδοσή του. (Διάγραμμα 5) 

Πλήθος λαθών από όλους 
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Διάγραμμα 5: Αριθμός συνολικών λαθών των συμμετεχόντων για κάθε εργασία και για τις δυο 
σχεδιαστικές εκδόσεις του diakoporama 

Μια  διαγραμματική  απεικόνιση  που  έχει  ενδιαφέρον  από  την  άποψη  της  περιγραφικής 
στατιστικής είναι το διάγραμμα διασποράς (scatter plot), το οποίο δείχνει την σχέση μεταξύ 
δύο μετρικών. (Κουτσαμπάσης, 2011)  

Εδώ, φάνηκε πολύ χρήσιμη η απεικόνιση της σχέσης μεταξύ του χρόνου ολοκλήρωσης μιας 
εργασίας  και  του  αριθμού  των  λαθών  που  γίνονται  σε  αυτή.  Έτσι,  τα  παρακάτω 
διαγράμματα διασποράς παρουσιάζουν τις σχέσεις των μετρικών αυτών για κάθε εργασία 
και για τις δύο εκδόσεις του diakoporama (Διάγραμμα 6 ‐ Διάγραμμα 17): 
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Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 
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Διάγραμμα 6: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 1 για το diakoporama από όλους τους χρήστες σε 
σχέση με τoν αριθμό των λαθών 

Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 1 και πλήθους λαθών, για το νέο diakoporama
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Διάγραμμα 7: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 1 για την επανασχεδιασμένη έκδοση του 
diakoporama από όλους τους χρήστες σε σχέση με τoν αριθμό των λαθών 

Στα  δύο  παραπάνω  διαγράμματα  (Διάγραμμα  6,  Διάγραμμα  7)  βλέπουμε  ότι  οι  χρόνοι 
εκτέλεσης  της  1ης  εργασίας  σε  σχέση  με  τα  λάθη  έχουν  μεγαλύτερη  διασπορά  στο 
diakoporama, σε σχέση με το νέο diakoporama. 
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Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 2 και πλήθους λαθών, για το diakoporama
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Διάγραμμα 8: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 2 για το diakoporama από όλους τους χρήστες σε 
σχέση με τoν αριθμό των λαθών 

Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 2 και πλήθους λαθών, για το νέο diakoporama
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Διάγραμμα 9: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 2 για την επανασχεδιασμένη έκδοση του 
diakoporama από όλους τους χρήστες σε σχέση με τoν αριθμό των λαθών 

Στα  δύο  παραπάνω  διαγράμματα  (Διάγραμμα  8,  Διάγραμμα  9)  βλέπουμε  ότι  οι  χρόνοι 
εκτέλεσης  της  2ης  εργασίας  σε  σχέση  με  τα  λάθη  έχουν  μεγαλύτερη  διασπορά  στο 
diakoporama, σε σχέση με το νέο diakoporama. 
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Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 3 και πλήθους λαθών, για το diakoporama
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Διάγραμμα 10: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 3 για το diakoporama από όλους τους χρήστες σε 
σχέση με τoν αριθμό των λαθών 

Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 3 και πλήθους λαθών, για το νέο diakoporama
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Διάγραμμα 11: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 3 για την επανασχεδιασμένη έκδοση του 
diakoporama από όλους τους χρήστες σε σχέση με τoν αριθμό των λαθών 

Στα  δύο παραπάνω διαγράμματα  (Διάγραμμα 10,  Διάγραμμα 11)  βλέπουμε  ότι  οι  χρόνοι 
εκτέλεσης  της  3ης  εργασίας  σε  σχέση  με  τα  λάθη  έχουν  μεγαλύτερη  διασπορά  στο 
diakoporama, σε σχέση με το νέο diakoporama. 
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Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 4 και πλήθους λαθών, για το diakoporama
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Διάγραμμα 12: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 4 για το diakoporama από όλους τους χρήστες σε 
σχέση με τoν αριθμό των λαθών 

Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 4 και πλήθους λαθών, για το νέο diakoporama
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Διάγραμμα 13: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 4 για την επανασχεδιασμένη έκδοση του 
diakoporama από όλους τους χρήστες σε σχέση με τoν αριθμό των λαθών 

Στα  δύο παραπάνω διαγράμματα  (Διάγραμμα 12,  Διάγραμμα 13)  βλέπουμε  ότι  οι  χρόνοι 
εκτέλεσης  της  4ης  εργασίας  σε  σχέση  με  τα  λάθη  έχουν  μεγαλύτερη  διασπορά  στο 
diakoporama, σε σχέση με το νέο diakoporama. 
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Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 5 και πλήθους λαθών, για το diakoporama
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Διάγραμμα 14: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 5 για το diakoporama από όλους τους χρήστες σε 
σχέση με τoν αριθμό των λαθών 

Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 5 και πλήθους λαθών, για το νέο diakoporama
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Διάγραμμα 15: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 5 για την επανασχεδιασμένη έκδοση του 
diakoporama από όλους τους χρήστες σε σχέση με τoν αριθμό των λαθών 

Στα  δύο παραπάνω διαγράμματα  (Διάγραμμα 14,  Διάγραμμα 15)  βλέπουμε  ότι  οι  χρόνοι 
εκτέλεσης  της  5ης  εργασίας  σε  σχέση  με  τα  λάθη  έχουν  μεγαλύτερη  διασπορά  στο 
diakoporama, σε σχέση με το νέο diakoporama. 
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Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 6 και πλήθους λαθών, για το diakoporama
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Διάγραμμα 16: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 6 για το diakoporama από όλους τους χρήστες σε 
σχέση με τoν αριθμό των λαθών 

Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 6 και πλήθους λαθών, για το νέο diakoporama
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Διάγραμμα 17: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 6 για την επανασχεδιασμένη έκδοση του 
diakoporama από όλους τους χρήστες σε σχέση με τον αριθμό των λαθών 

Στα  δύο παραπάνω διαγράμματα  (Διάγραμμα 16,  Διάγραμμα 17)  βλέπουμε  ότι  οι  χρόνοι 
εκτέλεσης  της  6ης  εργασίας  σε  σχέση  με  τα  λάθη  έχουν  μεγαλύτερη  διασπορά  στο 
diakoporama, σε σχέση με το νέο diakoporama. 

Όλα τα παραπάνω διαγράμματα διασποράς φανερώνουν ένα βασικό συμπέρασμα: Για την 
πρωτότυπη  έκδοση  του  diakoporama  όσο  αυξάνεται  ο  χρόνος  ολοκλήρωσης  της  κάθε 
εργασίας, φαίνεται να αυξάνονται και τα λάθη που κάνουν οι συμμετέχοντες. Αντίθετα, για 
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την επανασχεδιασμένη έκδοση του δικτυακού τόπου, τα επίπεδα των λαθών, παραμένουν 
χαμηλά ακόμα και στην αύξηση του χρόνου ολοκλήρωσης της κάθε εργασίας. 

Χρησιμοποιώντας  συγκριτική  παρατήρηση  που  εφαρμόστηκε  σε  όμοια  διαγράμματα  του 
diakoporama  και  του  νέου  diakoporama,  διαπιστώνει  κανείς  ότι  τα  περισσότερα 
διαγράμματα  του  diakoporama  χαρακτηρίζονται  από  μεγάλη  διασπορά  που  σημαίνει  ότι 
υπάρχει  σφάλμα  στη  σχεδίασή  του.  Αν  κάποιος  θα  ήθελε  να  αποδώσει  το  σφάλμα  αυτό 
στην  υποκειμενικότητα  των  συμμετεχόντων  της  δοκιμής,  θα  ήταν  σαφώς  λάθος  αφού 
πρόκειται για τους ίδιους ακριβώς χρήστες.  

5.4.5 Μετρική αποδοτικότητας 

Για  την μετρική αποδοτικότητας,  μέσω  του υπολογισμού  του  χρήσιμου δείκτη  “lostness”, 
συνήχθησαν  συμπεράσματα  για  τον  βαθμό  στον  οποίο  οι  συμμετέχοντες  φάνηκε  να 
χάνονται  κατά  την  πλοήγησή  τους  στις  δυο  διαφορετικές  εκδόσεις  του  diakoporama.  Τα 
αποτελέσματα από  τον υπολογισμό  του  “lostness”  για  κάθε  εργασία παρουσιάζονται στα 
παρακάτω διαγράμματα (Διάγραμμα 18 ‐ Διάγραμμα 29). Για τους συμμετέχοντες οι οποίοι 
σημείωσαν    βαθμό  “lostness”  μικρότερο  του  0,4  θεωρήθηκε  ότι  δεν  χάθηκαν  κατά  την 
πλοήγησή τους με την εκάστοτε ιστοσελίδα. Όταν ο αριθμός “lostness” ξεπερνούσε την τιμή 
0,5 κάτι τέτοιο υποδείκνυε ότι ο χρήστης σίγουρα είχε αποπροσανατολιστεί και χαθεί μέσα 
στον δικτυακό τόπο.   
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Διάγραμμα 18: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 1 για το diakoporama από όλους τους χρήστες σε 
σχέση με τον βαθμό του lostness 

Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 1 και τιμής lostness, για το νέο diakoporama
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Διάγραμμα 19: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 1 για την επανασχεδιασμένη έκδοση του 
diakoporama από όλους τους χρήστες σε σχέση με τον βαθμό του lostness 

 

Στα  δύο παραπάνω διαγράμματα  (Διάγραμμα 18,  Διάγραμμα 19)  βλέπουμε  ότι  οι  χρόνοι 
εκτέλεσης της 1ης εργασίας σε σχέση με την τιμή lostness έχουν μεγαλύτερη διασπορά στο 
diakoporama, σε σχέση με το νέο diakoporama. 
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Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 2 και τιμής lostness, για το diakoporama
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Διάγραμμα 20: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 2 για το diakoporama από όλους τους χρήστες σε 
σχέση με τον βαθμό του lostness 

Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 2 και τιμής lostness, για το νέο diakoporama

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 50 100 150 200 250 300

Χρόνος (δευτερόλεπτα)

Lo
st
n
e
ss

 

Διάγραμμα 21: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 2 για την επανασχεδιασμένη έκδοση του 
diakoporama από όλους τους χρήστες σε σχέση με τον βαθμό του lostness 

 

Στα  δύο παραπάνω διαγράμματα  (Διάγραμμα 20,  Διάγραμμα 21)  βλέπουμε  ότι  οι  χρόνοι 
εκτέλεσης της 2ης εργασίας σε σχέση με την τιμή lostness έχουν μεγαλύτερη διασπορά στο 
diakoporama, σε σχέση με το νέο diakoporama. 
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Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 3 και τιμής lostness, για το diakoporama
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Διάγραμμα 22: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 3 για το diakoporama από όλους τους χρήστες σε 
σχέση με τον βαθμό του lostness 

Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 3 και τιμής lostness, για το νέο diakoporama
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Διάγραμμα 23: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 3 για την επανασχεδιασμένη έκδοση του 
diakoporama από όλους τους χρήστες σε σχέση με τον βαθμό του lostness 

 

Στα  δύο παραπάνω διαγράμματα  (Διάγραμμα 22,  Διάγραμμα 23)  βλέπουμε  ότι  οι  χρόνοι 
εκτέλεσης της 3ης εργασίας σε σχέση με την τιμή lostness έχουν μεγαλύτερη διασπορά στο 
diakoporama, σε σχέση με το νέο diakoporama. 
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Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 4 και τιμής lostness, για το diakoporama
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Διάγραμμα 24: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 4 για το diakoporama από όλους τους χρήστες σε 
σχέση με τον βαθμό του lostness 

Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 4 και τιμής lostness, για το νέο diakoporama
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Διάγραμμα 25: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 4 για την επανασχεδιασμένη έκδοση του 
diakoporama από όλους τους χρήστες σε σχέση με τον βαθμό του lostness 

 

Στα  δύο παραπάνω διαγράμματα  (Διάγραμμα 24,  Διάγραμμα 25)  βλέπουμε  ότι  οι  χρόνοι 
εκτέλεσης της 4ης εργασίας σε σχέση με την τιμή lostness έχουν μεγαλύτερη διασπορά στο 
diakoporama, σε σχέση με το νέο diakoporama. 
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Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 5 και τιμής lostness, για το diakoporama

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Χρόνος (δευτερόλεπτα)

Lo
st
n
e
ss

 

Διάγραμμα 26: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 5 για το diakoporama από όλους τους χρήστες σε 
σχέση με τον βαθμό του lostness 

Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 5 και τιμής lostness, για το νέο diakoporama
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Διάγραμμα 27: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 5 για την επανασχεδιασμένη έκδοση του 
diakoporama από όλους τους χρήστες σε σχέση με τον βαθμό του lostness 

 

Στα  δύο παραπάνω διαγράμματα  (Διάγραμμα 26,  Διάγραμμα 27)  βλέπουμε  ότι  οι  χρόνοι 
εκτέλεσης της 5ης εργασίας σε σχέση με την τιμή lostness έχουν μεγαλύτερη διασπορά στο 
diakoporama, σε σχέση με το νέο diakoporama. 
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Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 6 και τιμής lostness, για το diakoporama
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Διάγραμμα 28: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 6 για το diakoporama από όλους τους χρήστες σε 
σχέση με τον βαθμό του lostness 

Διάγραμμα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης 

εργασίας 6 και τιμής lostness, για το νέο diakoporama
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Διάγραμμα 29: Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 6 για την επανασχεδιασμένη έκδοση του 
diakoporama από όλους τους χρήστες σε σχέση με τον βαθμό του lostness 

 

Στα  δύο παραπάνω διαγράμματα  (Διάγραμμα 28,  Διάγραμμα 29)  βλέπουμε  ότι  οι  χρόνοι 
εκτέλεσης της 6ης εργασίας σε σχέση με την τιμή lostness έχουν μεγαλύτερη διασπορά στο 
diakoporama, σε σχέση με το νέο diakoporama. 

Όπως και στα διαγράμματα διασποράς μεταξύ χρόνου ολοκλήρωσης και πλήθους λαθών, 
έτσι και σε αυτά,  το βασικό συμπέρασμα είναι ένα:  
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Για  την πρωτότυπη  έκδοση  του diakoprama φαίνεται  καθαρά ότι  ο αποπροσανατολισμός 
τους  κατά  την  πλοήγηση  είναι  αυξημένος  (lostness)  και  για  το  λόγο  αυτό  αυξάνεται  ο 
χρόνος ολοκλήρωσης της κάθε εργασίας. Αντίθετα, για την επανασχεδιασμένη έκδοση του 
δικτυακού  τόπου,  τα  επίπεδα  lostness,  που  παραμένουν  πολύ  χαμηλότερα  ή  ακόμη  και 
μηδαμινά  ακόμη  και  στην  περιορισμένη  αύξηση  του  χρόνου  ολοκλήρωσης  της  κάθε 
εργασίας. 

5.4.6 Ποσοτικά συμπεράσματα της δοκιμής από τις μετρικές 

Μέσω  των  μετρικών  έγινε  λεπτομερής  σύγκριση  των  δύο  σχεδιαστικών  εκδόσεων  του 
diakoporama,  που  στηρίχθηκε  σε  διαφορετικές  παραμέτρους.  Τα  αποτελέσματα  της 
αξιολόγησης που παρουσιάζουν όλες οι παραπάνω μετρικές επιβεβαιώνουν την καλύτερη 
σχεδίαση του επανασχεδιασμένου diakoporama με όλα τα κριτήρια που εξετάστηκαν:  

α) Οι πετυχημένες προσπάθειες των χρηστών να ολοκληρώσουν τις έξι εργασίες ήταν πολύ 
περισσότερες  στη  δοκιμή  με  το  επανασχεδιασμένο  diakoporama  παρά  σε  αυτή  με  τον 
πρωτότυπο δικτυακό τόπο. 

β) Οι χρόνοι ολοκλήρωσης όλων των εργασιών ήταν πολύ ταχύτεροι στο νέο diakoporama 
απ’ ότι στο πρωταρχικό. Επιπλέον για τις τρεις πρώτες εργασίες η διαφορά είναι στατιστικά 
σημαντική σύμφωνα με τον στατιστικό έλεγχο t‐test. 

γ)  Κατά  την αλληλεπίδραση με  την αρχική  έκδοση  του diakoporama,  τα  λάθη που  έγιναν 
από τους συμμετέχοντες ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που έγιναν κατά την δοκιμή με 
την επανασχεδιασμένη έκδοσή του. 

δ)  Οι  συμμετέχοντες  φάνηκε  να  χάνονται/αποπροσανατολίζονται  πιο  εύκολα  μέσα  στον 
δικτυακό  τόπο  diakoporama  παρά  στην  επανασχεδιασμένη  του  έκδοση.  Τα  επίπεδα 
lostness  ήταν  και  περισσότερα  και  υψηλότερα  σε  όλες  τις  εργασίες  του  πρωτότυπου 
diakoporama. 

5.5 Συμπεράσματα κεφαλαίου 

Στο  κεφάλαιο  αυτό  μπορεί  κανείς  να  διαπιστώσει  τη  γενικότερη  ουσιώδη  σχέση  που 
υπάρχει  μεταξύ  του  προτεινόμενου  πλαισίου  αρχών  (του  κεφ.  3)  και  του  συνολικού 
αποτελέσματος της αξιολόγησης.  

Το  πιο  βασικό  απ’  όλα  είναι  ότι  η  επανασχεδίαση  που  έγινε  με  βάση  το  σύνολο  των 
συγκεκριμένων  αρχών  έδειξε  ότι  ικανοποίησε  όλους  τους  χρήστες  σε  διαφορετικά  μεν 
επίπεδα αλλά με  συνολική  θετική  εικόνα από όλους.  Τα αποτελέσματα  της  αξιολόγησης, 
είτε  ποιοτικά  είτε  ποσοτικά,  έδειξαν  το  νέο  diakoporama  πολύ  καλύτερο  από  την 
πρωτότυπη έκδοσή του, αφού τα κριτήρια που υποστηρίζουν αυτό ‐και μετά ενίσχυση από 
τη σχετική στατιστική ανάλυση‐ συνίστανται στα ακόλουθα:  

α) όλες οι εργασίες σημείωσαν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας    

β) απαιτήθηκε λιγότερος χρόνος 

γ) έγιναν λιγότερα λάθη 

δ) υπήρξε μεγαλύτερη συγκέντρωση σε περιοχές που χαρακτηρίζονταν από κάτω του μέσου 
όρου χρόνο, λάθη και αποπροσανατολισμό (δηλαδή πολύ μικρότερη διασπορά) στα σχετικά 
διαγράμματα διασποράς. 

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι κρίνεται κυρίως η διαδραστική σχέση που έλαβε χώρα 
κατά τη διάρκεια των πειραμάτων μεταξύ του χρήστη και  του δικτυακού τόπου,  εμμέσως 
πλην σαφώς επιβεβαιώθηκε από τους ίδιους τους χρήστες ‐μέσω των σχολίων τους‐ αλλά 
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και  από  τα  διαγράμματα  ‐μέσω  των  στατιστικών  αποτελεσμάτων‐  ότι  ανταποκρίθηκαν 
πλέον  αποδοτικά  στον  επανασχεδιασμένο  ιστότοπο,  πλέον  ευχάριστα  και  με  μεγαλύτερη 
ικανοποίηση.  Η  βελτιωμένη  αίσθηση  των  συμμετεχόντων  κατά  τη  χρήση  του  νέου 
diakoporama  οφειλόταν  κατά  το  μέγιστο  μέρος  στο  σύνολο  των  αρχών  και  οδηγιών  που 
αναπτύχθηκαν για τη παρούσα έρευνα, στο οποίο στηρίχθηκε η επανασχεδίαση.  
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6 Συμπεράσματα 
6.1 Σύνοψη 

Με δεδομένη την παθητικότητα ή/και αρνητικότητα που παρουσιάζει ένα μεγάλο ποσοστό 
ηλικιωμένων μπροστά στη ραγδαία ανάπτυξη της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η 
διπλωματική  εργασία  εστίασε στη βελτίωση  της σχέσης αυτής,  με σκοπό  τη διευκόλυνση 
και προσέλκυση του ποσοστού αυτού για τη χρήση υπολογιστών.  

Προβλήματα  προσβασιμότητας  που  φάνηκε  να  αποτελούν  το  κύριο  παράγοντα  της 
παθητικότητας  των  ηλικιωμένων,  περιορίστηκαν  σε  μεγάλο  βαθμό  με  την  ανάπτυξη  ενός 
ολοκληρωμένου συνόλου αρχών ευχρηστίας και οδηγιών προσβασιμότητας, εξειδικευμένο 
στη σχεδίαση δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους.  

Από  ένα  ευρύ  φάσμα  συνόλων  αρχών  και  οδηγιών  που  μελετήθηκαν,  οι  πλέον 
σημαντικότερες  συλλέχθηκαν,  ιεραρχήθηκαν  και  ταξινομήθηκαν  κατάλληλα  με  στόχο  την 
δημιουργία  αυτού  του  νέου  συνόλου  αρχών  και  οδηγιών.  Το  σύνολο  αυτό,  κατά  την 
υλοποίησή του μέσω της ευρετικής αξιολόγησης και της δοκιμής με χρήστες, στην μελέτη 
περίπτωσης  της  διπλωματικής  αυτής,  κρίνοντας  από  τα  αποτελέσματα  ικανοποίησε  σε 
μεγάλο βαθμό τόσο τους στόχους της διπλωματικής όσο και τους χρήστες. 

Επίσης,  το  νέο  σύνολο  αρχών  και  οδηγιών  χρησιμοποιήθηκε  στην  επανασχεδίαση  του 
δικτυακού  τόπου  diakoporama,  επιτυγχάνοντας  ουσιαστική  βελτίωση  της  ελκυστικότητας 
και  προσβασιμότητάς  του,  η  οποία  και  επιβεβαιώθηκε  από  την  ομάδα  των  ηλικιωμένων 
χρηστών που συμμετείχε στην δοκιμή της μελέτης περίπτωσης. 

Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να συνδυαστούν και συντεθούν όλοι 
οι παραπάνω παράγοντες, αποδείχθηκαν οι πλέον πρόσφορες στην επιλογή τους.  

Τέλος, όλοι οι στόχοι που τέθηκαν εξ’ αρχής στην διπλωματική αυτή εργασία, επιτεύχθηκαν 
σε  έναν  πολύ  ικανοποιητικό  βαθμό,  δίνοντας  παράλληλα  την  ευκαιρία  μελέτης  ενός 
πλήθους σχετικών με το θέμα της παρούσας εργασίας εννοιών, που βρήκαν απήχηση στις 
προσδοκίες    του  συγγραφέα.  Επιπλέον  των  στόχων  της  παρούσης  διπλωματικής,  ο 
αναγνώστης που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με σχεδίαση εύκολα προσβάσιμων δικτυακών 
τόπων  και  από  ηλικιωμένους,  θα  διαπιστώσει  ότι  του  προσφέρεται  μια  πρακτική 
στρατηγική καθοδήγησης στη μεθόδευση μιας τέτοιας σχεδίασης. 

6.2 Συμβολή της διπλωματικής εργασίας 

Τα  γενικά  συμπεράσματα  που  διατυπώνονται  κατωτέρω  ακολουθούν  τη  σειρά  των 
κεφαλαίων όπως αναπτύχθηκαν στην διπλωματική. 

 

Οι  ερευνητές  έχουν  ασχοληθεί  εις  βάθος  με  τις  έννοιες  της  ευχρηστίας  και 
προσβασιμότητας,  καταλήγοντας  ωστόσο  σε  πολλαπλά  συμπεράσματα,  πράγμα  που 
σημαίνει ότι οι έννοιες αυτές χαρακτηρίζονται από υποκειμενικότητα. Παρά το γεγονός ότι 
πρόκειται για αρχές, δηλαδή γενικές αλήθειες και οδηγίες που ακολουθούνται από όλους, 
συνήθως αυτές απαιτείται να προσαρμόζονται στην εκάστοτε σχεδιαστική διαδικασία. 

Οι  έννοιες  της  ευχρηστίας  και  της  προσβασιμότητας  όπως  έχουν  εξελιχθεί  και 
χρησιμοποιούνται  σήμερα,  αναλύονται  από  διαφορετικές  οπτικές  γωνίες  σύμφωνα με  το 
είδος της σχεδίασης και αξιολόγησης στην οποία απευθύνονται εκάστοτε.  

Κατά  την  διαδικασία  χρήσης  των  εννοιών  της  ευχρηστίας  και  προσβασιμότητας  στην 
παρούσα διπλωματική, απαιτήθηκε να συνδυαστούν οι δύο αυτές έννοιες με έναν ιδιαίτερο 
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τρόπο,  δημιουργώντας  ένα  πιο  ολοκληρωμένο  και  αποτελεσματικό  σύνολο  αρχών  που 
καλύπτει όλες τις παραμέτρους από τις οποίες εξαρτώνται. 

Η  μελέτη  των  εννοιών  αυτών  λοιπόν,  πέραν  της  ενημέρωσης  και  επιστημονικής 
τεκμηρίωσης, βοήθησε και στην άρτια προσαρμογή τους στο σχετικό πεδίο διερεύνησης για 
την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας. 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο σκοπό είχε  την κριτική επισκόπηση των αναγκών των ηλικιωμένων, 
των αρχών και οδηγιών σχεδίασης και των μελετών περίπτωσης που έχουν διεκπεραιωθεί 
κατά καιρούς πάνω στην συγκεκριμένη θεματολογία. Παρά το γεγονός ότι έχει εκπονηθεί 
σχετική  έρευνα  κατά  τα  προηγούμενα  έτη,  τα  συμπεράσματα  εκφράζονται  ακόμη  σε 
θεωρητικό  επίπεδο  αφού  η  πρακτική  εφαρμογή  τους  βρίσκεται  σε  πρώιμα  στάδια.  Το 
γεγονός ότι  δεν  είχε  καθιερωθεί  ένα σύνολο αρχών  και οδηγιών για σχεδίαση δικτυακών 
τόπων  για  ηλικιωμένους,  επέβαλε  στη  δουλειά  των  σχεδιαστών  πολυπλοκότερους 
μηχανισμούς σκέψης και σχεδίασης. Επίσης, οι σχετικά λίγες μελέτες περίπτωσης που είχαν 
εκπονηθεί  πάνω  στη  συγκεκριμένη  θεματολογία,  δημιουργούν  την  ανάγκη  για  ανάπτυξη 
περισσότερων μελετών περίπτωσης. 

Μετά  την  διερεύνηση  και  αξιολόγηση  πλήθους  αρχών  ευχρηστίας  και  οδηγιών 
προσβασιμότητας  για  τις  σχεδιαστικές  ανάγκες  των  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους, 
ομαδοποιήθηκαν,  ταξινομήθηκαν  και  τελικά  εφαρμόστηκαν  στη  παρούσα  μελέτη 
περίπτωσης, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό αριστοποίηση της σχετικής σχεδίασης. 

Η  ευκολότερη  πλοήγηση,  οι  μηχανισμοί  άρσης  των  πολλών  εμποδίων  πρόσβασης  και  οι 
αυστηρά  επιλεγμένοι  παράμετροι  καλής  σχεδίασης  του  περιεχομένου  των  δικτυακών 
τόπων, όπως εφαρμόστηκαν στην παρούσα, έδωσαν κίνητρα που οδηγούν με βεβαιότητα 
στην διαρκώς αυξανόμενη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους ηλικιωμένους.  

Κατόπιν αυτών, γίνεται σαφές ότι οι σχεδιαστές θα πρέπει να προσβλέπουν στην διαρκώς 
βελτιούμενη  διαδραστική  σχέση  μεταξύ  της  ομάδας  των  ηλικιωμένων  χρηστών  και  των 
συστημάτων που σχεδιάζουν για αυτούς. 

Η  οργάνωση  και  ο  τρόπος  σχεδιασμού  της  νέας  μελέτης  περίπτωσης  που  εφαρμόστηκε 
στην παρούσα  εργασία,  στηρίχθηκε στην αυστηρή  επιλογή  των μελετών περίπτωσης που 
διερευνήθηκαν, οι οποίες και βοήθησαν αποτελεσματικά στην κατανόηση του μηχανισμού 
και  των  διαδικασιών  που  ακολουθούνται  σε  ανάλογες  περιπτώσεις  και  φυσικά  στην 
απόκτηση εμπειρίας.  

 

Η εκτεταμένη μελέτη των αρχών και οδηγιών ήταν αυτή που τελικά οδήγησε στην ανάπτυξη 
του  νέου συνόλου  των  ευρετικών αρχών που  παρουσιάστηκε  στην  παρούσα  εργασία  και 
αποτελεί  προτεινόμενο  σύνολο  αρχών  και  οδηγιών  για  σχεδιαστές  δικτυακών  τόπων 
απευθυνόμενων σε ηλικιωμένους.  

Μέσω  της  παρουσίασης  του  συνόλου  αυτού,  οποιοσδήποτε  μπορεί  να  κατανοήσει 
ολόκληρο το μηχανισμό στον οποίο στηρίχτηκε η παρούσα έρευνα και να επιβεβαιώσει την 
οποιαδήποτε  αμφιβολία  του  ή  δυσνόητη  διαδικασία.  Παράλληλα,  βασιζόμενος  στο 
προτεινόμενο  σύνολο αρχών  και  οδηγιών,  οποιοσδήποτε  μπορεί  να  στηρίξει  την ατομική 
του  προσπάθεια  για  μια  αποτελεσματική  σχεδίαση  ή/και  αξιολόγηση  ενός  δικτυακού 
τόπου. Τέλος, μέσω των  λεπτομερέστατων αναφορών που γίνονται στο κείμενο, μπορεί να 
αναζητηθεί άμεσα σχετική βιβλιογραφική πληροφόρηση.  

Η ευρετική αξιολόγηση που έλαβε χώρα αποτέλεσε το εργαλείο που αφενός επιβεβαίωσε 
την εγκυρότητα και χρησιμότητα του συνόλου των αρχών και αφετέρου καθοδήγησε σε νέα 
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συμπεράσματα  για  την  ανάγκη  επανασχεδίασης  του  δικτυακού  τόπου  της  συγκεκριμένης 
μελέτης περίπτωσης, του diakoporama.gr. 

Η  μέθοδος  της  ευρετικής  αξιολόγησης  επαλήθευσε  τη  χρησιμότητα  του  προτεινόμενου 
συνόλου  αρχών,  επιβεβαιώνοντας  ότι  οι  οδηγίες  είναι  οργανωμένες,  χρήσιμες  και  έχουν 
πρακτική σημασία για  τους σχεδιαστές.  Το σύνολο των αρχών κρίθηκε εύληπτο από τους 
ειδικούς αξιολογητές και η κατανομή των προβλημάτων ευχρηστίας που εντόπισαν ως προς 
τις ευρετικές αρχές απέδειξε ότι το σύνολο είναι περιεκτικό σε πολύ μεγάλο βαθμό, χωρίς 
να  παραλείπει  σημαντικά  θέματα  ευχρηστίας.  Οι  παραπάνω  παράγοντες,  το  καθιστούν 
πλέον ως ένα σύνολο έγκυρων αρχών.  

Επιπλέον,  τα συμπεράσματα από τις προτεινόμενες λύσεις επανασχεδίασης της ευρετικής 
αξιολόγησης,  καθόρισαν  τον  τρόπο  και  την  μεθοδολογία  που  ακολουθήθηκε  για  την 
επανασχεδίαση του δικτυακού τόπου diakoporama. 

 

Μέσω  της  επανασχεδίασης  του  δικτυακού  τόπου  diakoporama.gr  μειώθηκαν  όσο  το 
δυνατόν  τα  προβλήματα  ευχρηστίας  και  προσβασιμότητας  της  πρωτότυπης  σχεδιαστικής 
έκδοσης τα οποία είχαν εντοπιστεί από τους αξιολογητές κατά την ευρετική αξιολόγηση. Η 
μείωση αυτή έγινε μέσω της χρήσης των αρχών και των οδηγιών που κρίθηκαν απαραίτητες 
από  τους αξιολογητές  και  που  τελικά  συνήχθησαν  από  την  ευρετική αξιολόγηση. Με  τον 
τρόπο  αυτό,  διαπιστώθηκε  πως  η  νέα  σχεδιαστική  έκδοση  της  ιστοσελίδας  αυτής,  που 
ακολούθησε  το  προτεινόμενο  σύνολο  των  οδηγιών  της  διπλωματικής,  μπορεί  πλέον  να 
απευθύνεται και σε ηλικιωμένους. 

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής έγινε αντιληπτή η γενικότερη ουσιαστική σχέση 
μεταξύ των αρχών και του συνολικού αποτελέσματος της αξιολόγησης.  

Το  πιο  βασικό  απ’  όλα  είναι  ότι  η  επανασχεδίαση  που  έγινε  με  βάση  το  σύνολο  των 
συγκεκριμένων αρχών, έδειξε ότι δημιούργησε σε όλους τους χρήστες μια συνολική θετική 
εικόνα.  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, είτε ποιοτικά είτε ποσοτικά, απέδειξαν το νέο 
diakoporama πολύ καλύτερο από την πρωτότυπη έκδοσή του.  

Τα  κριτήρια  που  ενισχύθηκαν  και  από  σχετική  στατιστική  ανάλυση,  συνηγόρησαν  ισχυρά 
για  το  γεγονός  ότι  όλες  οι  εργασίες  που  ζητήθηκαν  από  τους  συμμετέχοντες,  σημείωσαν 
μεγαλύτερα  ποσοστά  επιτυχίας,  απαίτησαν  λιγότερο  χρόνο  για  την  ολοκλήρωσή  τους, 
εκτελέστηκαν  με  λιγότερα  λάθη  και  εξακρίβωσαν  πολύ  μικρότερα  ποσοστά  του  βαθμού 
αποπροσανατολισμού των χρηστών.  

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι κρίνεται κυρίως η διαδραστική σχέση που έλαβε χώρα 
κατά τη διάρκεια των πειραμάτων μεταξύ του χρήστη και  του δικτυακού τόπου,  εμμέσως 
πλην σαφώς επιβεβαιώθηκε από τους ίδιους τους χρήστες ‐μέσω των σχολίων τους‐ αλλά 
και  από  τα  διαγράμματα  ‐μέσω  των  στατιστικών  αποτελεσμάτων‐  ότι  ανταποκρίθηκαν 
πλέον  αποδοτικά  στον  επανασχεδιασμένο  ιστότοπο,  πλέον  ευχάριστα  και  με  μεγαλύτερη 
ικανοποίηση.  Η  βελτιωμένη  αίσθηση  των  συμμετεχόντων  κατά  τη  χρήση  του  νέου 
diakoporama  οφειλόταν  κατά  το  μέγιστο  μέρος  στο  σύνολο  των  αρχών  και  οδηγιών  που 
αναπτύχθηκαν για τη παρούσα έρευνα, στο οποίο στηρίχθηκε η επανασχεδίαση. 

Μέσω  της  δοκιμής  λοιπόν,  επιτεύχθηκε  αφενός  η  συγκριτική  αξιολόγηση  μεταξύ  της 
παλαιάς  και  της  καινούριας  έκδοσης  του  diakoporama  και  αφετέρου  η  αξιολόγηση  του 
ίδιου του συνόλου οδηγιών από την ομάδα των ηλικιωμένων. 

Η  συγκριτική  αξιολόγηση  των  δυο  εκδόσεων  του  diakoporama  πριν  και  μετά  την 
επανασχεδίαση,  έδειξε ότι  η  επανασχεδίαση  του δικτυακού  τόπου πέτυχε  τον αρχικό  της 
στόχο, που ταυτιζόταν με την ευκολότερη χρήση και προσβασιμότητα από ηλικιωμένους. 
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6.3 Περιορισμοί και μελλοντική δουλειά 

Με δεδομένο ότι η  εργασία  είχε στόχο  τη δημιουργία ενός συνόλου αρχών για σχεδίαση 
δικτυακών τόπων που θα χρησιμοποιηθούν από ηλικιωμένους χρήστες, θα πίστευε κανείς 
ότι όλα τα συμπεράσματα και η εφαρμογή που επανασχεδιάστηκε, περιορίζονται σε αυτή 
την  ομάδα  χρηστών.  Ωστόσο,  είναι  απλό  να  κρίνει  κανείς  ότι  η  εφαρμογή  που 
επανασχεδιάστηκε  με  βάση  το  σύνολο  των  αρχών,  μπορεί  να  επεκτείνεται  και  σε  άλλες 
ηλικίες με την ίδια επιτυχία. 

Φυσικά,  παρά  το  ότι  στην  προκείμενη  εργασία  τα  συμπεράσματα  αποδείχθηκαν  τα 
αναμενόμενα με  την συγκεκριμένη  εφαρμογή, αυτό,  δε σημαίνει απαραίτητα ότι θα βρει 
την ίδια χρήση σε άλλα είδη ανάλογων εφαρμογών.  

Από την άλλη πλευρά και με κέντρο αναφοράς τους χρήστες αυτή τη φορά, δεν αποκλείεται 
αν επιλεγούν χρήστες με άλλα κριτήρια, να συναχθούν και διαφορετικά αποτελέσματα από 
αυτά  του  παρόντος  δείγματος.  Και  τούτο,  μπορεί  να  οφείλεται  αφενός  σε  ένα  ποσοστό 
σφάλματος της τάξεως του 5% που αναφέρεται στο διάστημα εμπιστοσύνης και αναλύεται 
στο κεφάλαιο 5 των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης και αφετέρου στην ηλικία, 
τη φυσική κατάσταση των ηλικιωμένων χρηστών, το μορφωτικό τους επίπεδο ή ακόμα και 
την κοινωνική τους διαστρωμάτωση.   

Λόγω  των  παραπάνω  περιορισμών,  καλό  θα  ήταν  το  προτεινόμενο  σύνολο  αρχών  και 
οδηγιών να εφαρμοστεί σε επιπλέον μελέτες περίπτωσης αφενός για την επιβεβαίωση της 
εγκυρότητάς του και αφετέρου για τη δυνατότητα επέκτασης του πειραματισμού σε ομάδες 
που  θα  επιλεγούν  με  άλλα  κριτήρια.  Αν  πραγματικά  υλοποιηθεί  ο  υποδεικνυόμενος 
πειραματισμός και  επανεπιβεβαιωθεί με  τον  τρόπο αυτό η εγκυρότητα  του μοντέλου,  θα 
μπορέσει  να  θεσπιστεί  ως  σύνολο  αρχών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  με 
ευρύτερες ‐από την παρούσα‐ εφαρμογές.  

Όσον αφορά τώρα στον δικτυακό τόπο diakoporama.gr, έναν μελλοντικό στόχο αποτελεί η 
επανασχεδίαση  του  σε  υψηλότερο  και  πλέον  τελειότερο  επίπεδο.  Εφόσον  οι  δοκιμές  με 
χρήστες  έδειξαν  ότι  το  πρωτότυπο  που  δημιουργήθηκε,  μπορεί  να  αποτελέσει  έναν 
πετυχημένο δικτυακό τόπο, δεν μένει παρά να υλοποιηθεί η σχεδίαση της διεπαφής. Μέσω 
των  παρατηρήσεων  που  έγιναν  από  τους  συμμετέχοντες  ‐κυρίως  για  τις  γραμματοσειρές 
και τα χρώματα‐ μπορούν να γίνουν κάποιες επιπλέον επεμβάσεις στην σχεδίαση και τελικά 
να επιτευχθεί η υλοποίηση του νέου diakoporama. 

Στο  ενδεχόμενο  ερώτημα  αν  η  ευχρηστία  των  αρχών  και  οδηγιών  του  προτεινόμενου 
συνόλου έχει την ίδια απήχηση σε έμπειρους ή άπειρους σχεδιαστές, η απάντηση είναι ότι 
το μοντέλο μπορεί να ανταποκριθεί για την ευχρηστία του, τόσο στους έμπειρους, όσο και 
στους  άπειρους.  Αφενός  γιατί  σχεδιάστηκε  από  ένα  νέο  σχεδιαστή  ‐την  συγγραφέα  εν 
προκειμένω‐ και αφετέρου γιατί η  τεκμηρίωση που έχει χρησιμοποιηθεί δεν έχει λόγο να 
μη γίνει αποδεκτή από τους έμπειρους, διότι οι αρχές και οι οδηγίες στις οποίες στηρίχτηκε, 
έχουν  στη  πλειονότητά  τους  αναπτυχθεί  από  έμπειρους  σχεδιαστές  μετά  εντατική  και 
μεθοδική έρευνα.  

Το  βέβαιο  είναι,  ότι  όπως  η  παρούσα  μελέτη  βελτίωσε  προηγούμενα  μοντέλα,  είναι 
αναμενόμενο  στο  εγγύς  και  απώτερο  μέλλον  να  εκπονηθούν  ανάλογες  μελέτες  που  θα 
πρέπει  να  εξυπηρετήσουν  νέες  απαιτήσεις  και  που  θα  στηρίζονται  σε  νέες  τεχνολογικές 
εφαρμογές για διαρκή ‐χωρίς τέλος‐ βελτίωση των διαδοχικών μοντέλων. 
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Παραρτήματα  

Παράρτημα  1:  Βιβλιογραφική  αναφορά  των  παραδειγμάτων  κάθε  οδηγίας  των  αντίστοιχων 
ευρετικών αρχών 

Σημειώνεται για την ευκολία του αναγνώστη ότι α) η αρίθμηση των παρακάτω οδηγιών παραπέμπει 
στις  αντίστοιχες  ευρετικές  αρχές,  β)  τα  παραδείγματα  που  παρατίθενται  χωρίς  βιβλιογραφικές 
αναφορές (όπως π.χ. στην οδηγία 7.5.) ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στη παρούσα εργασία. 

 

Οδηγία 1.1. Κατάλληλο εξ ορισμού (default) μέγεθος όλων των στοιχείων του δικτυακού 
τόπου ώστε να είναι ορατά στον χρήστη όταν συνδέεται για πρώτη φορά 

 μέγεθος της γραμματοσειράς ενός κειμένου τουλάχιστον 12 pt  

Αναφορά για το μέγεθος της γραμματοσειράς γίνεται α) στην δέκατη τέταρτη (14η) ευρετική 
αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους που ανέπτυξε η AARP, (Chisnell & 
Redish,   2005), β) στις σχεδιαστικές οδηγίες που αφορούν στο αναγνώσιμο κείμενο για τη 
δημιουργία  φιλικών  προς  τους  ηλικιωμένους  δικτυακών  τόπων  σύμφωνα  με  το National 
Institute of Aging (Making Your Web Site Senior friendly: a checklist, NIA), γ) στην ένατη (9η) 
σχεδιαστική οδηγία διαδικτύου για ηλικιωμένους σύμφωνα με  τους Kurniawan & Zaphiris  
(2005),  καθώς  και  δ)  στο  ενδέκατο  (11ο)  κεφάλαιο  των οδηγιών  ευχρηστίας  για σχεδίαση 
Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

 κατάλληλο μέγεθος κουμπιών‐στόχων  

Για το μέγεθος των κουμπιών γίνεται αναφορά α) στις σχεδιαστικές οδηγίες που αφορούν 
στην  ευκολία  πλοήγησης  για  τη  δημιουργία  φιλικών  προς  τους  ηλικιωμένους  δικτυακών 
τόπων σύμφωνα με το National  Institute of Aging (Making Your Web Site Senior friendly: a 
checklist,  NIA),  β)  στην  πρώτη  (1η)  από  τις  σχεδιαστικές  οδηγίες  διαδικτύου  για 
ηλικιωμένους  σύμφωνα  με  τους  Kurniawan  &  Zaphiris  (2005)  και  γ)  στο  δέκατο  (10ο) 
κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐Based  Web  Design  & 
Usability Guidelines, όσον αφορά στο μέγεθος των υπερσυνδέσμων. (GSA, 2006)  

Οδηγία 1.2. Κατάλληλη μορφή ανάδρασης με φανερή υπόδειξη οποιασδήποτε αλλαγής 
συμβαίνει 

 παροχή  ξεκάθαρης  μορφής  ανάδρασης  για  τις  ενέργειες  που  έχει  εκτελέσει,  για  τα 
στοιχεία που έχει εισαγάγει και για το πού βρίσκεται ο χρήστης κάθε στιγμή  

Αναφορά για το παραπάνω παράδειγμα γίνεται α) στο δεύτερο (2ο) κεφάλαιο των οδηγιών 
ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐Based Web Design & Usability Guidelines  (GSA, 
2006).  Η  συγκεκριμένη  οδηγία  υπάρχει  β)  και  στο  σύνολο WCAG  2.0.  όσον  αφορά  στην 
τοποθεσία  στην  οποία  βρίσκεται  ο  χρήστης  και  αφορά  στη  “λειτουργική  διεπαφή  και 
πλοήγηση” (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/). Επιπλέον, γ) η έβδομη (7η) ευρετική αρχή 
για  τη σχεδίαση δικτυακών  τόπων  για ηλικιωμένους που ανέπτυξε η AARP,  αναφέρει  την 
ανάγκη  ξεκάθαρης  ανάδρασης  για  τις  δραστηριότητες  που  εκτελεί  ο  χρήστης  (Chisnell & 
Redish,   2005).  Τέλος,  δ)  αναφορά  στη  δυνατότητα  απεικόνισης  όλων  των  στοιχείων  που 
έχει εισαγάγει ο χρήστης, γίνεται στο δέκατο τρίτο (13ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας 
για σχεδίαση Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines (GSA, 2006). 

 διαφοροποίηση  των  στοιχείων  που  έχουν  επιλεχθεί/  κλικαριστεί  ήδη  μια  φορά  από 
αυτά  που δεν έχουν  

Η διαφοροποίηση των συνδέσμων που έχει ήδη επισκεφθεί ο χρήστης από αυτούς που δεν 
έχει,  αναφέρεται  α)  στην  έκτη  (6η)  σχεδιαστική  οδηγία  διαδικτύου  για  ηλικιωμένους 
σύμφωνα με τους Kurniawan & Zaphiris  (2005), β) στην δεύτερη (2η) ευρετική αρχή για τη 
σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους  που  ανέπτυξε  η  AARP  (Chisnell  &  Redish,  
2005) καθώς και γ) στο δέκατο (10ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: 

  ‐ 154 ‐

http://www.w3.org/WAI/WAI-AGE/


ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

Research‐Based  Web  Design  &  Usability  Guidelines,  όπου  προτείνεται  η  χρωματική 
διαφοροποίηση ενός συνδέσμου όταν τον έχει επισκεφθεί ο χρήστης. (GSA, 2006) 

 κατάλληλος τρόπος ανάδρασης για την ορατότητα ακόμη και των μηδαμινών κινήσεων 
κάποιων στοιχείων  

Η  όγδοη  (8η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους  που 
ανέπτυξε  η  AARP,  μπορούμε  να  πούμε  πως  σχετίζεται  με  το  συγκεκριμένο  παράδειγμα 
καθώς  έχει  να  κάνει  με  την  παροχή  ανάδρασης  σε  άλλες  μορφές  πέρα  των  οπτικών. 
(Chisnell & Redish,  2005) 

Οδηγία  1.3.  Άμεση  παρουσίαση  και  ορατότητα  του  σημαντικότερου  περιεχομένου  του 
δικτυακού τόπου, όπου είναι δυνατόν 

 εμφάνιση όλων των επιλογών μιας λίστας ή ενός αναδυόμενου μενού  

Τόσο α) στις σχεδιαστικές οδηγίες που αφορούν την ευκολία πλοήγησης  για τη δημιουργία 
φιλικών  προς  τους  ηλικιωμένους  δικτυακών  τόπων  ‐σύμφωνα  με  το National  Institute  of 
Aging Making Your Web Site Senior friendly: a checklist, NIA)‐, όσο και β) στην τρίτη (3η) από 
τις  σχεδιαστικές  οδηγίες  διαδικτύου  για  ηλικιωμένους  ‐σύμφωνα  με  τους  Kurniawan  & 
Zaphiris  (2005),  αναφέρεται  η αποφυγή ή  η  οικονομία  χρήσης pull down menus. Μέσα  γ) 
στην  τέταρτη  (4η)  ευρετική αρχή για  τη σχεδίαση δικτυακών  τόπων για ηλικιωμένους που 
ανέπτυξε  η AARP,  αναφέρεται  η  προτίμηση  drop‐down menus  αντί  για pull‐down menus. 
(Chisnell & Redish,  2005)  

 εμφάνιση  όλων  των  περιεχομένων  ενός  pop‐up  παραθύρου  ή  ενός  δευτερεύοντος 
παραθύρου χωρίς την ανάγκη κύλισης  

Αναφορά  του παραπάνω παραδείγματος  γίνεται μέσα α)  στην  τέταρτη  (4η)  ευρετική αρχή 
για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους  που  ανέπτυξε  η  AARP  (Chisnell  & 
Redish,    2005),  β)  στην  τέταρτη  (4η)  σχεδιαστική  οδηγία  διαδικτύου  για  ηλικιωμένους 
σύμφωνα  με  τους  Kurniawan  &  Zaphiris  (2005)  και  γ)  στο  δεύτερο  (2ο)  κεφάλαιο  των 
οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines 
(GSA, 2006)  

 συνεχής εμφάνιση των τίτλων των στηλών ενός πίνακα 

Αναφέρεται στο δέκατο έκτο  (16ο)  κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση  Ιστού: 
Research‐Based Web Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

Οδηγία 1.4. Ορθή επιλογή χρωμάτων, υφής και γραφικών 

 δυνατότητα επιλογής εμφάνισης περιεχομένου σε ασπρόμαυρο  

Στο τρίτο  (3ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: Research‐Based Web 
Design & Usability Guideline, γίνεται αναφορά στην δυνατότητα ορατής πληροφορίας ακόμη 
και σε ασπρόμαυρα χρώματα. (GSA, 2006) 

 όταν τυπώνεται η σελίδα σε άσπρο‐μαύρο να είναι ορατή 

 αποφυγή χρωμάτων με μικρές αντιθέσεις (μπλε‐πράσινου)  

Την καταλληλότητα επιλογής χρωμάτων με μικρές αντιθέσεις χρωμάτων για εύκολα ορατή 
πληροφορία, αναφέρουν α) η δέκατη έκτη (16η) ευρετική αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών 
τόπων για ηλικιωμένους που ανέπτυξε η AARP (Chisnell & Redish,  2005), β) οι σχεδιαστικές 
οδηγίες  που  αφορούν  στο  αναγνώσιμο  κείμενο  για  τη  δημιουργία  φιλικών  προς  τους 
ηλικιωμένους  δικτυακών  τόπων  σύμφωνα  με  το National  Institute of Aging  (Making Your 
Web Site Senior friendly: a checklist, NIA) και γ) η όγδοη (8η) σχεδιαστική οδηγία διαδικτύου 
για ηλικιωμένους σύμφωνα με τους Kurniawan & Zaphiris (2005). 

 επαρκής αντίθεση χρωμάτων γραμματοσειράς με το φόντο  

Για  την  αντίθεση  που  πρέπει  να  υπάρχει  μεταξύ  γραμματοσειράς  κειμένου  και  φόντου 
κάνουν αναφορά α) η δέκατη έκτη  (16η)  ευρετική αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων 
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για  ηλικιωμένους  που  ανέπτυξε  η  AARP,  (Chisnell  &  Redish,    2005),    β)  οι  σχεδιαστικές 
οδηγίες  που  αφορούν  στο  αναγνώσιμο  κείμενο  για  τη  δημιουργία  φιλικών  προς  τους 
ηλικιωμένους  δικτυακών  τόπων  σύμφωνα  με  το National  Institute of Aging  (Making Your 
Web Site Senior friendly: a checklist, NIA), γ) η όγδοη (8η) σχεδιαστική οδηγία διαδικτύου για 
ηλικιωμένους σύμφωνα με τους Kurniawan & Zaphiris (2005) και δ) το δέκατο τέταρτο (14ο) 
κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐Based  Web  Design  & 
Usability Guidelines (GSA, 2006) 

Οδηγία 1.5. Κατάλληλα διατεταγμένοι κενοί χώροι μεταξύ των στοιχείων του δικτυακού 
τόπου 

 επαρκής κενός χώρος μεταξύ κειμένων ή στοιχείων αλληλεπίδρασης  

α)  Σε  οδηγία  του  συνόλου WCAG  2.0  που  αφορά  στην  “αντιληπτή  πληροφορία”  γίνεται 
αναφορά στην  χρήση  επαρκή  κενού  χώρου  για  την  κατάλληλη οπτική  αναπαράσταση  του 
κειμένου (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/). Χρήση αρκετού κενού χώρου προτείνει β) η 
δέκατη έβδομη (17η) ευρετική αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους που 
ανέπτυξε  η  AARP,  (Chisnell &  Redish,  2005),  γ)  οι  σχεδιαστικές  οδηγίες  που  αφορούν  το 
αναγνώσιμο κείμενο για τη δημιουργία φιλικών προς τους ηλικιωμένους δικτυακών τόπων 
σύμφωνα με το National Institute of Aging (Making Your Web Site Senior friendly: a checklist, 
NIA) καθώς και δ) η ένατη (9η) σχεδιαστική οδηγία διαδικτύου για ηλικιωμένους σύμφωνα 
με τους Kurniawan & Zaphiris (2005). 

Οδηγία 1.6. Ευανάγνωστο κειμενικό περιεχόμενο 

 κατάλληλος τύπος και πάχος γραμματοσειράς, στοίχιση, χρήση πεζών‐κεφαλαίων  

Για την καταλληλότητα της οπτικής αναπαράστασης του κειμένου γίνεται αναφορά α) στις 
οδηγίες  για  “αντιληπτή  πληροφορία”  του  συνόλου  WCAG  2.0 
(http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/),  β)  στις  σχεδιαστικές  οδηγίες  που  αφορούν  στο 
αναγνώσιμο κείμενο για τη δημιουργία φιλικών προς τους ηλικιωμένους δικτυακών τόπων 
σύμφωνα με το National Institute of Aging (Making Your Web Site Senior friendly: a checklist, 
NIA)  και  γ)  στο  ενδέκατο  (11ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού: 
Research‐Based Web Design & Usability Guidelines  (GSA, 2006). Πιο συγκεκριμένα, δ) στην 
δέκατη  τέταρτη  (14η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους 
που ανέπτυξε η AARP, προτείνεται η χρήση san serif τύπου γραμματοσειράς καθώς και μιας 
γραμματοσειράς  εύκολα  αναγνώσιμης.  (Chisnell  &  Redish,    2005).  ε)  Στην  ένατη  (9η) 
σχεδιαστική οδηγία διαδικτύου για ηλικιωμένους σύμφωνα με τους Kurniawan και Zaphiris 
προτείνεται αριστερή στοίχιση κειμένου, χρήση sentence case και san serif γραμματοσειράς.  
(Kurniawan  &  Zaphiris,  2005).  Αναφορά  για  την  στοίχιση  γίνεται  και  στ)  στο  έκτο  (6ο) 
κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐Based  Web  Design  & 
Usability  Guidelines  (GSA,  2006).  Τέλος,  ζ)  στο  ενδέκατο  (11ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών 
ευχρηστίας για σχεδίαση  Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines γίνεται 
αναφορά στη χρήση πεζών‐κεφαλαίων. (GSA, 2006)  

 κατάλληλος τύπος έμφασης και επισήμανσης κειμένου  

Στο δέκατο πέμπτο (15ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: Research‐
Based  Web  Design  &  Usability  Guidelines  προτείνεται  η  χρήση  κατάλληλης  μορφής 
γραμματοσειράς για έμφαση. (GSA, 2006) 

Οδηγία 1.7. Ορατότητα στοιχείων αλληλεπίδρασης 

 κατάλληλο μέγεθος στοιχείων αλληλεπίδρασης (π.χ. κουμπιά, υπερσύνδεσμοι, κ.α.) 

Μέσα  στην  τρίτη  (3η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους 
που ανέπτυξε η AARP, αναφέρεται η ανάγκη για μεγάλα κουμπιά. (Chisnell & Redish,  2005) 

 κατάλληλη μορφή πεδίων για συμπλήρωση από τον χρήστη  

Το παράδειγμα αυτό αναφέρεται στο δέκατο τρίτο (13ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας 
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για σχεδίαση Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines (GSA, 2006) 

 αναγνώριση κουμπιών με ή χωρίς τον κέρσορα να τα σημαδεύει 

Αναφορά  αυτού  του  παραδείγματος  γίνεται  α)  στο  δέκατο  (10ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών 
ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐Based Web Design & Usability Guidelines  (GSA, 
2006). Επιπλέον, β) σύμφωνα με τη δεύτερη (2η) ευρετική αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών 
τόπων  για  ηλικιωμένους  που  ανέπτυξε  η  AARP,  πρέπει  να  είναι  φανερό  ποια  στοιχεία 
μπορούν  να  κλικαριστούν  και  ποια  όχι,  και  πιο  συγκεκριμένα,  αναφέρεται  η  ανάγκη μιας 
ορατής  αλλαγής  (εκτός  από  αυτήν  του  κέρσορα)  όταν  ο  χρήστης  σημαδεύει  σε  κάτι  που  
κλικάρεται.  γ)  Στην δέκατη έκτη  (16η)  αρχή μάλιστα προτείνεται διαφορετική έμφαση  των 
αντικειμένων που κλικάρονται από τα υπόλοιπα. (Chisnell & Redish,  2005) 

Οδηγία  2.1.  Παροχή  περιεχομένου  σε  μορφή  που  δεν  απαιτεί  μεγάλη  εμπειρία  του 
χρήστη ή ιδιαίτερα προηγμένο επίπεδο ικανότητας ανάγνωσης 

 οικείες και μη διφορούμενες έννοιες 

α) Η δεύτερη (2η) αρχή ευχρηστίας του Nielsen για το “ταίριασμα” μεταξύ ενός συστήματος 
και του πραγματικού κόσμου  (Nielsen, 1993), αλλά και β) η αρχή “οικειότητας”  των Dix et 
al., 2004,  για την χρήση της γνώσης του χρήστη από άλλες καταστάσεις, θα μπορούσαν να 
παραλληλιστούν με αυτό το παράδειγμα. Μέσα στην γ) δέκατη  (10η) ευρετική αρχή για τη 
σχεδίαση δικτυακών  τόπων  για ηλικιωμένους που ανέπτυξε η AARP,  αναφέρεται η  χρήση 
οικείας  γλώσσας  των  ετικετών  για  τους  χρήστες,  ενώ  δ)  μέσα  στην  δέκατη  όγδοη  (18η) 
ευρετική αρχή, αναφέρεται η αποφυγή διφορούμενων εννοιών (Chisnell & Redish,  2005). ε) 
Στην Πέμπτη  (5η)  από  τις  σχεδιαστικές οδηγίες διαδικτύου  για ηλικιωμένους σύμφωνα με 
τους  Kurniawan  και  Zaphiris,  προτείνεται  η  χρήση  απλής  και  ξεκάθαρης  γλώσσας 
(Kurniawan & Zaphiris, 2005), ενώ στ) την αποφυγή γλώσσας που δεν κατανοούν οι χρήστες 
καθώς  και  τη  χρήση  λέξεων  που  ακούγονται  συχνά,  αναφέρει  το  δέκατο  πέμπτο  (15ο) 
κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐Based  Web  Design  & 
Usability Guidelines (GSA, 2006). Τέλος, αναφορά του συγκεκριμένου παραδείγματος γίνεται 
και  ζ)  στις  σχεδιαστικές  οδηγίες  που  αφορούν  την  παρουσίαση  πληροφορίας  για  τη 
δημιουργία  φιλικών  προς  τους  ηλικιωμένους  δικτυακών  τόπων  σύμφωνα  με  το National 
Institute of Aging. (Making Your Web Site Senior friendly: a checklist, NIA)  

 οικεία σύμβολα για τα γραφικά των κουμπιών  

Η  δεύτερη  (2η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους  που 
ανέπτυξε η AARP, αποτρέπει τη χρήση δύσκολων και μη‐οικείων συμβόλων για τα γραφικά 
που χρησιμοποιούνται στα κουμπιά. (Chisnell & Redish,  2005) 

 αποφυγή τεχνικών όρων, ακρωνύμιων ή συντομεύσεων  

α) Η εικοστή  (20η) ευρετική αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους που 
ανέπτυξε  η  AARP,  προτείνει  την  ελαχιστοποίηση  των  τεχνικών  όρων,  (Chisnell &  Redish,  
2005) και παρόμοια αναφορά γίνεται και β) στο δέκατο πέμπτο (15ο) κεφάλαιο των οδηγιών 
ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines.  (GSA, 
2006) 

 αποφυγή σύνθετων προτάσεων   

Το  παράδειγμα  αυτό  αναφέρεται  στο  δέκατο  πέμπτο  (15ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών 
ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐Based Web Design & Usability Guidelines  (GSA, 
2006) 

 κατανοητή σύνταξη προτάσεων 

Οδηγία 2.2. Αντίληψη και κατανόηση κάθε στοιχείου αλληλεπίδρασης 

 οι τίτλοι της κάθε σελίδας, συνδέσμου, επικεφαλίδας και ετικέτας κουμπιών ή πίνακα ή 
λίστας  να  είναι  περιγραφικοί,  επεξηγηματικοί,  μοναδικοί,  περιεκτικοί,  σαφείς,  σωστά 
τοποθετημένοι και εύκολα διακριτοί μεταξύ τους  
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Το  παράδειγμα  αναφέρεται  α)  στην  έκτη  (6η)  σχεδιαστική  οδηγία  διαδικτύου  για 
ηλικιωμένους  σύμφωνα  με  τους  Kurniawan  και  Zaphiris.  Οι  ίδιοι,  β)  στην  ένατη  (9η) 
σχεδιαστική  οδηγία,  αναφέρουν  την  ανάγκη  ξεκάθαρων  επικεφαλίδων  (Kurniawan  & 
Zaphiris,  2005).  γ)  Μέσα  στο  σύνολο  των  οδηγιών WCAG  2.0  που  αφορούν  τόσο  στην 
“λειτουργική διεπαφή και πλοήγηση” όσο και στην “κατανοητή πληροφορία”, αναφέρεται η 
ανάγκη  περιγραφικών  τίτλων  των  δικτυακών  τόπων  (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/). 
Σύμφωνα  με  την WebAIM,  δ)  η  δεύτερη  (2η)  αρχή  προσβάσιμης  ανάπτυξης  ιστοσελίδων 
αναφέρεται  στην  χρήση  κεφαλίδων  σε  πίνακες  δεδομένων  και  ε)  η  τέταρτη  (4η)  αρχή 
αναφέρεται στο νόημα που πρέπει να έχει κάθε ονομασία συνδέσμου, (Web Accessibility in 
Mind).  στ) Μέσα  στην  δεύτερη  (2η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για 
ηλικιωμένους  που  ανέπτυξε  η  AARP,  αναφέρεται  η  ανάγκη  για  ξεκάθαρες  ετικέτες  των 
κουμπιών. Επίσης, ζ) μέσα στην δέκατη ένατη (19η) ευρετική αρχή, αναφέρεται η ανάγκη για 
περιγραφικούς τίτλους και ετικέτες (Chisnell & Redish,  2005). Η χρήση ξεκάθαρων ετικετών 
που  να  αντικατοπτρίζουν  την  πληροφορία  καθώς  και  περιγραφικού,  μοναδικού  και 
περιεκτικού  τίτλου  κάθε σελίδας ή  κάθε στήλης  και  γραμμής  ενός πίνακα,  αναφέρεται  η) 
στο ένατο (9ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: Research‐Based Web 
Design  &  Usability  Guidelines.  Ακόμα,  θ)  στο  δέκατο  (10ο)  κεφάλαιο  του  ίδιου  συνόλου 
οδηγιών  ευχρηστίας  γίνεται  αναφορά  της  ανάγκης  κατανοητών  και  ευκόλως 
διαφοροποιήσιμων  υπερσυνδέσμων,  με  ξεκάθαρα  ονόματα  που  υποδεικνύουν  την 
τοποθεσία στην οποία θα οδηγήσουν. Τέλος, ι) στο δωδέκατο (12ο) κεφάλαιο αναφέρεται η 
ανάγκη παροχής βοηθητικού τίτλου για κάθε λίστα (GSA, 2006).  

 επεξηγηματικές επικεφαλίδες  ή κείμενα για τις εικόνες, τα γραφικά και τα animation 

α)  Η  όγδοη  (8η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους  που 
ανέπτυξε η AARP, υποστηρίζει την ανάγκη για επεξηγηματικές επικεφαλίδες ή εναλλακτικά 
κείμενα  για  το  δυναμικό  περιεχόμενο  (Chisnell  &  Redish,    2005).  Ακόμα,  β)  στο  δέκατο 
τέταρτο  (14ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: Research‐Based Web 
Design & Usability Guidelines προτείνεται η χρήση κατανοητών ετικετών για τις εικόνες που 
κλικάρονται. (GSA, 2006) 

Οδηγία  2.3.  Σαφής  ένδειξη  για  την  ενέργεια  που  πρέπει  να  κάνει  ο  χρήστης  για  να 
αλληλεπιδράσει αποτελεσματικά 

 σαφής ένδειξη για το ποιο κουμπί πρέπει να πατηθεί ώστε να εκτελεστεί μια ενέργεια  

Αναφορά  του  παραπάνω  παραδείγματος  γίνεται  α)  στο  δέκατο  τρίτο  (13ο)  κεφάλαιο  των 
οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines 
(GSA,  2006)  και  β)  μέσα  στην  ενδέκατη  (11η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών 
τόπων  για  ηλικιωμένους  που  ανέπτυξε  η  AARP,  όπου  υποστηρίζεται  ότι  τα  ονόματα  των 
ετικετών πρέπει να ανταποκρίνονται στις εργασίες και στους στόχους των χρηστών. (Chisnell 
& Redish,  2005) 

Οδηγία 2.4. Σαφής ένδειξη για μια υποχρεωτική ή προαιρετική ενέργεια που ζητείται από 
τον χρήστη 

 σαφής ένδειξη  για  το αν απαιτείται  να συμπληρωθεί  ένα πεδίο μιας φόρμας από  τον 
χρήστη 

Αναφορά του παραδείγματος γίνεται στο δέκατο τρίτο (13ο) κεφάλαιο οδηγιών ευχρηστίας 
για σχεδίαση Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

Οδηγία  2.5.  Παρουσίαση  περιεχομένου  με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  ανάλογα  την 
περίπτωση ώστε να επιτυγχάνεται ο επιθυμητός σκοπός 

 κατάλληλη επιλογή εικόνων, επεξηγηματικών του κειμένου  

Αναφέρεται στην δεύτερη  (2η) σχεδιαστική οδηγία διαδικτύου για ηλικιωμένους σύμφωνα 
με τους Kurniawan και Zaphiris ( 2005). 
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 απεικόνιση  πληροφορίας  σε  γραφήματα  ή  σε  εικόνες  όταν  απαιτείται  (πχ.  για 
διευκόλυνση μάθησης: χρήση εικόνων παρά κειμένου)  

Αναφέρεται  στο  δέκατο  τέταρτο  (14ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση 
Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines (GSA, 2006) 

 ποσοτική ή ποιοτική απεικόνιση  

Αναφέρεται στο δέκατο έκτο  (16ο)  κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση  Ιστού: 
Research‐Based Web Design & Usability Guidelines (GSA, 2006) 

Οδηγία  2.6.  Παρουσίαση  περιεχομένου  με  φυσιολογική  και  εννοιολογική  μορφή  και 
ακολουθία 

 παρουσίαση αντικειμένων με σειρά συνειρμικής προτεραιότητας 

Οδηγία 3.1. Ελεγχόμενη πλοήγηση 

 δυνατότητα  επιστροφής  στην  αμέσως προηγούμενη  τοποθεσία,  στην  αρχική  σελίδα  ή 
σε βασικές σελίδες από οποιαδήποτε τοποθεσία του δικτυακού τόπου,  

Η  ενσωμάτωση  κουμπιών  για  την  μετακίνηση  του αναγνώστη  στις  σελίδες  του  δικτυακού 
τόπου, αναφέρεται α) στις σχεδιαστικές οδηγίες που αφορούν την ευκολία πλοήγησης  για 
τη δημιουργία φιλικών προς τους ηλικιωμένους δικτυακών τόπων σύμφωνα με το National 
Institute  of Aging  (Making  Your Web  Site  Senior  friendly:  a  checklist, NIA).  Ακόμη,  β)  στο 
πέμπτο  (5ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐Based Web 
Design & Usability Guidelines αναφέρεται η πρόσβαση του χρήστη στην αρχική σελίδα από 
παντού. (GSA, 2006) 

 παροχή στατικών και όχι δυναμικών μενού πλοήγησης 

Μέσα  στην  έκτη  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους  που 
ανέπτυξε η AARP, αναφέρεται η ανάγκη χρήσης στατικών μενού. (Chisnell & Redish,  2005) 

Οδηγία 3.2. Ελεγχόμενες δράσεις σε δυναμικό περιεχόμενο (π.χ. ήχοι, βίντεο, κ.α.) 

 δυνατότητα παύσης, ή απόκρυψης των κινούμενων στοιχείων, ή των στοιχείων ήχου και 
βίντεο, ή των στοιχείων που αναβοσβήνουν  

α) Σύμφωνα με τους Dix et al., το παράδειγμα αυτό παραπέμπει στην αρχή “πρωτοβουλίας 
διαλόγου” από τον χρήστη, δηλαδή στην  ικανότητά του να διακόψει ανά πάσα στιγμή μια 
εργασία (Dix et al., 2004). β) Στο σύνολο οδηγιών WCAG 2.0 που αφορά στην “λειτουργική 
διεπαφή  και  πλοήγηση”,  αναφέρεται  η  ανάγκη  ύπαρξης  μηχανισμού  που  θα  μπορεί  να 
σταματά  τα  κινούμενα  στοιχεία  ή  τον  ήχο  (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/).  Αναφορά 
αποφυγής  κινούμενου  κειμένου  γίνεται  και  γ)  στην  ένατη  (9η)  σχεδιαστική  οδηγία 
διαδικτύου για ηλικιωμένους σύμφωνα με τους Kurniawan και Zaphiris (2005). Τέλος, δ) στο 
τρίτο  (3ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐Based  Web 
Design & Usability Guidelines, γίνεται αναφορά αποφυγής τρεμοσβησίματος (GSA, 2006) 

 δυνατότητα ρύθμισης των ορίων χρόνου, αν υπάρχουν περιορισμοί αυτών  

Το  παράδειγμα  αυτό  αναφέρεται  σε  μία  από  τις  οδηγίες  του  συνόλου   WCAG  2.0  για 
“λειτουργική διεπαφή και πλοήγηση”, η οποία αναφέρει την ύπαρξη ενός μηχανισμού που 
θα μπορεί να ρυθμίζει τα όρια του χρόνου. (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/) 

 δυνατότητα αυξομείωσης ήχου 

Οδηγία 3.3. Δυνατότητα προσαρμογής του μεγέθους όλων των στοιχείων του δικτυακού 
τόπου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη 

 ξεκάθαρος τρόπος ρύθμισης του μεγέθους της γραμματοσειράς ενός κειμένου  

Το  παράδειγμα  αυτό  αναφέρεται  α)  στην  δέκατη  τέταρτη  (14η)  ευρετική  αρχή  για  τη 
σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους  που  ανέπτυξε  η  AARP  (Chisnell  &  Redish,  
2005), αλλά και β) στο σύνολο οδηγιών WCAG 2.0  για “αντιληπτή πληροφορία” και γ) πιο 
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συγκεκριμένα,  για “λειτουργική διεπαφή και πλοήγηση”, με δυνατότητα αλλαγής  μεγέθους 
του κειμένου μέχρι και 200%. (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/)  

Οδηγία 3.4. Δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών τρόπων παρουσίασης των μη κειμενικών 
στοιχείων του δικτυακού τόπου σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε χρήστη 

 χρήση υπότιτλων για βίντεο ή κειμένων απομαγνητοφώνησης για περιεχόμενα ήχου,  

Το παραπάνω παράδειγμα αναφέρεται α) στην πέμπτη  (5η) αρχή προσβάσιμης ανάπτυξης 
ιστοσελίδων  σύμφωνα  με  την  WebAIM  (Web  Accessibility  in  Mind),  β)  στο  τρίτο  (3ο) 
κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐Based  Web  Design  & 
Usability  Guidelines  (GSA,  2006)  και  γ)  στις  σχεδιαστικές  οδηγίες  που  αφορούν  την 
ενσωμάτωση άλλων μέσων για τη δημιουργία φιλικών προς τους ηλικιωμένους δικτυακών 
τόπων σύμφωνα με το National  Institute of Aging (Making Your Web Site Senior friendly: a 
checklist, NIA). Τέλος, δ) η παροχή εναλλακτικών τρόπων παρουσίασης περιεχομένου ήχου ή 
βίντεο   αναφέρεται  και στο σύνολο WCAG 2.0 που αφορά στην “αντιληπτή πληροφορία”. 
(http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/)  

 καθοδήγηση από  αυτόματο  “υποβολέα”  που  θα  υποδεικνύει  ηχητικά  τον  ευκολότερο 
τρόπο πλοήγησης   

Γίνεται αναφορά στην τρίτη (3η) σχεδιαστική οδηγία διαδικτύου για ηλικιωμένους σύμφωνα 
με τους Kurniawan και Zaphiris (2005). 

 εναλλακτική ‐πλέον ευανάγνωστη‐ μορφή παρουσίασης των CAPTCHA  

Γίνεται  αναφορά  σε  οδηγία  του    που  αφορά  στην  “αντιληπτή  πληροφορία”  του  συνόλου 
WCAG 2.0. (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/) 

Οδηγία 3.5. Δυνατότητα διόρθωσης, αναίρεσης ή ακύρωσης οποιασδήποτε ενέργειας 

 διόρθωση ή αναίρεση υποβολής οποιασδήποτε πληροφορίας  

Οδηγία  του  συνόλου WCAG 2.0  που  απευθύνεται  σε  “κατανοητή  πληροφορία”  αναφέρει 
την  δυνατότητα  αντιστρέψιμης  υποβολής  νομικών  υποχρεώσεων  ή  οικονομικών 
συναλλαγών. (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/) 

 εύκολη επιλογή αναίρεσης/επανάληψης (undo/redo)  

Το  παράδειγμα  της  αναίρεσης/επανάληψης  (undo/redo)  παραπέμπει  κυρίως  στον 
παράγοντα  ευχρηστίας  “λίγα  λάθη”  που  αφορά  στην    δυνατότητα  επιστροφής  σε 
προηγούμενη τοποθεσία (Nielsen, 1995) 

Οδηγία 3.6.  Δυνατότητα  υπερπήδησης  οποιουδήποτε  επαναλαμβανόμενου  στοιχείου  ή 
ενέργειας 

 κατάλληλη διαμόρφωση δράσεων ή  επιλογών  για αποφυγή συχνών ή  επαναληπτικών 
ενεργειών του χρήστη κατά τις καταχωρήσεις μιας φόρμας  

Σχετική αναφορά γίνεται α) στην τέταρτη  (4η) αρχή ευχρηστίας  του Nielsen  καθώς έχει να 
κάνει με την κατάλληλη διαμόρφωση των συχνών ενεργειών, (Nielsen, 1993) και β) στο τρίτο 
(3ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση  Ιστού: Research‐Based Web Design & 
Usability Guidelines (GSA, 2006) 

 παροχή  συνδέσμων  όπως  “προχωρήστε  στο  κυρίως  περιεχόμενο”  ή  “παραλείψτε  την 
πλοήγηση” 

Οδηγία 3.7. Δυνατότητα ελέγχου των αναπάντεχων αλλαγών που μπορεί να γίνουν κατά 
τη διάρκεια αλληλεπίδρασης 

 ελεγχόμενη αυτόματη ενημέρωση του περιεχομένου από τον χρήστη 

Αναφορά  γίνεται  α)  σε  οδηγία  του  συνόλου  οδηγιών  WCAG  2.0  που  αφορά  στην 
“λειτουργική διεπαφή και πλοήγηση” αλλά και β)  σε οδηγία που αφορά στην “κατανοητή 
πληροφορία”  και προτείνει  να μην αλλάζει  αυτόματα  το περιεχόμενο με  την αλλαγή μιας 
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ρύθμισης, προτού ενημερωθεί ο χρήστης. (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/)  

Οδηγία  3.8.  Δυνατότητες  επιλογής  αναζήτησης  περιεχομένου  σύμφωνα  με  τις 
προτιμήσεις των χρηστών 

 ρύθμιση επιλογών τρόπου αναζήτησης  

Το παράδειγμα αναφέρεται στο δέκατο έβδομο (17ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για 
σχεδίαση Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines (GSA, 2006) 

Οδηγία 4.1. Παροχή βοήθειας κατά την πλοήγηση 

 κατάλληλα μενού πλοήγησης,  

Η παροχή κατάλληλων μενού πλοήγησης αναφέρεται στον παράγοντα ευχρηστίας στον Ιστό 
“ευκολία απομνημόνευσης” (Nielsen, 1995) 

 προσανατολιστικά στοιχεία ή μηνύματα, σε κατάλληλες θέσεις 

α)  Μέσα  στην  δέκατη  όγδοη  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για 
ηλικιωμένους  που  ανέπτυξε  η  AARP,  προτείνεται  η  χρήση  εύκολα  αναγνωρίσιμων 
μηνυμάτων  (Chisnell & Redish,   2005),  ενώ β) μια από τις οδηγίες  του συνόλου WCAG 2.0 
που  αφορά  στην  επίτευξη  “κατανοητής  πληροφορίας”  προτείνει  την  παρουσίαση  της 
πλοήγησης  με  την  ίδια  σειρά  σε  κάθε  σελίδα  του  δικτυακού  τόπου. 
(http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/) 

Οδηγία 4.2. Παροχή βοήθειας κατά την εκτέλεση μιας ενέργειας 

 σαφήνεια τεχνικών όρων, ορολογίας  και οδηγιών  

Γίνεται αναφορά α) στις σχεδιαστικές οδηγίες που αφορούν την παρουσίαση πληροφορίας 
για  τη  δημιουργία  φιλικών  προς  τους  ηλικιωμένους  δικτυακών  τόπων  σύμφωνα  με  το 
National  Institute  of  Aging  (Making  Your  Web  Site  Senior  friendly:  a  checklist,  NIA). 
Επιπρόσθετα, β) μέσα στην δέκατη όγδοη  (18η) ευρετική αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών 
τόπων για ηλικιωμένους που ανέπτυξε η AARP, προτείνεται η χρήση εύκολα αναγνωρίσιμων 
οδηγιών, ενώ γ) μέσα στην εικοστή  (20η) ευρετική αρχή, προτείνεται η χρήση κατάλληλων 
τεχνικών όρων και οδηγιών γραμμένων σε σαφή γλώσσα (Chisnell & Redish,   2005). Τέλος, 
δ) στο δεύτερο (2ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: Research‐Based 
Web Design & Usability Guidelines τίθεται η ανάγκη επεξήγησης της ορολογίας. (GSA, 2006) 

 επαρκής χώρος μεταξύ στόχων/κουμπιών  

Μέσα  α)  στην  τρίτη  (3η)  αλλά  και  β)  στην  δέκατη  έβδομη  (17η)  ευρετική  αρχή  για  τη 
σχεδίαση δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους που ανέπτυξε η AARP, αναφέρεται η ανάγκη 
για ύπαρξη αρκετού χώρου μεταξύ των στόχων. (Chisnell & Redish,  2005) 

 αποφυγή απαίτησης διπλού κλικαρίσματος για την επιλογή ενός στοιχείου, πράγμα που 
δυσκολεύει και πολλές φορές μπερδεύει ιδιαιτέρως  τους ηλικιωμένους  

Η δυσκολία διπλού κλικαρίσματος αναφέρεται α) στις σχεδιαστικές οδηγίες που αφορούν 
την  ευκολία  πλοήγησης    για  τη  δημιουργία  φιλικών  προς  τους  ηλικιωμένους  δικτυακών 
τόπων σύμφωνα με το National Institute of Aging, (Making Your Web Site Senior friendly: a 
checklist,  NIA)  και  β)  στην  πρώτη  (1η)  σχεδιαστική  οδηγία  διαδικτύου  για  ηλικιωμένους 
σύμφωνα με τους Kurniawan και Zaphiris. (2005) 

 αναλυτικές, ξεκάθαρες και περιγραφικές επεξηγήσεις ενεργειών 

Οδηγία 4.3. Παροχή βοήθειας κατά την εκτέλεση μιας λανθασμένης ενέργειας 

 αυτόματος εντοπισμός λάθους, άμεση περιγραφή του μηνύματος σφάλματος με απλή 
γλώσσα και παροχή εποικοδομητικών προτάσεων για την διόρθωσή του με δυνατότητα 
επαναφοράς στη προ του λάθους θέση  

Το παραπάνω παράδειγμα παραπέμπει τόσο α) στην ένατη (9η) αρχή ευχρηστίας του Nielsen 
(1993), όσο και β) στον παράγοντα ευχρηστίας “λίγα λάθη” με δυνατότητα επιστροφής σε 
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προηγούμενη τοποθεσία (Nielsen, 1995). γ) Δυο από τις οδηγίες του συνόλου WCAG 2.0 για 
“κατανοητή  πληροφορία”,  υποστηρίζουν  πως  σε  περίπτωση  εισαγωγής  κάποιου  λάθους, 
πρέπει  να  παρουσιαστεί  και  να  περιγραφεί  άμεσα  στον  χρήστη  καθώς  και  να  δοθούν 
προτάσεις για τη διόρθωσή του (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/).  

δ) Το δέκατο τρίτο  (13ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση  Ιστού: Research‐
Based Web Design & Usability Guidelines, προτείνει την αναφορά εντοπισμού λάθους (GSA, 
2006), ενώ ε) μέσα στην έβδομη  (7η) ευρετική αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων για 
ηλικιωμένους  που  ανέπτυξε  η  AARP,  αναφέρεται  η  ανάγκη  περιγραφής  των  λαθών  και 
παροχής  λύσεων.  (Chisnell &  Redish,    2005).  Τέλος,  στ)  στην  ενδέκατη  (11η)  σχεδιαστική 
οδηγία διαδικτύου για ηλικιωμένους σύμφωνα με τους Kurniawan και Zaphiris, προτείνεται 
η  παροχή  απλών  και  ευκόλως  κατανοητών  μηνυμάτων  λάθους.  (Kurniawan  &  Zaphiris, 
2005) 

 ανοχή σε λάθη με όσο το δυνατόν πιο ήπιες  συνέπειες 

Οδηγία 4.4. Παροχή βοήθειας κατά την αναζήτηση 

 ποικίλοι τρόποι αναζήτησης και επεξήγησης της καταλληλότητας του καθενός  

Γίνεται  αναφορά  του  παραδείγματος  στο  δέκατο  έβδομο  (17ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών 
ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines.  (GSA, 
2006) 

Οδηγία 4.5. Παροχή βοήθειας κατά την συμπλήρωση φορμών 

 περιγραφικές και ξεκάθαρες ετικέτες και λέξεις‐κλειδιά στα πεδία συμπλήρωσης 

Στο  δέκατο  τρίτο  (13ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐
Based Web  Design & Usability Guidelines,  προτείνεται  μια  ξεκάθαρη  σχετική  ετικέτα  για 
κάθε πληροφορία του πεδίου που πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης.  (GSA, 2006) 

 παροχή οδηγιών για τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων  

Η τρίτη  (3η) αρχή προσβάσιμης ανάπτυξης  ιστοσελίδων σύμφωνα με WebAIM αναφέρεται 
στην  εξασφάλιση  της  ικανότητας  των  χρηστών  να  συμπληρώσουν  μια  φόρμα  (Web 
Accessibility in Mind) 

Οδηγία 4.6. Παροχή σημαντικών στοιχείων βοήθειας 

 παροχή  υποστηρικτικών  πληροφοριών  για  περιεχόμενο  δικτυακού  τόπου  μέσω 
υποστηρικτικών υπερσυνδέσμων ή παραπομπών  

Η παροχή υποστηρικτικών συνδέσμων ή παραπομπών αναφέρεται α) μέσα στην ένατη (9η) 
αλλά  και  β)  στην  ενδέκατη  (11η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για 
ηλικιωμένους που ανέπτυξε η AARP, (Chisnell & Redish,  2005), γ) στο δέκατο (10ο) κεφάλαιο 
των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐Based  Web  Design  &  Usability 
Guidelines  (GSA,  2006)  και  δ)  στην  ενδέκατη  (11η)  σχεδιαστική  οδηγία  διαδικτύου  για 
ηλικιωμένους σύμφωνα με τους Kurniawan και Zaphiris, η οποία θέτει την ανάγκη παροχής 
online βοήθειας.  (Kurniawan & Zaphiris, 2005)  

 

 παροχή πληροφοριών επικοινωνίας 

Αναφέρεται  στις  σχεδιαστικές  οδηγίες  που  αφορούν  την  ευκολία  πλοήγησης  για  τη 
δημιουργία  φιλικών  προς  τους  ηλικιωμένους  δικτυακών  τόπων  σύμφωνα  με  το National 
Institute of Aging. (Making Your Web Site Senior friendly: a checklist, NIA) 

 δυνατότητα εκτύπωσης του περιεχομένου  

Στο  δεύτερο  (2ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐Based 
Web  Design  &  Usability  Guidelines,  γίνεται  αναφορά  για  δυνατότητα  μορφοποίησης  της 
πληροφορίας ώστε να είναι κατάλληλη για εκτύπωση. (GSA, 2006) 
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 εύκολα εκτυπώσιμη σελίδα σε Α4   

Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  (2ο)  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐Based 
Web Design & Usability Guidelines,  γίνεται αναφορά για παροχή  κατάλληλα εκτυπώσιμου 
κειμένου για χρήστες. (GSA, 2006) 

 πολλαπλοί τρόποι υπενθύμισης μιας ενέργειας, καθώς όσο περισσότερες υπενθυμίσεις 
υπάρχουν, τόσο περισσότερο πιθανό είναι να τις προσέξει κάποιος 

Οδηγία 5.1. Συνέπεια απεικόνισης όλων των στοιχείων του δικτυακού τόπου 

 ανάλογη παρουσίαση στοιχείων με όμοια λειτουργία,  

Το παραπάνω παράδειγμα μπορούμε να πούμε πως αναφέρεται α) σε μια από τις οδηγίες 
του  συνόλου WCAG  2.0  για  “κατανοητή  πληροφορία”,  η  οποία  προτείνει  συνέπεια  στα 
στοιχεία  με  παρόμοια  λειτουργία  (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/).  Αναφορά  του 
γίνεται  και  β)  στις  σχεδιαστικές  οδηγίες  που  αφορούν  την  ευκολία  πλοήγησης    για  τη 
δημιουργία  φιλικών  προς  τους  ηλικιωμένους  δικτυακών  τόπων  σύμφωνα  με  το National 
Institute  of  Aging  (Making  Your Web  Site  Senior  friendly:  a  checklist, NIA).  Τέλος,  γ)  στο 
δέκατο τρίτο  (13ο)  κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση  Ιστού: Research‐Based 
Web  Design  &  Usability  Guidelines  προτείνεται  η  απεικόνιση  ετικετών  των  κουμπιών  να 
είναι ίδια. (GSA, 2006) 

 όμοιος τρόπος επισήμανσης  

Αναφορά γίνεται στο ενδέκατο (11ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: 
Research‐Based Web Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

 ομαδοποίηση σχετικών πληροφοριών κάτω από διακριτούς τίτλους 

Μέσα  α)  στην  ενδέκατη  (11ο)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για 
ηλικιωμένους  που  ανέπτυξε  η  AARP,  αναφέρεται  η  ομαδοποίηση  σχετικών  θεμάτων  με 
χρήση  ετικετών,  ενώ  β)  η  δέκατη  πέμπτη  (15η)  αναφέρεται  πιο  συγκεκριμένα  σε  οπτική 
ομαδοποίηση. Επίσης, γ) μέσα στην δέκατη έβδομη (17η) προτείνεται η τμηματοποίηση του 
σώματος  του  κειμένου  με  κατάλληλους  και  ορατούς  τίτλους  (Chisnell  &  Redish,    2005). 
Αναφορά του παραδείγματος γίνεται δ) στο δέκατο έκτο κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας 
για σχεδίαση Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines και ε) στο ένατο (9ο) 
κεφάλαιο όπου αναφέρεται η αποτελεσματική ομαδοποίηση επιλογών  (GSA, 2006). Τέλος, 
στ)  στο  σύνολο WCAG  2.0,  για  την  επίτευξη  “κατανοητής  πληροφορίας”  αναφέρεται  μια 
οδηγία  στη  χρήση  τίτλων  για  την  οργάνωση  του  περιεχομένου 
(http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/)  

Οδηγία 5.2. Συνέπεια διάταξης (layout) 

 οργανωμένη γενική δομή δικτυακού τόπου  

Γίνεται  αναφορά  στην  ένατη  (9η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για 
ηλικιωμένους που ανέπτυξε η AARP, η οποία υποστηρίζει πως η δομή του δικτυακού τόπου 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ορατή. (Chisnell & Redish,  2005) 

 ξεκάθαρα όρια σελίδας  

Η αναγνώριση των στοιχείων των ορίων της σελίδας αναφέρεται στο έκτο (6ο) κεφάλαιο των 
οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines 
(GSA, 2006) 

 πλαισίωση σημαντικών αντικειμένων  

Η ανάγκη χρήσης πλαισίων για αντικείμενα που πρέπει να είναι ορατά οποιαδήποτε στιγμή, 
αναφέρεται στο έκτο (6ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: Research‐
Based Web Design & Usability Guidelines (GSA, 2006) 

 αρμονική χρήση ή/ και διάταξη κενών χώρων  

Γίνεται  αναφορά  κατάλληλης  χρήσης  κενών  χώρων  στο  έκτο  (6ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών 
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ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐Based Web Design & Usability Guidelines  (GSA, 
2006) 

 εμφανής και σταθερή η θέση του λογότυπου του δικτυακού τόπου 

Γίνεται αναφορά α) στις σχεδιαστικές οδηγίες που αφορούν την ευκολία πλοήγησης  για τη 
δημιουργία  φιλικών  προς  τους  ηλικιωμένους  δικτυακών  τόπων  σύμφωνα  με  το National 
Institute of Aging (Making Your Web Site Senior friendly: a checklist, NIA) και β) στο δέκατο 
τέταρτο  (14ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: Research‐Based Web 
Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

 κατάλληλος τρόπος αρίθμησης των λιστών  

Γίνεται αναφορά στο δωδέκατο (12ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: 
Research‐Based Web Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

Οδηγία 5.3. Συνέπεια εννοιολογικής οργάνωσης της πληροφορίας 

 εμφανής διαχωρισμός κυρίου περιεχομένου από διαφημίσεις  

Το  παράδειγμα  αυτό  αναφέρεται  μέσα  στη  δέκατη  τρίτη  (13η)  ευρετική  αρχή  για  τη 
σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους  που  ανέπτυξε  η  AARP.  (Chisnell  &  Redish,  
2005) 

 παρουσίαση  περιεχομένων  μέσω  μιας  εξυπηρετικής  λίστας  ή  μέσω  site map  που  θα 
συνδέεται με κάθε σελίδα  

α) Στην δωδέκατη (12η) ευρετική αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους 
που ανέπτυξε η AARP, αναφέρεται η συμπερίληψη ενός site map  το οποίο προτείνεται να 
συνδέεται με κάθε σελίδα αλλά και να παρέχει μια γρήγορη όψη όλου του δικτυακού τόπου 
(Chisnell & Redish,   2005). Ακόμα,   αναφορά ανάγκης παροχής site map γίνεται και β) στην 
ενδέκατη  (11η)  σχεδιαστική  οδηγία  διαδικτύου  για  ηλικιωμένους  σύμφωνα  με  τους 
Kurniawan  και  Zaphiris  (2005).  Η  παροχή  μιας  εξυπηρετικής  λίστας  περιεχομένων 
αναφέρεται  γ)  στο  έβδομο  (7ο)  και  δ)  στο    δωδέκατο  (12ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών 
ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines.  (GSA, 
2006) 

 κάθε όμοιο ή ανάλογο είδος πληροφορίας να τοποθετείται με συνέπεια στο ίδιο σημείο 

Αναφέρεται  στις  σχεδιαστικές  οδηγίες  που  αφορούν  την  ευκολία  πλοήγησης    για  τη 
δημιουργία  φιλικών  προς  τους  ηλικιωμένους  δικτυακών  τόπων  σύμφωνα  με  το National 
Institute of Aging. (Making Your Web Site Senior friendly: a checklist, NIA) 

Οδηγία 5.4. Συνέπεια πλοήγησης 

 συνεπής παρουσίαση πλοήγησης σε κάθε σελίδα, το κουμπί “πίσω” να επιστρέφει στην 
ακριβώς  προηγούμενη  σελίδα,  το  “αρχική  σελίδα”  στην  αρχική,  το  όνομα  ενός 
υπερσυνδέσμου σε σχετική σελίδα  

α)  Η  πέμπτη  (5η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους  που 
ανέπτυξε η AARP, αναφέρει την προβλεψιμότητα λειτουργίας του κουμπιού “πίσω” και πιο 
συγκεκριμένα θέτει ως ανάγκη να  ισχύει πάντα η δυνατότητα μεταφοράς του χρήση στην 
σελίδα από την οποία ήρθε (Chisnell & Redish,  2005). Επίσης, β) στο δέκατο (10ο) κεφάλαιο 
των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐Based  Web  Design  &  Usability 
Guidelines,  γίνεται  αναφορά  “ταιριάσματος”  του  ονόματος  ενός  υπερσυνδέσμου  με  το 
όνομα της σελίδας στην οποία οδηγεί. (GSA, 2006) 

Οδηγία 5.5. Συνέπεια δράσεων 

 παρόμοιες δράσεις του χρήστη να έχουν όμοια αποτελέσματα,  

Παραπέμπει στην αρχή “συνέπειας” των Dix et al., (2004). 

 ο τρόπος επιλογής των στοιχείων και ο τρόπος εισαγωγής δεδομένων να είναι ίδιος για 
όλο τον δικτυακό τόπο  
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Στο  δέκατο  τρίτο  (13ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐
Based Web Design & Usability Guidelines  προτείνεται  ένας  τόπος    εισαγωγής  δεδομένων. 
(GSA, 2006) 

 προσαρμογή  μεγέθους  όλων  των  στοιχείων  όταν  γίνονται  διαρρυθμίσεις  από  τον 
χρήστη  

Το παράδειγμα αυτό παραπέμπει α) στην αρχή “προσαρμογή εργασίας”  (Dix et al., 2004). 
Παράλληλα,  αναφέρεται  και β)  στην δέκατη  τέταρτη  (14η)  ευρετική αρχή για  τη σχεδίαση 
δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους που ανέπτυξε η AARP (Chisnell & Redish,  2005). Τέλος, 
γ) μέσα στην τρίτη (3η) ευρετική αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους 
που ανέπτυξε η AARP, αναφέρεται ότι πρέπει όταν μεγεθύνεται το κείμενο να μεγεθύνονται 
και οι σύνδεσμοι. (Chisnell & Redish,  2005)  

Οδηγία 5.6. Συνέπεια σχεδιαστικού στυλ και μορφής 

 ομαδοποίηση στοιχείων με χρώματα  

Γίνεται  αναφορά  στο  δέκατο  έκτο  (16ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση 
Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

 χρήση  ίδιων  γραμματοσειρών  και  χρωμάτων  για  τα  στοιχεία  αλληλεπίδρασης  με  ίδια 
λειτουργία 

Οδηγία 5.7. Συνέπεια ορολογίας 

 ίδια ονομασία υπερσυνδέσμων που οδηγούν στον ίδιο προορισμό  

Αναφέρεται α) μέσα στην ενδέκατη (11η) ευρετική αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων 
για  ηλικιωμένους  που  ανέπτυξε  η AARP,  (Chisnell &  Redish,    2005)  και  β)  στην  έκτη  (6η) 
σχεδιαστική οδηγία διαδικτύου για ηλικιωμένους σύμφωνα με τους Kurniawan και Zaphiris  
(2005). 

Οδηγία 6.1. Σύνεση στην  επιλογή των στοιχείων που απαρτίζουν τον δικτυακό τόπο 

 παρουσίαση μόνο των απαραίτητων στοιχείων για το μήνυμα που θέλει να προβάλλει ο 
δικτυακός τόπος ή για την γενικότερη επιτυχία του  

α)  Στην  πέμπτη  (5η)  σχεδιαστική  οδηγία  διαδικτύου  για  ηλικιωμένους  σύμφωνα  με  τους 
Kurniawan  και  Zaphiris  προτείνεται  η  αποφυγή  μη  σχετικών  πληροφοριών  (Kurniawan & 
Zaphiris, 2005). Επίσης, η χρήση εικόνων θεωρείται απαραίτητη μόνο αν είναι βασικές για 
την επιτυχία του δικτυακού τόπου, όπως αναφέρεται β) στο δέκατο τέταρτο (14ο) κεφάλαιο 
των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐Based  Web  Design  &  Usability 
Guidelines. (GSA, 2006) 

 δραστικός  περιορισμός  πρόσθετης  πληροφορίας  όπως  μεγάλες  εικόνες,  στοιχεία  με 
υπερβολική έμφαση, βίντεο ή ήχοι που επιβαρύνουν τη σχεδίαση 

Αναφέρεται α) στην όγδοη (8η) αρχή ευχρηστίας του Nielsen (1993) αλλά και β) στο δέκατο 
τέταρτο  (14ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: Research‐Based Web 
Design  &  Usability  Guidelines,  σύμφωνα  με  το  οποίο  η  χρήση  βίντεο  ή  ήχου  πρέπει  να 
γίνεται μόνο αν είναι υποστηρικτικά για το μήνυμα του δικτυακού τόπου. (GSA, 2006) 

 απεικόνιση thumbnails για εικόνες  

Γίνεται αναφορά στο δέκατο τέταρτο (14ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση 
Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

 αποφυγή μορφών που περιστοιχίζονται από άλλες μορφές 

Οδηγία 6.2. Αποδοτικός τρόπος εκτέλεσης οποιασδήποτε ενέργειας 

 λογικό μέγεθος μονοπατιού για την εκτέλεση και επιτυχία κάθε εργασίας (2‐5 κλικ) 

Αναφέρεται μέσα στην ενδέκατη (11η) ευρετική αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων για 
ηλικιωμένους που ανέπτυξε η AARP. (Chisnell & Redish,  2005) 
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 αποφυγή παρουσίασης νέων πληροφοριών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας ενέργειας 

Μέσα  στην  ενδέκατη  (11η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για 
ηλικιωμένους  που  ανέπτυξε  η  AARP,  αναφέρεται  η  ανάγκη  ξεκάθαρου  μονοπατιού  από 
αντιπερισπασμούς για την επιτυχία ενός στόχου. (Chisnell & Redish,  2005) 

 αποφυγή  επαναληπτικών  πράξεων  από  τους  χρήστες  για  συμπλήρωση  των  ίδιων 
στοιχείων παραπάνω από μια φορές  

Αναφέρεται στο δέκατο τρίτο (13ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: 
Research‐Based Web Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

 τήρηση συνειρμικής προτεραιότητας για τις λειτουργίες της εφαρμογής  

Αναφέρεται στο δέκατο τρίτο (13ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: 
Research‐Based Web Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

 αποφυγή εργασιών που απαιτούν γρήγορη και συνεχή και πολύπλοκη έρευνα 

Οδηγία  6.3.  Κατάλληλος  τρόπος  απόδοσης  του  περιεχομένου  με  διάχυτο  πνεύμα 
φιλικότητας 

 κατάλληλο ύφος και έκφραση του περιεχομένου (κατάφαση και όχι άρνηση, ενεργητική 
φωνή)  

Η χρήση ενεργητικής φωνής προτείνεται  α) στην  δέκατη ένατη (19η) ευρετική αρχή για τη 
σχεδίαση  δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους  που  ανέπτυξε  η  AARP  (Chisnell  &  Redish,  
2005)  και  β)  στο  δέκατο  πέμπτο  (15ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση 
Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines το οποίο προτείνει παράλληλα και 
την χρήση κατάφασης (GSA, 2006). Αναφορά του παραδείγματος αυτού γίνεται γ) και  στις 
σχεδιαστικές  οδηγίες  που  αφορούν  στην  παρουσίαση  πληροφορίας  για  τη  δημιουργία 
φιλικών  προς  τους  ηλικιωμένους  δικτυακών  τόπων  σύμφωνα  με  το National  Institute  of 
Aging. (Making Your Web Site Senior friendly: a checklist, NIA)   

 κατάλληλη χρήση εύθυμου πνεύματος  

Γίνεται αναφορά στην δέκατη ένατη (19η) ευρετική αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων 
για ηλικιωμένους που ανέπτυξε η AARP. (Chisnell & Redish,  2005) 

 χρήση μικρών, απλών και ευθέων προτάσεων και παραγράφων  

Γίνεται  αναφορά  α)  στην  δέκατη  ένατη  (19η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση  δικτυακών 
τόπων για ηλικιωμένους που ανέπτυξε η AARP (Chisnell & Redish,  2005), β) στην ένατη (9η) 
σχεδιαστική οδηγία διαδικτύου για ηλικιωμένους σύμφωνα με τους Kurniawan και Zaphiris  
(2005) και γ) στο δέκατο έκτο (16ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: 
Research‐Based Web Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

 χρήση εικόνων που παραπέμπουν σε αντικείμενα της πραγματικής ζωής  

Αρχικά,  α)  σύμφωνα  με  τους Dix  et  al.,  η  αρχή  “οικειότητας”  αναφέρει  ότι  η  γνώση  του 
χρήστη από άλλες καταστάσεις μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για  τη χρήση 
ενός  συστήματος  (Dix  et  al.,  2004).  Ακόμη,  γίνεται  αναφορά  του  συγκεκριμένου 
παραδείγματος β) στο δέκατο τέταρτο (13ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση 
Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

Οδηγία 6.4. Προβλέψιμη σχεδίαση όσον αφορά στον τρόπο εκτέλεσης των ενεργειών 

 προβλεπόμενες default τιμές για τις πιθανότερες ενέργειες των χρηστών  

Γίνεται  αναφορά  στο  δέκατο  τρίτο  (13ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση 
Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

 έτοιμα  συμπληρωμένα  στοιχεία  των  πεδίων  (default)  που  θα  μπορούσαν  να  ήταν  η 
πρώτη επιλογή του χρήστη ώστε να μην χρειαστεί να τα συμπληρώσει ο ίδιος 

Γίνεται  αναφορά  στο  δέκατο  τρίτο  (13ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση 
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Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

 τοποθέτηση του κέρσορα στο πρώτο πεδίο που πρέπει να συμπληρωθεί σε μια φόρμα  

Γίνεται  αναφορά  στο  δέκατο  τρίτο  (13ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση 
Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

 προβλεπόμενα αποτελέσματα των αναζητήσεων από τον χρήστη  

Γίνεται αναφορά στο δέκατο έβδομο (17ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση 
Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

Οδηγία 6.5. Σχεδίαση με αποφυγή εκπλήξεων 

 αποκλεισμός ξαφνικής εμφάνισης ανακοινώσεων ή “pop up” παραθύρων  

Στο πέμπτο (5ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: Research‐Based Web 
Design  &  Usability  Guidelines,  γίνεται  αναφορά  στην  προβολή  νέων  ανακοινώσεων  και 
προτείνεται να μην δημιουργεί εκπλήξεις για τους χρήστες. (GSA, 2006) 

 έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη πριν γίνουν αυτόματες αλλαγές 

Οδηγία 6.6. Σχεδίαση που να εμπνέει εμπιστοσύνη 

 δημιουργία εμπιστοσύνης από την πρώτη κιόλας σελίδα  

Γίνεται  αναφορά  στο  πέμπτο  (5ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού: 
Research‐Based Web Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

 παροχή  όλων  των  απαραίτητων  πληροφοριών  για  οποιαδήποτε  ενέργεια  του  χρήστη 
(κυρίως  για  ενέργειες    που  αφορούν  σε  προσωπικά  δεδομένα  ή 
ευαίσθητο/διαβαθμισμένο περιεχόμενο) 

Γίνεται  αναφορά  σε  οδηγία  του  συνόλου  WCAG  2.0  που  αφορά  στην  “κατανοητή 
πληροφορία”  και  απευθύνεται  σε  παροχή  βοήθειας  για  ευαίσθητο  περιεχόμενο. 
(http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/) 

 επιβεβαίωση έγκυρων συναλλαγών  

Γίνεται  αναφορά  σε  οδηγία  του  συνόλου  WCAG  2.0  που  αφορά  στην  “κατανοητή 
πληροφορία”  και  έχει  να  κάνει  με  τον  έλεγχο  των  σελίδων  με  οικονομικές  συναλλαγές. 
(http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/) 

 παρουσίαση των συνεπειών των πράξεων του χρήστη 

Οδηγία 7.1. Ξεκάθαρος ο σκοπός κάθε στοιχείου που απαρτίζει τον δικτυακό τόπο αλλά 
και ο γενικότερος σκοπός που θέλει να αποδώσει ο ίδιος ο δικτυακός τόπος 

 προβολή του σκοπού του δικτυακού τόπου στην αρχική σελίδα με ελκυστικό τρόπο και 
κομψότητα  

Το παράδειγμα αυτό παραπέμπει α) στον παράγοντα ευχρηστίας “δυνατότητα εκμάθησης 
μιας  εφαρμογής  Ιστού”  για  την  κατανόηση  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  που 
παρέχονται από την αρχική σελίδα  (Nielsen, 1995). Επίσης, αναφέρεται και β) στο πέμπτο 
(5ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση  Ιστού: Research‐Based Web Design & 
Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

 παροχή σχετικών  και υποστηρικτικών  εικόνων που συνδέονται  με  το περιεχόμενο  του 
κειμένου  

Γίνεται αναφορά α)  μέσα στην δεύτερη  (2η) αλλά και β)  στην δέκατη  τρίτη  (13η)  ευρετική 
αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους που ανέπτυξε η AARP (Chisnell & 
Redish,   2005),  γ)  στις σχεδιαστικές οδηγίες που αφορούν  την  ενσωμάτωση άλλων μέσων 
για  τη  δημιουργία  φιλικών  προς  τους  ηλικιωμένους  δικτυακών  τόπων  σύμφωνα  με  το 
National Institute of Aging (Making Your Web Site Senior friendly: a checklist, NIA) καθώς και 
δ)  στην  δεύτερη  (2η)  σχεδιαστική  οδηγία  διαδικτύου  για  ηλικιωμένους  σύμφωνα  με  τους 
Kurniawan και Zaphiris (2005). Επιπρόσθετα, ε) στις σχεδιαστικές οδηγίες που αφορούν την 
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ευκολία πλοήγησης   για τη δημιουργία φιλικών προς τους ηλικιωμένους δικτυακών τόπων 
σύμφωνα με το National Institute of Aging, προτείνεται η χρήση εικονιδίων μαζί με κείμενο 
για τους υπερσυνδέσμους. (Making Your Web Site Senior friendly: a checklist, NIA) 

 κατάλληλος  τρόπος  παρουσίασης  περιεχομένου  πλέον  εστιασμένου  στην  στοχευμένη 
ομάδα χρηστών 

Οδηγίες 7.2.  Ξεκάθαρη η  λειτουργία  και  το περιεχόμενο  κάθε στοιχείου  του δικτυακού 
τόπου 

 κατάλληλο  όνομα  ή  και  πλαίσιο  που  περιβάλλει  τα  στοιχεία  ώστε  να  δίνει  μήνυμα 
ακριβούς πληροφορίας, 

Γίνεται αναφορά α) στο δέκατο (10ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: 
Research‐Based Web Design & Usability Guidelines, που προτείνει τη χρήση ενός  ξεκάθαρου 
ονόματος για τους συνδέσμους ώστε να φαίνεται πού οδηγεί (GSA, 2006). Επιπλέον, β) στο 
σύνολο WCAG 2.0 για την επίτευξη “λειτουργικής διεπαφής και πλοήγησης” αναφέρεται μια 
οδηγία  σύμφωνα  με  την  οποία  θα  αναγνωρίζεται  ο  σκοπός  ενός  υπερσυνδέσμου  από  το 
όνομα ή το πλαίσιο που το περιβάλλει. (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/)  

 κατάλληλη επιλογή λέξεων για την ανάλογη δράση των κουμπιών 

α) Η δέκατη  (10η)  ευρετική αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους που 
ανέπτυξε  η  AARP,  αναφέρει  την  χρήση  ετικετών  με  κατάλληλες  λέξεις  κλειδιά  και  β)  η 
δέκατη όγδοη ευρετική αρχή προτείνει πιο συγκεκριμένα τα κουμπιά να ξεκινούν με λέξεις‐
δράσεις (Chisnell & Redish,   2005). Παρατήρηση: το παράδειγμα αυτό έρχεται σε αντίθεση 
με  την  τέταρτη  (4η)  αρχή προσβάσιμης ανάπτυξης  ιστοσελίδων σύμφωνα με  την WebAIM 
που αποτρέπει την χρήση φράσεων‐κλειδιών για τους υπερσυνδέσμους. (Web Accessibility 
in Mind)  

 κατάλληλη  χρήση  radio  buttons  ή  checkboxes  ή  επιλογής  ναι/όχι  σύμφωνα  με  την 
ενέργεια που απαιτείται από τον χρήστη 

Γίνεται  αναφορά  στο  δέκατο  τρίτο  (13ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση 
Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

 ενίσχυση  αναγνώρισης  και  όχι  ενθύμησης,  καθώς  είναι  πιο  εύκολο  να  αναγνωρίζει 
κάποιος μια πληροφορία που αναζητά παρά να προσπαθεί να την ανακαλέσει 

Η  ενίσχυση  της  αναγνώρισης  και  όχι  της  ενθύμησης  αναφέρεται  α)  στην  τρίτη  (3η)  αρχή 
ευχρηστίας  του  Nielsen  (1993),  β)  στην  δέκατη  (10η)  ευρετική  αρχή  για  τη  σχεδίαση 
δικτυακών  τόπων  για  ηλικιωμένους  που  ανέπτυξε  η  AARP,  μέσω  της  χρήσης  ετικετών 
(Chisnell  &  Redish,    2005),  γ)  στην  έβδομη  (7η)  σχεδιαστική  οδηγία  διαδικτύου  για 
ηλικιωμένους  σύμφωνα  με  τους  Kurniawan  και  Zaphiris  (2005)  και  δ)  στο  δεύτερο  (2ο) 
κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού:  Research‐Based  Web  Design  & 
Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

 αποφυγή μη οικείων συμβόλων για την απεικόνιση των κουμπιών 

Η δεύτερη ευρετική αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους που ανέπτυξε 
η AARP,  προτείνει  την αποφυγή δύσκολων  και  μη‐οικείων  συμβόλων  για  τα  γραφικά που 
χρησιμοποιούνται στα κουμπιά. (Chisnell & Redish,  2005) 

Οδηγία 7.3.    Ξεκάθαρη παρουσίαση  της σημαντικότερης πληροφορίας για  την επιτυχία 
του σκοπού του δικτυακού τόπου 

 παρουσίαση  και  έμφαση  της  σημαντικότερης  πληροφορίας  στην  κεντρική  τοποθεσία 
του δικτυακού τόπου 

Γίνεται  αναφορά  α)  στο  έκτο  (6ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού: 
Research‐Based Web Design & Usability Guidelines  (GSA, 2006)  καθώς και β) στην πέμπτη 
(5η)  σχεδιαστική  οδηγία  διαδικτύου  για  ηλικιωμένους  σύμφωνα  με  τους  Kurniawan  και 
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Zaphiris,  όπου  προτείνεται  ο  υπερτονισμός  των  σημαντικών  πληροφοριών  καθώς  και 
συγκέντρωσή τους κυρίως στο κέντρο. (Kurniawan & Zaphiris, 2005)  

 τοποθέτηση  των πιο  συχνά  χρησιμοποιούμενων θεμάτων  και  εργασιών  στην  κεντρική 
τοποθεσία του δικτυακού τόπου  

Γίνεται  αναφορά  α)  μέσα  στην  ενδέκατη  (11η)  και  β)  στην  δέκατη  πέμπτη  (15η)  ευρετική 
αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους που ανέπτυξε η AARP. (Chisnell & 
Redish,  2005) 

 παροχή  μόνο  του  απαραίτητα  χρήσιμου  περιεχομένου  για  συγκεκριμένες  υπο‐ομάδες 
χρηστών  

Γίνεται  αναφορά  στο  πρώτο  (1ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού: 
Research‐Based Web Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

 παροχή απαραίτητης ποσότητας πληροφορίας σε κάθε σελίδα  

Γίνεται αναφορά α) μέσα στην δέκατη πέμπτη (15η) και β) στην δέκατη όγδοη (18η) ευρετική 
αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους που ανέπτυξε η AARP (Chisnell & 
Redish,    2005)  καθώς  και  γ)  στο  δέκατο  έκτο  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για 
σχεδίαση Ιστού: Research‐Based Web Design & Usability Guidelines. (GSA, 2006) 

Οδηγία 7.4. Ευκολία εύρεσης συγκεκριμένων πληροφοριών από τον χρήστη 

 εύκολη εύρεση οποιασδήποτε πληροφορίας από τους διαθέσιμους υπερσυνδέσμους 

Γίνεται  αναφορά  στο  παράγοντα  ευχρηστίας  “αποδοτικότητα  των  εφαρμογών  του  Ιστού” 
του Nielsen (1995). 

 άμεση παροχή όλων των βασικών επιλογών και ενεργειών  

Το πέμπτο (5ο) κεφάλαιο των οδηγιών ευχρηστίας για σχεδίαση Ιστού: Research‐Based Web 
Design  &  Usability  Guidelines,  προτείνει  την  παροχή  όλων  των  βασικών  επιλογών  στην 
αρχική σελίδα. (GSA, 2006) 

Οδηγία 7.5. Σημασιολογική τοποθέτηση πληροφορίας στον δικτυακό τόπο 

 παρουσίαση βημάτων για την ολοκλήρωση μιας εργασίας με σημασιολογική σειρά 

 αποτελέσματα αναζητήσεων με σημασιολογική σειρά 
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Παράρτημα 2: Αναφορά ευρετικής αξιολόγησης δικτυακού τόπου diakoporama.gr 

Μελέτη ευρετικής αξιολόγησης  
του δικτυακού τόπου diakoporama.gr 

 

Αναφορά αξιολόγησης 

  

 

Όνομα αξιολογητή:  

Μορφωτικό επίπεδο:  ΤΕΙ [    ]   ΑΕΙ [    ]   M.Sc. [    ]  Ph.D [    ] 

Εμπειρία σχεδίασης δικτυακών τόπων (σε έτη): [    ] 

Εμπειρία αξιολόγησης ευχρηστίας διεπαφών και δικτυακών τόπων (σε έτη): [    ] 

 

Στόχος έρευνας 

Η  παρούσα  έρευνα  γίνεται  στα  πλαίσια  διπλωματικής  εργασίας  και  έχει  σκοπό  να 
αναγνωρίσει  σημαντικά  προβλήματα  ευχρηστίας  και  προσβασιμότητας  ενός  δικτυακού 
τόπου που πιθανόν να  περιορίζουν τους ηλικιωμένους ‐στους οποίους και απευθύνεται‐ να 
αλληλεπιδράσουν με αυτούς. 

Ο ειδικός στόχος της συγκεκριμένης έρευνας εστιάζει στην αποτίμηση της ευχρηστίας ενός 
δικτυακού  τόπου  μέσω  της  ευρετικής  αξιολόγησης.  Η  ευρετική  αξιολόγηση  (heuristic 
evaluation) είναι μια μέθοδος επιθεώρησης ευχρηστίας όπου “ειδικοί ευχρηστίας” κρίνουν 
αν η διεπαφή ακολουθεί  καθιερωμένες και κοινά αποδεκτές αρχές ευχρηστίας.  Το νόημα 
της  έρευνας  είναι  να  εντοπιστούν  σημαντικά  προβλήματα  ευχρηστίας  πάνω  σε 
αντιπροσωπευτικές εργασίες (tasks).  

Για  την  διεκπεραίωση  της  συγκεκριμένης  ευρετικής  αξιολόγησης  αναπτύχθηκε  μια  λίστα 
ευρετικών  αρχών  (list  of  heuristics)  η  οποία  απευθύνεται  σε  σχεδίαση  εφαρμογών 
δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους και εστιάζει σε θέματα ευχρηστίας και αποδοτικότητας 
που έχει η συγκεκριμένη ομάδα χρηστών κατά την αλληλεπίδρασή της με αυτούς. 

Ως αξιολογητές ευχρηστίας, σας καλούμε να συμμετέχετε στην έρευνα εκτελώντας τις εξής 
ενέργειες:  

1. Εντοπίστε τον οδηγό χρήσης του δικτυακού τόπου diakoporama.gr. 

2. Εντοπίστε τα καταλύματα του δήμου του Μετσόβου, του νομού των Ιωαννίνων. 

3. Εντοπίστε  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες  που  παρέχει  το  κατάλυμα  “Κατώγι 
Αβέρωφ”, του νομού Ιωαννίνων. 

4. Εντοπίστε τα καταλύματα του νομού Ιωαννίνων που παρέχουν ευκολίες για ΑΜΕΑ. 

5. Κάντε μια αίτηση κράτησης στο κατάλυμα “Κατώγι Αβέρωφ”, του δήμου Μετσόβου, 
του νομού Ιωαννίνων.  

Σημείωση:  Δώστε  τα  στοιχεία  όπως  φαίνεται  στην  παρακάτω  φόρμα  και  κάντε 
αποστολή των στοιχείων αυτών: 
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6. Κάντε μια online κράτηση μέσω της “έξυπνης διαμονής” για οποιοδήποτε κατάλυμα 
επιθυμείτε. 

Σημείωση:  Δώστε  τα  στοιχεία  όπως φαίνεται  στην παρακάτω φόρμα,  αποδεχτείτε 
τους όρους και συνεχίστε μέχρι το βήμα 5, χωρίς να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας 
σας: 
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1. Να  καταγράψετε  τον  τρόπο  που  θεωρείτε  ότι  παραβιάζονται  οι  ευρετικές  αρχές 
όπως εσείς εντοπίσατε κατά την εκτέλεση των εργασιών.  

2. Να αναφέρετε σε ποια εργασία εντοπίσατε την εκάστοτε παραβίαση των ευρετικών 
αρχών. 

3. Να βαθμολογήσετε την σημαντικότητα των παραβιάσεων των αρχών σύμφωνα με 
την παρακάτω βαθμολόγηση: 

1: Μικρό πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί αρκετά εύκολα. 

2: Μεγάλο πρόβλημα, που είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί άμεσα. 

3: Καταστροφικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. 

4. Να αναφέρετε τυχόν άλλες παραβιάσεις ευρετικών αρχών που εντοπίσατε κατά την 
πλοήγησή  σας  στον  δικτυακό  τόπο  ακόμα  και  αν  δεν  τις  εντοπίσατε  στα  πλαίσια 
των εργασιών. 

5. Να  αναφέρετε  προτάσεις  βελτιωτικής  επανασχεδίασης  για  κάθε  πρόβλημα 
ευχρηστίας που εντοπίσατε. 
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Ευρετικές Αρχές  Προβλήματα Ευχρηστίας  Προτάσεις 
επανασχεδίασης 

Εργασία 
(1‐6) 

Σημαντικότητα 
(1/2/3) 

1. Ορατότητα1 

Πρέπει να είναι ορατά και ευδιάκριτα όλα τα στοιχεία 
αλληλεπίδρασης, οι πληροφορίες και οι επιλογές του 
χρήστη,  σε  όλο  το  δικτυακό  τόπο,  όποτε απαιτείται, 
καθώς και η ανάδραση οποιασδήποτε ενέργειάς του. 

       

2. Ευκολία κατανόησης2 

Πρέπει η παρουσίαση και η μετάδοση οποιασδήποτε 
πληροφορίας,  περιεχομένου  και  υπηρεσίας  που 
παρέχεται,  καθώς  και  των  δράσεων  που  απαιτείται 
να εφαρμοστούν από τον χρήστη σε όλο το δικτυακό 
τόπο,  να  είναι  αντιληπτή,  κατανοητή  και 
αποτελεσματική  ανεξάρτητα  από  την  εμπειρία  του 
χρήστη  με  το  διαδίκτυο,  τις  γνώσεις  του,  την 
ικανότητα ανάγνωσης  και  το  επίπεδο συγκέντρωσής 
του. 

         

3. Έλεγχος και ευελιξία3 

Πρέπει  να  υπάρχει  δυνατότητα  ελεγχόμενης 
αλληλεπίδρασης  του  χρήστη  με  τον  δικτυακό  τόπο, 
καθώς  και  ο  σχεδιασμός  του  δικτυακού  τόπου  να 
προσφέρει στον χρήστη ένα μεγάλο εύρος ατομικών 
επιλογών  και  εναλλακτικών  τρόπων  δράσης 
σύμφωνα με  τις  προτιμήσεις,  τις  προσδοκίες  και  τις 
δυνατότητές του. 

         

4. Στατική και δυναμική βοήθεια4 

Πρέπει  να  παρέχεται  βοήθεια  στους  χρήστες  είτε 
όταν οι ίδιοι τη ζητήσουν (στατική), είτε οποιαδήποτε 
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στιγμή  απαιτείται  κατά  την  αλληλεπίδρασή  τους 
(δυναμική),  από  οποιαδήποτε  τοποθεσία  του 
δικτυακού τόπου. 

5. Συνέπεια οργάνωσης της πληροφορίας5 

Πρέπει  σε  όλο  τον  δικτυακό  τόπο,  όλα  τα  στοιχεία 
αλληλεπίδρασης  να  διέπονται  από  λειτουργική 
συνέπεια  και  όλο  το  περιβάλλον  διάδρασης  από 
οπτική συνέπεια. Επίσης η διάταξη (layout) και η όψη 
της  πληροφορίας  και  του  περιεχόμενου  να  είναι 
οργανωμένη,  ομαδοποιημένη,  συγκροτημένη, 
ξεκάθαρη,  ιεραρχημένη  και  συνεκτική  σε  όλο  τον 
δικτυακό τόπο. 

         

6. Αποδοτική σχεδίαση6 

Πρέπει  η  σχεδίαση  του  δικτυακού  τόπου  να  είναι 
απέριττη,  προβλέψιμη  και  λειτουργική  με  στόχο  να 
προσελκύει  τον  χρήστη  και  να  του  δημιουργεί 
ευχάριστη  φιλική  διάθεση,  καθώς  επίσης  να  του 
εμπνέει  εμπιστοσύνη,  τόσο  για  την  αποτελεσματική 
όσο και για την ικανοποιητική αλληλεπίδραση του με 
αυτόν. 

         

7. Εστιασμένη σχεδίαση7 

Πρέπει  η  σχεδίαση  να  είναι  εξαιρετικά 
αποτελεσματική,  εστιάζοντας  στον  σκοπό  του 
δικτυακού  τόπου  και  ανταποκρινόμενη  ευθέως  στο 
στόχο  του  χρήστη,  διασφαλίζοντας  παράλληλα  την 
προσοχή του κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης 
του  με  αυτόν,  χωρίς  να  παρουσιάζει  περιττές 
πληροφορίες  που  μπορεί  να  τον  κουράσουν  και  να 
τον εκνευρίσουν. 

         

  ‐ 175 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

Επεξηγηματικό παράρτημα με οδηγίες κάθε αρχής και παραδείγματα  

 

Αρχή  Οδηγίες  Παραδείγματα 

1.1. Κατάλληλο εξ ορισμού (default) μέγεθος όλων των 
στοιχείων του δικτυακού τόπου ώστε να είναι ορατά στον 
χρήστη όταν συνδέεται για πρώτη φορά, για αποτελεσματική 
αναγνωσιμότητα όλων των στοιχείων χωρίς την ανάγκη 
μεγέθυνσης. 

 μέγεθος της γραμματοσειράς ενός κειμένου τουλάχιστον 12 pt  
 κατάλληλο μέγεθος κουμπιών‐στόχων  

 

1.2. Κατάλληλη μορφή ανάδρασης με φανερή υπόδειξη 
οποιασδήποτε αλλαγής συμβαίνει, για να προσανατολίζεται ο 
χρήστης κάθε στιγμή σε σχέση με το αρχικό σημείο πλοήγησης 
και για να του δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού μιας 
τοποθεσίας ανάμεσα σε άλλες. Παράλληλα να μπορεί να 
αναγνωρίσει τις ενέργειες που έχει ήδη εκτελέσει και να 
μπορεί να εντοπίσει ακόμη και τις απειροελάχιστες αλλαγές 
που συμβαίνουν. 

 παροχή ξεκάθαρης μορφής ανάδρασης για τις ενέργειες που έχει 
εκτελέσει, για τα στοιχεία που έχει εισαγάγει και για το πού βρίσκεται ο 
χρήστης κάθε στιγμή  

 διαφοροποίηση των στοιχείων που έχουν επιλεχθεί/ κλικαριστεί ήδη 
μια φορά από αυτά  που δεν έχουν  

 κατάλληλος τρόπος ανάδρασης για την ορατότητα ακόμη και των 
μηδαμινών κινήσεων κάποιων στοιχείων  

1.3. Άμεση παρουσίαση και ορατότητα του σημαντικότερου 
περιεχομένου του δικτυακού τόπου, όπου είναι δυνατόν, για 
να αποφεύγεται ή να περιορίζεται όσο γίνεται η οριζόντια και 
η κάθετη κύλιση και για να μην απαιτούνται επιπλέον 
ενέργειες από τον χρήστη για την ανάδειξη μιας κρυφής 
πληροφορίας. 

 εμφάνιση όλων των επιλογών μιας λίστας ή ενός αναδυόμενου μενού  
 εμφάνιση όλων των περιεχομένων ενός pop‐up παραθύρου ή ενός 

δευτερεύοντος παραθύρου χωρίς την ανάγκη κύλισης  
 συνεχής εμφάνιση των τίτλων των στηλών ενός πίνακα 

 

1.4. Ορθή επιλογή χρωμάτων, υφής και γραφικών, για να 
είναι ευανάγνωστη η πληροφορία στον χρήστη με προβλήματα 
όρασης. 

 δυνατότητα επιλογής εμφάνισης περιεχομένου σε ασπρόμαυρο όταν 
τυπώνεται η σελίδα σε άσπρο‐μαύρο να είναι ορατή 

 αποφυγή χρωμάτων με μικρές αντιθέσεις (μπλε‐πράσινου)  
 επαρκής αντίθεση χρωμάτων γραμματοσειράς με το φόντο 

1.5. Κατάλληλα διατεταγμένοι κενοί χώροι μεταξύ των 
στοιχείων του δικτυακού τόπου, για να είναι ευδιάκριτα όλα 
τα στοιχεία του δικτυακού τόπου από τον χρήστη. 

 επαρκής κενός χώρος μεταξύ κειμένων ή στοιχείων αλληλεπίδρασης  

1.6. Ευανάγνωστο κειμενικό περιεχόμενο, για ταχύ διάβασμα 
με επιλεκτική σάρωση (skim & scan) από τον χρήστη. 

 κατάλληλος τύπος και πάχος γραμματοσειράς, στοίχιση, χρήση πεζών‐
κεφαλαίων 

 κατάλληλος τύπος έμφασης και επισήμανσης κειμένου 

1  

Ορατότητα 

1.7. Ορατότητα στοιχείων αλληλεπίδρασης, για ευκολία 
 κατάλληλο μέγεθος στοιχείων αλληλεπίδρασης (π.χ. κουμπιά, 
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στόχευσης και δυνατότητα εύκολης επιλογής από τον χρήστη.  υπερσύνδεσμοι, κ.α.) 
 κατάλληλη μορφή πεδίων για συμπλήρωση από τον χρήστη 
 αναγνώριση κουμπιών με ή χωρίς τον κέρσορα να τα σημαδεύει 

2.1. Παροχή περιεχομένου σε μορφή που δεν απαιτεί μεγάλη 
εμπειρία του χρήστη ή ιδιαίτερα προηγμένο επίπεδο 
ικανότητας ανάγνωσης, για να μπορεί το περιεχόμενο να 
απευθυνθεί ακόμη και στον χρήστη που διαθέτει ελάχιστες ή 
και καθόλου γνώσεις πάνω στην θεματική περιοχή που 
παρουσιάζει ο δικτυακός τόπος και παράλληλα να μπορεί να 
κατανοεί την σημασία συγκεκριμένων ορισμών. 

 οικείες και μη διφορούμενες έννοιες 
 οικεία σύμβολα για τα γραφικά των κουμπιών  
 αποφυγή τεχνικών όρων, ακρωνύμιων ή συντομεύσεων  
 αποφυγή σύνθετων προτάσεων   
 κατανοητή σύνταξη προτάσεων 

2.2. Αντίληψη και κατανόηση κάθε στοιχείου 
αλληλεπίδρασης, για να αντιλαμβάνεται ο χρήστης το σκοπό 
μιας ενέργειας, ούτως ώστε να χρησιμοποιείται η εφαρμογή 
χωρίς ανάγκη τεκμηρίωσης. 

 οι τίτλοι της κάθε σελίδας, συνδέσμου, επικεφαλίδας και ετικέτας 
κουμπιών ή πίνακα ή λίστας να είναι περιγραφικοί, επεξηγηματικοί, 
μοναδικοί, περιεκτικοί, σαφείς, σωστά τοποθετημένοι και εύκολα 
διακριτοί μεταξύ τους  

 επεξηγηματικές επικεφαλίδες  ή κείμενα για τις εικόνες, τα γραφικά και 
τα animation 

2.3. Σαφής ένδειξη για την ενέργεια που πρέπει να κάνει ο 
χρήστης για να αλληλεπιδράσει αποτελεσματικά, με σκοπό 
να κατανοεί την ενέργεια που πρέπει να εκτελέσει για την 
επίτευξη μιας εργασίας καθώς και για να αντιλαμβάνεται τον 
τρόπο εύρεσης των πληροφοριών που αναζητά. 

 σαφής ένδειξη για το ποιο κουμπί πρέπει να πατηθεί ώστε να 
εκτελεστεί μια ενέργεια  

 

2.4. Σαφής ένδειξη για μια υποχρεωτική ή προαιρετική 
ενέργεια που ζητείται από τον χρήστη, για να είναι ευκόλως 
κατανοητό ποιες ενέργειες είναι υποχρεωτικές και ποιες 
προαιρετικές για την επιτυχία μιας δράσης. 

 σαφής ένδειξη για το αν απαιτείται να συμπληρωθεί ένα πεδίο μιας 
φόρμας από τον χρήστη 

 

2.5. Παρουσίαση περιεχομένου με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο ανάλογα την περίπτωση ώστε να επιτυγχάνεται ο 
επιθυμητός σκοπός, για να επεξηγείται η σημασία ενός 
κειμένου και με σκοπό να εντοπίζει ο χρήστης γρήγορα 
κάποιες ουσιαστικές διαφορές. 

 κατάλληλη επιλογή εικόνων, επεξηγηματικών του κειμένου  
 απεικόνιση πληροφορίας σε γραφήματα ή σε εικόνες όταν απαιτείται 

(πχ. για διευκόλυνση μάθησης: χρήση εικόνων παρα κειμένου)  
 ποσοτική ή ποιοτική απεικόνιση 
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Ευκολία 
κατανόησης 

2.6. Παρουσίαση περιεχομένου με φυσιολογική και 
εννοιολογική μορφή και ακολουθία, για να έχει τον χρόνο ο 
χρήστης να κατανοήσει ένα αντικείμενο αρχικά και πριν του 
παρουσιαστεί ένα δεύτερο, αλλά και γενικότερα να κατανοεί 
τη φιλοσοφία λειτουργίας του δικτυακού τόπου. 

 παρουσίαση αντικειμένων με σειρά συνειρμικής προτεραιότητας 
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3.1. Ελεγχόμενη πλοήγηση, για να γνωρίζει ο χρήστης κάθε 
στιγμή πού βρίσκεται και να μπορεί να επιστρέψει εύκολα σε 
κάποιο σημείο, καθώς και να του δίνεται η δυνατότητα για 
εναλλακτική πορεία επιλογών. 

 δυνατότητα επιστροφής στην αμέσως προηγούμενη τοποθεσία, στην 
αρχική σελίδα ή σε βασικές σελίδες από οποιαδήποτε τοποθεσία του 
δικτυακού τόπου,  

 παροχή στατικών και όχι δυναμικών μενού πλοήγησης 

3.2. Ελεγχόμενες δράσεις σε δυναμικό περιεχόμενο (π.χ. 
ήχοι, βίντεο, κ.α.), για να έχει ο χρήστης τον έλεγχο των 
πράξεών του και για να του παρέχεται όσος χρόνος χρειάζεται 
για την εκτέλεση μιας ενέργειας. 

 δυνατότητα παύσης, ή απόκρυψης των κινούμενων στοιχείων, ή των 
στοιχείων ήχου και βίντεο, ή των στοιχείων που αναβοσβήνουν  

 δυνατότητα ρύθμισης των ορίων χρόνου, αν υπάρχουν περιορισμοί 
αυτών  

 δυνατότητα αυξομείωσης ήχου 

3.3. Δυνατότητα προσαρμογής του μεγέθους όλων των 
στοιχείων του δικτυακού τόπου σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του χρήστη, για εύκολη μεγέθυνση/σμίκρυνση και 
αποτελεσματική αναγνωσιμότητα όλων των στοιχείων. 

 ξεκάθαρος τρόπος ρύθμισης του μεγέθους της γραμματοσειράς ενός 
κειμένου  

 

 

3.4. Δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών τρόπων 
παρουσίασης των μη κειμενικών στοιχείων του δικτυακού 
τόπου σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε χρήστη, για άτομα με 
προβλήματα ακοής ή για άτομα που δυσκολεύονται στην 
κατανόηση μη κειμενικού περιεχομένου. 

 χρήση υπότιτλων για βίντεο ή κειμένων απομαγνητοφώνησης για 
περιεχόμενα ήχου,  

 καθοδήγηση από αυτόματο “υποβολέα” που θα υποδεικνύει ηχητικά 
τον ευκολότερο τρόπο πλοήγησης   

 εναλλακτική ‐πλέον ευανάγνωστη‐ μορφή παρουσίασης των CAPTCHA  

3.5. Δυνατότητα διόρθωσης, αναίρεσης ή ακύρωσης 
οποιασδήποτε ενέργειας, για άμεση διόρθωση λαθών κατά τη 
συμπλήρωση μιας φόρμας κράτησης ή για επαναφορά 
δεδομένων. 

 διόρθωση ή αναίρεση υποβολής οποιασδήποτε πληροφορίας  
 εύκολη επιλογή αναίρεσης/επανάληψης (undo/redo)  

 

3.6. Δυνατότητα υπερπήδησης οποιουδήποτε 
επαναλαμβανόμενου στοιχείου ή ενέργειας, ώστε να μην 
απαιτείται ο χρήστης να θυμάται ή να επαναλαμβάνει τις ίδιες 
ενέργειες κατά την αλληλεπίδρασή του. 

 κατάλληλη διαμόρφωση δράσεων ή επιλογών για αποφυγή συχνών ή 
επαναληπτικών ενεργειών του χρήστη κατά τις καταχωρήσεις μιας 
φόρμας  

 παροχή συνδέσμων όπως “προχωρήστε στο κυρίως περιεχόμενο” ή 
“παραλείψτε την πλοήγηση” 

3.7. Δυνατότητα ελέγχου των αναπάντεχων αλλαγών που 
μπορεί να γίνουν κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης, για 
αίσθηση αυτοπεποίθησης και σιγουριάς του χρήστη καθώς 
πλοηγείται. 

 ελεγχόμενη αυτόματη ενημέρωση του περιεχομένου από τον χρήστη 
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Έλεγχος και 
ευελιξία 

3.8. Δυνατότητες επιλογής αναζήτησης περιεχομένου 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις των χρηστών, ώστε να δίνεται 
στον χρήστη η ευκαιρία να θέτει τις δικές του επιλογές και 

 ρύθμιση επιλογών τρόπου αναζήτησης  
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προτιμήσεις και να βρίσκει πιο άμεσα την συγκεκριμένη 
πληροφορία που ψάχνει, καθώς και για να περιορίζονται οι 
επιλογές που του παρουσιάζονται. 

4.1. Παροχή βοήθειας κατά την πλοήγηση, για να 
διευκολύνεται μια ομαλή πλοήγηση και για να 
προσανατολίζεται η προσοχή του χρήστη σε σημαντικά για την 
εφαρμογή αντικείμενα. 

 κατάλληλα μενού πλοήγησης,  
 προσανατολιστικά στοιχεία ή μηνύματα, σε κατάλληλες θέσεις 

 

 

4.2. Παροχή βοήθειας κατά την εκτέλεση μιας ενέργειας, για 
να δημιουργείται αίσθημα βεβαιότητας οποιασδήποτε 
ενέργειας εκτελεί ο χρήστης καθώς και για την πρόληψη 
επιλογής λάθος στόχου. 

 

 σαφήνεια τεχνικών όρων, ορολογίας  και οδηγιών  
 επαρκής χώρος μεταξύ στόχων/κουμπιών  
 αποφυγή απαίτησης διπλού κλικαρίσματος για την επιλογή ενός 

στοιχείου, πράγμα που δυσκολεύει και πολλές φορές μπερδεύει 
ιδιαιτέρως  τους ηλικιωμένους  

 αναλυτικές, ξεκάθαρες και περιγραφικές επεξηγήσεις ενεργειών 
 

4.3. Παροχή βοήθειας κατά την εκτέλεση μιας λανθασμένης 
ενέργειας, για να μειώνεται ο δισταγμός και η αβεβαιότητα 
του χρήστη για το αν η ενέργεια που εκτελεί είναι σωστή ή όχι 
και για να ελαχιστοποιούνται οι συνέπειες ακούσιων πράξεων. 

 αυτόματος εντοπισμός λάθους, άμεση περιγραφή του μηνύματος 
σφάλματος με απλή γλώσσα και παροχή εποικοδομητικών προτάσεων 
για την διόρθωσή του με δυνατότητα επαναφοράς στη προ του λάθους 
θέση  

 ανοχή σε λάθη με όσο το δυνατόν πιο ήπιες  συνέπειες 
 

4.4 Παροχή βοήθειας κατά την αναζήτηση, για να 
επιτυγχάνεται η αποτελεσματική αναζήτηση, σύμφωνα με 
βοηθητικά για τον χρήστη κριτήρια. 

 ποικίλοι τρόποι αναζήτησης και επεξήγησης της καταλληλότητας του 
καθενός  

 

4.5. Παροχή βοήθειας κατά την συμπλήρωση φορμών, για να 
διευκολύνεται ο χρήστης κατά την συμπλήρωση μιας 
πληροφορίας σε σχετικό πεδίο. 

 περιγραφικές και ξεκάθαρες ετικέτες και λέξεις‐κλειδιά στα πεδία 
συμπλήρωσης 

 παροχή οδηγιών για τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων  
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Στατική και 
δυναμική 
βοήθεια 

4.6. Παροχή σημαντικών στοιχείων βοήθειας, για χρήστες 
λιγότερο εξοικειωμένους με το διαδίκτυο. 

 παροχή υποστηρικτικών πληροφοριών για περιεχόμενο δικτυακού 
τόπου μέσω υποστηρικτικών υπερσυνδέσμων ή παραπομπών  

 παροχή πληροφοριών επικοινωνίας 
 δυνατότητα εκτύπωσης του περιεχομένου  
 εύκολα εκτυπώσιμη σελίδα σε Α4   
 πολλαπλοί τρόποι υπενθύμισης μιας ενέργειας, καθώς όσο 

περισσότερες υπενθυμίσεις υπάρχουν, τόσο περισσότερο πιθανό είναι 
να τις προσέξει κάποιος 
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5.1. Συνέπεια απεικόνισης όλων των στοιχείων του 
δικτυακού τόπου, για να  αναγνωρίζει ο χρήστης εύκολα τα 
στοιχεία που εκτελούν όμοιες λειτουργίες και να 
αντιλαμβάνεται τις ομαδοποιημένες πληροφορίες. 

 ανάλογη παρουσίαση στοιχείων με όμοια λειτουργία,  
 όμοιος τρόπος επισήμανσης  
 ομαδοποίηση σχετικών πληροφοριών κάτω από διακριτούς τίτλους 

5.2. Συνέπεια διάταξης (layout), για να προσαρμόζεται ο 
χρήστης ευκολότερα και συντομότερα κατά την 
αλληλεπίδρασή του. 

 οργανωμένη γενική δομή δικτυακού τόπου  
 ξεκάθαρα όρια σελίδας  
 πλαισίωση σημαντικών αντικειμένων  
 αρμονική χρήση ή/ και διάταξη κενών χώρων  
 εμφανής και σταθερή η θέση του λογότυπου του δικτυακού τόπου 
 κατάλληλος τρόπος αρίθμησης των λιστών 

5.3. Συνέπεια εννοιολογικής οργάνωσης της πληροφορίας, 
για να γίνεται εύκολη σύγκριση των αντικειμένων από τον 
χρήστη, να είναι εμφανής η σειρά των δράσεων ή των 
εργασιών που θα εκτελεστούν και να μπορεί να αναγνωρίζει 
ευκολότερα πώς οργανώνεται ο δικτυακός τόπος.  

 εμφανής διαχωρισμός κυρίου περιεχομένου από διαφημίσεις  
 παρουσίαση περιεχομένων μέσω μιας εξυπηρετικής λίστας ή μέσω site 

map που θα συνδέεται με κάθε σελίδα  
 κάθε είδος πληροφορίας να τοποθετείται με συνέπεια στο ίδιο σημείο  

 

5.4. Συνέπεια πλοήγησης, για να  μην χάνουν οι χρήστες τον 
ρυθμό της πλοήγησής τους. 

 συνεπής παρουσίαση πλοήγησης σε κάθε σελίδα, το κουμπί “πίσω” να 
επιστρέφει στην ακριβώς προηγούμενη σελίδα, το “αρχική σελίδα” 
στην αρχική, το όνομα ενός υπερσυνδέσμου σε σχετική σελίδα 

5.5 Συνέπεια δράσεων, για να είναι προβλέψιμη η ανάδραση 
της κάθε επαναλαμβανόμενης δράσης του χρήστη και για να 
μην χρειάζεται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις 
αποσυντονιζόμενος κατά την αλληλεπίδραση του. 

 παρόμοιες δράσεις του χρήστη να έχουν όμοια αποτελέσματα,  
 ο τρόπος επιλογής των στοιχείων και ο τρόπος εισαγωγής δεδομένων 

να είναι ίδιος για όλο τον δικτυακό τόπο  
 προσαρμογή μεγέθους όλων των στοιχείων όταν γίνονται 

διαρρυθμίσεις από τον χρήστη  

5.6. Συνέπεια σχεδιαστικού στυλ και μορφής, για να 
παρουσιάζονται στον χρήστη ομαδοποιημένα τα στοιχεία του 
περιβάλλοντος διάδρασης. 

 ομαδοποίηση στοιχείων με χρώματα  
 χρήση ίδιων γραμματοσειρών και χρωμάτων για τα στοιχεία 

αλληλεπίδρασης με ίδια λειτουργία 
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5.7. Συνέπεια ορολογίας, για να μην συγχέει ο χρήστης τον 
προορισμό κάθε υπερσυνδέσμου καθώς και για να 
αναγνωρίζει την έννοια ενός όρου όταν τον βλέπει για δεύτερη 
φορά. 

 ίδια ονομασία υπερσυνδέσμων που οδηγούν στον ίδιο προορισμό  
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Αποδοτική 
σχεδίαση 

6.1. Σύνεση στην  επιλογή των στοιχείων που απαρτίζουν τον 
δικτυακό τόπο, ώστε να μην παρουσιάζονται φορτωμένες οι 
σελίδες στον χρήστη, να μην αποσπάται η προσοχή του 
προκαλώντας του σύγχυση και να μην προκαλείται κούραση 
και απέχθεια. 

 παρουσίαση μόνο των απαραίτητων στοιχείων για το μήνυμα που θέλει 
να προβάλλει ο δικτυακός τόπος ή για την γενικότερη επιτυχία του  

 δραστικός περιορισμός πρόσθετης πληροφορίας όπως μεγάλες εικόνες, 
στοιχεία με υπερβολική έμφαση, βίντεο ή ήχοι που επιβαρύνουν τη 
σχεδίαση 
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 απεικόνιση thumbnails για εικόνες  



 αποφυγή μορφών που περιστοιχίζονται από άλλες μορφές 

6.2. Αποδοτικός τρόπος εκτέλεσης οποιασδήποτε ενέργειας, 
για να εκτελούνται οι ενέργειες από τους χρήστες με τον πιο 
αποδοτικό τρόπο, να αποφεύγεται η συμπλήρωση της ίδιας 
πληροφορίας από τον χρήστη επαναληπτικά και να είναι 
ξεκάθαρο από αντιπερισπασμούς το μονοπάτι για την επιτυχία 
ενός στόχου. 

 

 λογικό μέγεθος μονοπατιού για την εκτέλεση και επιτυχία κάθε 
εργασίας (2‐5 κλικ) 

 αποφυγή παρουσίασης νέων πληροφοριών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
μιας ενέργειας 

 αποφυγή επαναληπτικών πράξεων από τους χρήστες για συμπλήρωση 
των ίδιων στοιχείων παραπάνω από μια φορές  

 τήρηση συνειρμικής προτεραιότητας για τις λειτουργίες της εφαρμογής 
 αποφυγή εργασιών που απαιτούν γρήγορη και συνεχή έρευνα 

6.3. Κατάλληλος τρόπος απόδοσης του περιεχομένου με 
διάχυτο πνεύμα φιλικότητας, για να διευκολύνεται η αποδοχή 
κάθε πληροφορίας από τον χρήστη και να επιτυγχάνεται 
οικειότητα με έμφαση στην ανάδειξη φιλικού περιβάλλοντος. 

 κατάλληλο ύφος και έκφραση του περιεχομένου (κατάφαση και όχι 
άρνηση, ενεργητική φωνή)  

 κατάλληλη χρήση εύθυμου πνεύματος  
 χρήση μικρών, απλών και ευθέων προτάσεων και παραγράφων  
 χρήση εικόνων που παραπέμπουν σε αντικείμενα της πραγματικής 

ζωής 

6.4. Προβλέψιμη σχεδίαση όσον αφορά στον τρόπο 
εκτέλεσης των ενεργειών, για να μην επιβαρύνεται ο χρήστης 
με επιπλέον ενέργειες και να επωφελείται όσον αφορά στην 
οικονομία χρόνου. 

 

 προβλεπόμενες default τιμές για τις πιθανότερες ενέργειες των 
χρηστών  

 έτοιμα συμπληρωμένα στοιχεία των πεδίων (default) που θα 
μπορούσαν να ήταν η πρώτη επιλογή του χρήστη ώστε να μην 
χρειαστεί να τα συμπληρώσει ο ίδιος 

 τοποθέτηση του κέρσορα στο πρώτο πεδίο που πρέπει να 
συμπληρωθεί σε μια φόρμα  

 προβλεπόμενα αποτελέσματα των αναζητήσεων από τον χρήστη 

6.5. Σχεδίαση με αποφυγή εκπλήξεων, για να μην αποσπάται 
η προσοχή του χρήστη από το στόχο του και να μην του 
δημιουργεί αρνητική διάθεση κατά την αλληλεπίδραση. 

 αποκλεισμός ξαφνικής εμφάνισης ανακοινώσεων ή pop up παραθύρων 
 έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη πριν γίνουν αυτόματες αλλαγές 

 

6.6. Σχεδίαση που να εμπνέει εμπιστοσύνη, για δημιουργία 
σιγουριάς του χρήστη και παροχή αξιοπιστίας καθώς και για 
πλήρη ενημέρωσή του. 

 δημιουργία εμπιστοσύνης από την πρώτη κιόλας σελίδα  
 παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών για οποιαδήποτε 

ενέργεια του χρήστη (κυρίως για ενέργειες  που αφορούν σε 
προσωπικά δεδομένα ή ευαίσθητο/ διαβαθμισμένο περιεχόμενο) 

 επιβεβαίωση έγκυρων συναλλαγών  
 παρουσίαση των συνεπειών των πράξεων του χρήστη 

7 

Εστιασμένη 
σχεδίαση 

7.1. Ξεκάθαρος ο σκοπός κάθε στοιχείου που απαρτίζει τον 
δικτυακό τόπο αλλά και ο γενικότερος σκοπός που θέλει να 
αποδώσει ο ίδιος ο δικτυακός τόπος, για να  διαφημίζεται και 

 προβολή του σκοπού του δικτυακού τόπου στην αρχική σελίδα με 
ελκυστικό τρόπο και κομψότητα  

 παροχή σχετικών και υποστηρικτικών εικόνων που συνδέονται με το 
περιεχόμενο του κειμένου  
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 κατάλληλος τρόπος παρουσίασης περιεχομένου πλέον εστιασμένου 
στην στοχευμένη ομάδα χρηστών 

να προτιμάται για τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα από τη 
στοχευμένη ομάδα χρηστών. 

 

7.2. Ξεκάθαρη η λειτουργία και το περιεχόμενο κάθε 
στοιχείου του δικτυακού τόπου, για πρακτικότερα 
στοχευμένες επιλογές του χρήστη και για να γίνεται ξεκάθαρο 
σε αυτόν, χωρίς να χρειάζεται να μαντέψει, το αποτέλεσμα 
κάθε ενέργειάς του. 

 

 κατάλληλο όνομα ή και πλαίσιο που περιβάλλει τα στοιχεία ώστε να 
δίνει μήνυμα ακριβούς πληροφορίας 

 κατάλληλη επιλογή λέξεων για την ανάλογη δράση των κουμπιών 
 κατάλληλη χρήση radio buttons ή checkboxes ή επιλογής ναι/όχι 

σύμφωνα με την ενέργεια που απαιτείται από τον χρήστη 
 ενίσχυση αναγνώρισης και όχι ενθύμησης, καθώς είναι πιο εύκολο να 

αναγνωρίζει κάποιος μια πληροφορία που αναζητά παρά να προσπαθεί 
να την ανακαλέσει 

 αποφυγή μη οικείων συμβόλων για την απεικόνιση των κουμπιών 

7.3. Ξεκάθαρη παρουσίαση της σημαντικότερης 
πληροφορίας για την επιτυχία του σκοπού του δικτυακού 
τόπου, για να είναι μειωμένη η πολυπλοκότητα της εύρεσης 
των βασικών πληροφοριών, αλλά και να εξυπηρετούνται οι 
πλέον ενημερωμένοι χρήστες (συγκεκριμένες υπο‐ομάδες). 

 

 παρουσίαση και έμφαση της σημαντικότερης πληροφορίας στην 
κεντρική τοποθεσία του δικτυακού τόπου 

 τοποθέτηση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων θεμάτων και εργασιών 
στην κεντρική τοποθεσία του δικτυακού τόπου  

 παροχή μόνο του απαραίτητα χρήσιμου περιεχομένου για 
συγκεκριμένες υπο‐ομάδες χρηστών  

 παροχή απαραίτητης ποσότητας πληροφορίας σε κάθε σελίδα 

7.4. Ευκολία εύρεσης συγκεκριμένων πληροφοριών από τον 
χρήστη, για να μπορεί ο χρήστης να εντοπίζει γρήγορα τις 
δυνατότητες που του παρέχει ο δικτυακός τόπος γενικότερα. 

 εύκολη εύρεση οποιασδήποτε πληροφορίας από τους διαθέσιμους 
υπερσυνδέσμους 

 άμεση παροχή όλων των βασικών επιλογών και ενεργειών  

7.5. Σημασιολογική τοποθέτηση πληροφορίας στον δικτυακό 
τόπο, για να εμφανίζονται στον χρήστη οι πληροφορίες με 
ιεραρχημένη σειρά σημαντικότητας 

 παρουσίαση βημάτων για την ολοκλήρωση μιας εργασίας με 
σημασιολογική σειρά 

 αποτελέσματα αναζητήσεων με σημασιολογική σειρά 
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1 Ο Nielsen αναφέρει την έννοια της ορατότητας ως μια από τις δέκα αρχές ευχρηστίας (Nielsen, 1993), 
σύμφωνα με την οποία πρέπει να γίνεται συνεχής ενημέρωση της κατάστασης ενός συστήματος στον 
χρήστη αλλά και μέσω κατάλληλης μορφής ανάδρασης. 

 

2 Η αρχή αυτή μπορεί να ταυτιστεί με μια από τις αρχές της Καθολικής Σχεδίασης που αναφέρεται ως 
“απλή και διαισθητική χρήση” και σύμφωνα με την οποία η χρήση ενός συστήματος είναι εύκολο να 
κατανοηθεί,  ανεξάρτητα  από  την  εμπειρία,  τη  γνώση,  την  ικανότητα  χρήσης  της  γλώσσας  και  το 
επίπεδο συγκέντρωσης του χρήστη. (The Center for Universal Design) 

Επιπλέον,  μια  από  τις  αρχές  που  ορίζουν  οι  Dix  et  al.  για  την  ευχρηστία,  η  “ευκολία  μάθησης”, 
αναφέρει πως πρέπει να είναι κατανοητή η χρήση του συστήματος ακόμη και από άπειρους χρήστες 
(novice users). (Dix et al., 2004) 

Η  ευκολία  κατανόησης  του  περιεχομένου  αναφέρεται  ακόμη  και  από  τον  Nielsen,  στον  πρώτο 
παράγοντα  ευχρηστίας στον  Ιστό,  στην “δυνατότητα  εκμάθησης μιας  εφαρμογής  Ιστού”. Όμως  και ο 
τελευταίος παράγοντας ευχρηστίας στον Ιστό του Nielsen αναφέρεται στην κατανόηση του διαθέσιμου 
περιεχομένου. (Nielsen, 1995).  

Οι  οδηγίες WCAG  2.0  για  ζητήματα  προσβασιμότητας  ιστοσελίδων  από  ηλικιωμένους,  αναφέρουν 
πληθώρα  οδηγιών  που  μπορούν  να  εφαρμοστούν  για  να  είναι  είτε  αντιληπτή  είτε  κατανοητή  η 
πληροφορία που παρουσιάζεται σε έναν δικτυακό τόπο. (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/) 

Τέλος, η σαφήνεια και η εύκολη κατανόηση του περιεχομένου αναφέρεται ακόμη και στην ένατη (9η) 
αρχή προσβάσιμης ανάπτυξης ιστοσελίδων σύμφωνα με την WebAIM. (Web Accessibility in Mind) 

 

3 Η  ευελιξία  αποτελεί  μια  από  τις  αρχές  της  Καθολικής  Σχεδίασης  (The Center  for Universal Design). 
Αναφέρεται επίσης και στην τέταρτη (4η) αρχή ευχρηστίας του Nielsen (1993). Επιπρόσθετα, οι Dix et al. 
ορίζουν την ευελιξία ως αρχή ευχρηστίας των συστημάτων και  την ορίζουν βάσει  του τρόπου με τον 
οποίο ο χρήστης και το σύστημα ανταλλάσσουν πληροφορίες. (Dix et al., 2004) 

Ο  έλεγχος  από  τον  χρήστη  τίθεται  από  τον  Nielsen  ως  βασική  αρχή  ευχρηστίας  ενός  συστήματος 
(Nielsen, 1993). Ακόμα, σύμφωνα πάλι με τον Nielsen, ο τελευταίος παράγοντας ευχρηστίας στον Ιστό 
αναφέρεται  στον  έλεγχο  που  πρέπει  να  έχει  ο  χρήστης  (Nielsen,  1995).  Ο  έλεγχος  του  χρήστη 
αναφέρεται και από την έκτη (6η) ευρετική αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους 
που ανέπτυξε η AARP. (Chisnell & Redish,  2005) 

Τέλος, σύμφωνα με τους Kurniawan και Zaphiris, στην ενδέκατη  (11η) σχεδιαστική οδηγία διαδικτύου 
για ηλικιωμένους αναφέρεται η ανάγκη υποστήριξης ελέγχου και ελευθερίας του χρήστη.  (Kurniawan 
& Zaphiris, 2005) 

 

4  Μια  από  τις  οδηγίες  στο  δεύτερο  (2ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού: 
Research‐Based Web Design & Usability Guidelines,  υποστηρίζει  την παροχή βοήθειας στους  χρήστες 
οποιαδήποτε στιγμή. (GSA, 2006) 

 

5 Η συνέπεια αναφέρεται στις αρχές ευχρηστίας του Nielsen (1993), μόνο που απευθύνεται κυρίως στην 
οπτική συνέπεια.  
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Αναφέρεται  επίσης  και ως μια από  τις  επιμέρους αρχές  των Dix et al., 2004  που ανήκει στην πρώτη 
αρχή της “ευκολίας μάθησης”. 

Μια από τις οδηγίες WCAG 2.0 για “κατανοητή πληροφορία” αναφέρει απαραίτητη τη χρήση τεχνικών 
οπτικής παρουσίασης για την οργάνωση του περιεχομένου. (http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/) 

Σύμφωνα με  την πρώτη  (1η)  ευρετική αρχή  για  τη σχεδίαση δικτυακών  τόπων  για ηλικιωμένους που 
ανέπτυξε  η  AARP,  τα  στοιχεία  αλληλεπίδρασης  που  χρησιμοποιούνται  πρέπει  να  είναι  συμβατικά. 
Επίσης, η ένατη (9η) ευρετική αρχή αναφέρει την ανάγκη κατάλληλης ιεράρχησης του δικτυακού τόπου, 
ενώ  μέσα  στην  δέκατη  τρίτη  (13η)  ευρετική  αρχή  αναφέρεται  η  ανάγκη  για  ξεκάθαρες  και  καλά 
οργανωμένες  σελίδες,  καθώς  και  για  ομαδοποιημένο  και  συγκροτημένο  περιεχόμενο.  (Chisnell  & 
Redish,  2005) 

Για  την  καθορισμένη  μορφή  της  οργάνωσης  του  περιεχομένου  γίνεται  αναφορά  στις  σχεδιαστικές 
οδηγίες  που  αφορούν  την  παρουσίαση  πληροφορίας  για  τη  δημιουργία  φιλικών  προς  τους 
ηλικιωμένους  δικτυακών  τόπων  σύμφωνα  με  το  National  Institute  of  Aging  (Making  Your Web  Site 
Senior friendly: a checklist, NIA) 

Στο  έκτο  (6ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού: Research‐Based Web Design & 
Usability Guidelines, υποστηρίζεται η παροχή ενός ξεκάθαρου layout καθώς και μιας ξεκάθαρης δομής 
πληροφορίας. Μια  από  τις  οδηγίες  του  ενδέκατου  (11ου)  κεφαλαίου  προτείνει  οπτική  συνέπεια  στις 
σελίδες του δικτυακού τόπου και μια από τις οδηγίες του δέκατου έκτου  (16ου) κεφαλαίου προτείνει 
ξεκάθαρη οργάνωση πληροφορίας του δικτυακού τόπου. (GSA, 2006) 

 

6 Η “αποδοτικότητα των εφαρμογών του Ιστού” αποτελεί έναν από τους παράγοντες ευχρηστίας στον 
Ιστό σύμφωνα με τον Nielsen (1995), ωστόσο ο ίδιος δίνει μια διαφορετική προσέγγιση της έννοιας της 
απόδοσης από αυτή που δίνεται σε αυτή την αρχή. 

Επίσης,  η  “ικανοποίηση  του  χρήστη”  αναφέρεται  ως  ένας  άλλος  παράγοντας  ευχρηστίας  στον  Ιστό 
(Nielsen, 1995) αν και ο Nielsen την συνδέει με τον έλεγχο και την κατανόηση. 

Πολλές είναι οι οδηγίες του συνόλου WCAG 2.0 που έχουν αναπτυχθεί για την επίτευξη “λειτουργικής 
διεπαφής  και  πλοήγησης”  και  μπορούν  να  συσχετιστούν  με  αυτή  την  αρχή. 
(http://www.w3.org/WAI/WAI‐AGE/). 

 

7 Η δέκατη ένατη (19η) ευρετική αρχή για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων για ηλικιωμένους που ανέπτυξε 
η AARP, προτείνει  το περιεχόμενο που παρουσιάζεται να είναι εστιασμένο στο κοινό και στον σκοπό 
του δικτυακού τόπου. (Chisnell & Redish,  2005) 

Επίσης,  στο  ένατο  (9ο)  κεφάλαιο  των  οδηγιών  ευχρηστίας  για  σχεδίαση  Ιστού: Research‐Based Web 
Design & Usability Guidelines, προτείνεται ο τονισμός των σημαντικών πληροφοριών που απαιτούν την 
προσοχή του χρήστη. (GSA, 2006) 

http://www.w3.org/WAI/WAI-AGE/
http://www.w3.org/WAI/WAI-AGE/


ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

Παράρτημα 3: Οθόνες επανασχεδιασμένου diakoporama 

 

Αρχική σελίδα 

  ‐ 185 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

  ‐ 186 ‐

 

Αναζήτηση μέσω χάρτη Ελλάδας



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

Νομός Ιωαννίνων 

  ‐ 187 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

  ‐ 188 ‐

 

Καταλύματα Ν. Ιωαννίνων, Δήμου Μετσόβου 



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

Κατάλυμα “Κατώγι Αβέρωφ” (μέσω χάρτη) 

 

  ‐ 189 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

Κατάλυμα “Κατώγι Αβέρωφ” (μέσω ονόματος) 

 

 

Κατάλυμα “Κατώγι Αβέρωφ” (μέσω κριτηρίων) 

  ‐ 190 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

 

Αίτηση κράτησης για “Κατώγι Αβέρωφ” (μέσω χάρτη) 

 

  ‐ 191 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

Αίτηση κράτησης για “Κατώγι Αβέρωφ” (μέσω ονόματος) 

 

  ‐ 192 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

  ‐ 193 ‐

 

Αίτηση κράτησης για “Κατώγι Αβέρωφ” (μέσω κριτηρίων) 



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

Επιβεβαίωση αίτησης κράτησης (μέσω χάρτη) 

  ‐ 194 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

Επιβεβαίωση αίτησης κράτησης (μέσω ονόματος) 

  ‐ 195 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

Επιβεβαίωση αίτησης κράτησης (μέσω κριτηρίων) 

 

  ‐ 196 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

Αναζήτηση μέσω ονόματος 

  ‐ 197 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

  ‐ 198 ‐

 

Καταλύματα σύμφωνα με αναζήτηση



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

Αναζήτηση μέσω κριτηρίων 

  ‐ 199 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

Καταλύματα σύμφωνα με κριτήρια 

  ‐ 200 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

Έξυπνη διαμονή 

  ‐ 201 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

Προσφορές Ιουνίου για όλη την Ελλάδα 

  ‐ 202 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

Κατάλυμα “Σταυρός του Νότου” 

  ‐ 203 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

Φόρμα online κράτησης 

  ‐ 204 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

  ‐ 205 ‐

 

Online πληρωμή 



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

Επιβεβαίωση κράτησης 

  ‐ 206 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

  ‐ 207 ‐

 

Οδηγός χρήσης 



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

Παράρτημα 4: Ερωτηματολόγιο χρηστών μετά την αλληλεπίδραση με κάθε δικτυακό τόπο 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 

 
1. Όλα τα στοιχεία του δικτυακού τόπου ήταν ορατά και ευδιάκριτα.  

Π.χ. μπορούσα εύκολα να διαβάσω τους χαρακτήρες και να επιλέξω συνδέσμους ή κουμπιά. 

 

Διαφωνώ           Δ/Α          Συμφωνώ 

απόλυτα                                 απόλυτα 

‐5  ‐4  ‐3  ‐2  ‐1  0  1  2  3  4  5 

                           

 

Εξηγείστε γιατί: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

       
2. Υπήρχε πάντοτε μια μορφή ανάδρασης που υποδείκνυε την ενέργεια που μόλις είχα κάνει αλλά 
και την τοποθεσία στην οποία βρισκόμουν. 

Π.χ. μπορούσα να ξέρω κάθε στιγμή σε ποια σελίδα βρίσκομαι. 

 

Διαφωνώ           Δ/Α          Συμφωνώ 

απόλυτα                                 απόλυτα 

‐5  ‐4  ‐3  ‐2  ‐1  0  1  2  3  4  5 

                           

 

Εξηγείστε γιατί: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
3. Οι πληροφορίες που παρείχε ο δικτυακός τόπος γίνονταν εύκολα κατανοητές.  

Π.χ. οι ενδείξεις για την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας ήταν σαφείς. 

 

Διαφωνώ           Δ/Α          Συμφωνώ 

απόλυτα                                 απόλυτα 

‐5  ‐4  ‐3  ‐2  ‐1  0  1  2  3  4  5 

                           

 

Εξηγείστε γιατί: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

  ‐ 208 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 
4. Ήταν κατανοητή η παρουσίαση κάθε στοιχείου χωρίς να υπάρχει ανάγκη τεκμηρίωσης. 

Π.χ. δεν θέλησα να ζητήσω την βοήθεια κάποιου εξωτερικού παράγοντα για να μπορέσω να 
ολοκληρώσω κάποια από τις εργασίες. 

 

Διαφωνώ           Δ/Α          Συμφωνώ 

απόλυτα                                 απόλυτα 

‐5  ‐4  ‐3  ‐2  ‐1  0  1  2  3  4  5 

                           

 

Εξηγείστε γιατί: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
5. Υπήρχε ευελιξία όσον αφορά στις επιλογές και τις προτιμήσεις μου. 

Π.χ. είχα την δυνατότητα να μετακινηθώ με ποικίλους τρόπους στον δικτυακό τόπο. 

 

Διαφωνώ           Δ/Α          Συμφωνώ 

απόλυτα                                 απόλυτα 

‐5  ‐4  ‐3  ‐2  ‐1  0  1  2  3  4  5 

                           

 

Εξηγείστε γιατί: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
6. Μπορούσα συνεχώς να έχω τον έλεγχο για το πού βρίσκομαι και το τι κάνω. 

Π.χ. είχα την δυνατότητα να διορθώσω κάποιο λάθος ή να ακυρώσω κάποια ενέργεια. 

 

Διαφωνώ           Δ/Α          Συμφωνώ 

απόλυτα                                 απόλυτα 

‐5  ‐4  ‐3  ‐2  ‐1  0  1  2  3  4  5 

                           

 

Εξηγείστε γιατί: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

  ‐ 209 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

7. Υπήρχε βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή. 

Π.χ. ακόμα και όταν ένοιωθα χαμένος, η βοήθεια του  δικτυακού τόπου ήταν αρκετή ώστε να 
ολοκληρώσω την κάθε εργασία. 

 

Διαφωνώ           Δ/Α          Συμφωνώ 

απόλυτα                                 απόλυτα 

‐5  ‐4  ‐3  ‐2  ‐1  0  1  2  3  4  5 

                           

 

Εξηγείστε γιατί: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
8. Υπήρχε βοήθεια για συγκεκριμένες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν ώστε να επιτευχθεί κάθε 
φορά ο στόχος. 

Π.χ. τα βοηθητικά μηνύματα που παρουσιάζονταν στην οθόνη ήταν ξεκάθαρα.  

 

Διαφωνώ           Δ/Α          Συμφωνώ 

απόλυτα                                 απόλυτα 

‐5  ‐4  ‐3  ‐2  ‐1  0  1  2  3  4  5 

                           

 

Εξηγείστε γιατί: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
9. Υπήρχε μεγάλη συνέπεια στην απεικόνιση όλων των στοιχείων του δικτυακού τόπου. 

Π.χ. η σειρά με την οποία παρουσιάζονταν οι οθόνες ή οι θέσεις των μηνυμάτων στην οθόνη είχαν 
συνέπεια σε όλο το δικτυακό τόπο. 

 

Διαφωνώ           Δ/Α          Συμφωνώ 

απόλυτα                                 απόλυτα 

‐5  ‐4  ‐3  ‐2  ‐1  0  1  2  3  4  5 

                           

 

Εξηγείστε γιατί: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

  ‐ 210 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 
10. Υπήρχε μεγάλη συνέπεια στην οργάνωση της πληροφορίας του δικτυακού τόπου. 

Π.χ. η οργάνωση της πληροφορίας ήταν ξεκάθαρη και συνεπής σε όλο το δικτυακό τόπο. 

 

Διαφωνώ           Δ/Α          Συμφωνώ 

απόλυτα                                 απόλυτα 

‐5  ‐4  ‐3  ‐2  ‐1  0  1  2  3  4  5 

                           

 

Εξηγείστε γιατί: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
11. Ο δικτυακός τόπος δεν ήταν πολύπλοκος. 

Π.χ. Ο δικτυακός τόπος δεν ήταν φορτωμένος και δεν με επιβάρυνε ή αποπροσανατόλιζε από τον 
στόχο. 

 

Διαφωνώ           Δ/Α          Συμφωνώ 

απόλυτα                                 απόλυτα 

‐5  ‐4  ‐3  ‐2  ‐1  0  1  2  3  4  5 

                           

 

Εξηγείστε γιατί: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
12. Η συνολική εικόνα του δικτυακού τόπου ήταν ικανοποιητική.  

Π.χ. τον δικτυακό τόπο χαρακτήριζε πνεύμα φιλικότητας και οικειότητας. 

 

Διαφωνώ           Δ/Α          Συμφωνώ 

απόλυτα                                 απόλυτα 

‐5  ‐4  ‐3  ‐2  ‐1  0  1  2  3  4  5 

                           

 

Εξηγείστε γιατί: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
   

  ‐ 211 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

  ‐ 212 ‐

13. Ήταν ξεκάθαρος ο σκοπός που ήθελε να αποδώσει ο δικτυακός τόπος. 

Π.χ. η πληροφορία ήταν αρκετή ώστε να γνωρίζω ότι έχω ολοκληρώσει κάθε φορά την εργασία που 
έπρεπε. 

 

Διαφωνώ           Δ/Α          Συμφωνώ 

απόλυτα                                 απόλυτα 

‐5  ‐4  ‐3  ‐2  ‐1  0  1  2  3  4  5 

                           

 

Εξηγείστε γιατί: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
14. Ήταν ξεκάθαρο το ποια ήταν η σημαντικότερη πληροφορία σε κάθε σελίδα του δικτυακού τόπου. 

Π.χ. η εύρεση της πληροφορίας που έψαχνα κάθε φορά ήταν εύκολη. 

 

Διαφωνώ           Δ/Α          Συμφωνώ 

απόλυτα                                 απόλυτα 

‐5  ‐4  ‐3  ‐2  ‐1  0  1  2  3  4  5 

                           

 

Εξηγείστε γιατί: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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Παράρτημα  5:  Σχόλια  και  παρατηρήσεις  συμμετεχόντων  μέσω  της  τεχνικής  αναδρομικής 
διερεύνησης, ταξινομημένα ανά εργασία  

Εργασία 1: εύρεση του οδηγού χρήσης 

Πρόβλημα:  στην  πρωτότυπη  έκδοση  του  diakoporama  πολλοί  από  τους  συμμετέχοντες 
επέλεγαν άλλους συνδέσμους προσπαθώντας να βρουν τον οδηγό χρήσης: 

“Βλέποντας την λέξη ”περισσότερα” κάπου μέσα στην αρχική σελίδα, θεώρησα ότι θα μου 
βγάλει τον οδηγό αλλά ήταν περισσότερες πληροφορίες για κάτι άλλο…” (Άντρας, άπειρος, 
69) 

“Δεν έβλεπα πουθενά οδηγίες και πήγα στους όρους χρήσης”. (Γυναίκα, μέτρια, 60) 

“Δεν τον έβρισκα, πήγα στο diakoporama: τι είναι;” (Άντρας, άπειρος, 71) 

“Πήγα  στα  άρθρα  γιατί  νόμιζα  πως  θα  βρω  κάποιο  σχετικό  άρθρο  με  οδηγίες,  αφού  δεν 
μπορούσα να τις βρω κάπου αλλού...” (Γυναίκα, άπειρη, 62)  

Πρόβλημα:  στην πρωτότυπη έκδοση  του diakoporama  δύο  χρήστες ανέφεραν ότι δεν  τον 
βρήκαν εύκολα γιατί νόμιζαν ότι ήταν διαφήμιση: 

“Εκεί που ήταν και έτσι όπως ήταν, νόμιζα ότι ήταν διαφήμιση.” (Γυναίκα, έμπειρη, 60) 

“Το  οδηγό  χρήσης  δεν  το  είχα  προσέξει  γιατί  νόμιζα  πως  ήταν  διαφήμιση”.  (Γυναίκα, 
μέτρια, 73) 

Πρόβλημα: στην πρωτότυπη έκδοση του diakoporama  δύο χρήστες σχολίασαν  το γεγονός 
ότι σαν οδηγός χρήσης, θα έπρεπε να είναι σε πιο εμφανές σημείο: 

“Πρέπει να είναι ξεχωριστά από τις υπόλοιπες λειτουργίες. Έπρεπε να τον βρω αμέσως, να 
είναι κάπου πάνω πάνω” (Άντρας, μέτριος, 70) 

“Αυτό θα έπρεπε να είναι πάνω πάνω κανονικά, θα έπρεπε να είναι εύκολο, ο οδηγός και οι 
συχνές ερωτήσεις θα έπρεπε να είναι πάνω πάνω.” (Άντρας, έμπειρος, 68) 

“Ακόμη και όταν μπήκα στον οδηγό,  δεν μου εμφάνισε κατευθείαν  τις οδηγίες.  Είχε κενό 
χώρο και έπρεπε να κατέβω πιο κάτω.” (Άντρας, έμπειρος, 68)  

Σχόλιο: Ένας μόνο από τους συμμετέχοντες θεώρησε ότι δεν χρειαζόταν να υπάρχει οδηγός 
χρήσης σε καμία από τις δύο εκδόσεις του diakoporama:  

“Η ιστοσελίδα πρέπει να σε οδηγεί από μόνη της, να μην χρειάζεται να δεις οδηγίες για το 
πώς θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Το θεωρώ υπερβολή να υπάρχει οδηγός χρήσης.” (Άντρας, 
μέτριος, 70) 

 

Εύρεση οδηγού χρήσης στην αρχική σελίδα του νέου diakoporama 
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Εύρεση οδηγού χρήσης στην αρχική σελίδα του diakoporama 

Εργασία 2: εύρεση καταλυμάτων του Νομού Ιωαννίνων, του Δήμου Μετσόβου 
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Πρόβλημα:  στην  πρωτότυπη  έκδοση  του diakoporama  πολλοί  χρήστες  που  πλοηγήθηκαν 
μέσω  του  χάρτη  της  αρχικής  σελίδας,  δεν  ήταν  σίγουροι  για  το  αν  επιλέγουν  τον  σωστό 
Νομό.  Δεν  έβλεπαν  ότι  κάτω  από  τον  χάρτη  έδειχνε  τον  προορισμό  για  κάθε  Νομό  που 
στόχευαν με το ποντίκι τους: 

“Αν πάω στο χάρτη από την αρχική και δεν έχω κατέβει λίγο πιο κάτω δεν βλέπω ότι μου 
δείχνει  τον  προορισμό.  Εγώ δεν  ήξερα που ακριβώς  είναι  τα  Γιάννενα  και  πάτησα  λάθος 
νομό.” (Άντρας, έμπειρος, 68) 

“Δεν ήμουν σίγουρος αν εκεί που επέλεγα στον χάρτη, ήταν τα Γιάννενα.” (Άντρας, άπειρος, 
71) 

“Στον χάρτη δεν ήξερα αν επιλέγω τα Ιωάννινα.” (Γυναίκα, μέτρια, 73) 

“Όταν κάτω από τον χάρτη είδα τον προορισμό, νόμιζα ότι έπρεπε να πάω να γράψω τον 
Νομό, αλλά δεν μπορούσα.” (Άντρας, άπειρος, 69) 

 

 

Εύρεση Νομού Ιωαννίνων μέσω του χάρτη του diakoporama 

Πρόβλημα:  στην  πρωτότυπη  έκδοση  του  diakoporama  πολλοί  από  τους  χρήστες  που 
κατάφεραν  να  μπουν  στην  σελίδα  του  Δήμου Μετσόβου,  δυσκολεύτηκαν  να  βρουν  από 
εκεί τα καταλύματα. Νόμιζαν πως η επιλογή “ξενώνες, δωμάτια, διαμονή” ήταν διαφήμιση 
και μερικοί πατούσαν την λέξη Διαμονή που δεν ήταν κουμπί: 

“Στο  Μέτσοβο  νόμιζα  ότι  οι  πληροφορίες  δεξιά  και  αριστερά  ήταν  διαφημίσεις.”  “Όταν 
πάτησα τη λέξη διαμονή, δεν πατιόταν.” (Άντρας, άπειρος, 69) 

“Το  κουμπί  για  τη  διαμονή  μέσα  στο Μέτσοβο  ήταν  σαν  διαφήμιση  και  το  προσπέρασα 
στην αρχή.” (Άντρας, έμπειρος, 68) 

“Πατούσα πάνω στη λέξη διαμονή και δεν έκανε κάτι.” (Άντρας, άπειρος, 71) 

“Μέσα στο Μέτσοβο,  το  κουμπί  έλεγε  “ξενώνες,  δωμάτια,  διαμονή”  και  όχι  καταλύματα. 
Εγώ πάτησα την λέξη διαμονή που δεν πατιόταν.” (Άντρας, μέτριος, 70) 

“Έφτασα  στο  Μέτσοβο  αλλά  επειδή  είδα  “ξενώνες,  δωμάτια,  διαμονή”  δεν  το  επέλεξα. 
Νόμιζα ότι ήταν διαφήμιση και δεν το πάτησα καν. Τα παράτησα.” (Άντρας, έμπειρος, 62) 
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Εύρεση καταλυμάτων Νομού Ιωαννίνων, Δήμου Μετσόβου στο diakoporama 
Σχόλιο: Στην επανασχεδιασμένη έκδοση του diakoporama όλοι οι συμμετέχοντες θεώρησαν 
πιο εύκολη την εύρεση του Νομού και του Δήμου: 

“Στον χάρτη όταν πάω να επιλέξω κάποιο νομό ή δήμο μου βγάζει και το όνομά του δίπλα.” 
(Άντρας, μέτριος, 68) 

“Τα χρώματα στους Νομούς και  τους Δήμους σε σχέση με τον χάρτη, βοηθάνε”  (Γυναίκα, 
έμπειρη, 60) 

 

Εύρεση Νομού Ιωαννίνων μέσω του χάρτη του νέου diakoporama 
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Πρόβλημα:  Στην  επανασχεδιασμένη  έκδοση  του  diakoporama  κάποιοι  μπερδεύτηκαν 
κυρίως  σε  ένα  σημείο.  Αντί  να  επιλέγουν  τον  Δήμο  του Μετσόβου,  επέλεγαν  πάνω  στο 
χρωματιστό κουτάκι που υπήρχε δίπλα από το Δήμο Μετσόβου: 

“Πάτησα στο κουτάκι με το χρώμα και δεν επιλεγόταν.” (Γυναίκα, έμπειρη, 60) 

“Πήγα να πατήσω κουτάκι με χρώμα στο δήμο Μετσόβου.” (Άντρας, άπειρος, 69) 

“Κλίκαρα πάνω στο χρώμα στο κουτάκι του Μετσόβου.” (Άντρας, έμπειρος, 64) 

“Στη λίστα με τους δήμους πάτησα στο καφέ κουτάκι δίπλα στο νομό Μετσόβου αλλά δεν 
κλικαρόταν.” (Γυναίκα, μέτρια, 60) 

 

 

Εύρεση Δήμου Μετσόβου μέσω του χάρτη του νέου diakoporama 

Εργασία  3:  εύρεση  των  προσφερόμενων  υπηρεσιών  του  καταλύματος  “Κατώγι  Αβέρωφ” 
του Νομού Ιωαννίνων  

Πρόβλημα: Στην πρωτότυπη έκδοση του diakoporama ενώ κάποιοι από τους συμμετέχοντες 
κατόρθωσαν  να  μπουν  στο  κατάλυμα,  δυσκολεύτηκαν  στην  αναζήτηση  των 
προσφερόμενων υπηρεσιών του 

“Αφού μπήκα στο κατάλυμα, δεν έβρισκα τις προσφερόμενες υπηρεσίες επειδή ήταν κάτω 
από  μια  διαφήμιση  ενός  άλλου  ξενοδοχείου  και  νόμιζα  ότι  από  κει  και  κάτω  θα  δείχνει 
πληροφορίες  για  αυτό.  Υπέθεσα  πως  οι  προσφερόμενες  υπηρεσίες  είναι  αυτές  που 
καταγράφονται στην περιγραφή του καταλύματος” (Γυναίκα, μέτρια, 60) 

“Νόμιζα  ότι  πατώντας  πάνω  στις  τιμές  ή  τα  δωμάτια  θα  έβρισκα  τις  προσφερόμενες 
υπηρεσίες.” (Άντρας, άπειρος, 75) 

“Δεν είδα ότι έγραφε προσφερόμενες υπηρεσίες στο πλάι ήταν κάθετα. Υπέθεσα πως αυτές 
ήταν…” (Γυναίκα, έμπειρη, 60) 

“Όταν είδα  το προσφερόμενες υπηρεσίες, πάτησα πάνω στην λέξη, μετά είδα ότι  τις  είχε 
ακριβώς από κάτω.” (Άντρας, έμπειρος, 68) 
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Εύρεση προσφερόμενων υπηρεσιών καταλύματος “Κατώγι Αβέρωφ” στο diakoporama 
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Εργασία 4: εύρεση των καταλυμάτων των Ιωαννίνων που προσφέρουν ευκολίες για ΑΜΕΑ 

Πρόβλημα:  Στην  πρωτότυπη  έκδοση  του  diakoporama,  οι  περισσότεροι  συμμετέχοντες 
πήγαιναν  κατευθείαν  μέσω  του  χάρτη,  για  να  επιλέξουν  πρώτα  τα  Ιωάννινα.  Αυτή  η 
εργασία όμως μπορούσε να ολοκληρωθεί μόνο μέσω της αναζήτησης καταλύματος. 

“Μπήκα στα  Ιωάννινα αλλά δεν βρήκα πώς βάζω κριτήρια. Πατούσα πάνω σε λέξεις που 
δεν κλικάρονταν.” (Γυναίκα, άπειρη, 62) 

“Πήγα μέσω χάρτη, έψαχνα να βάλω κριτήρια στο νομό Ιωαννίνων. Επέλεγα διάφορα links 
που δεν με έβγαζαν εκεί που ήθελα και λέξεις που δεν επιλέγονταν.” (Γυναίκα, έμπειρη, 60) 

“Δεν το έβρισκα στα Ιωάννινα” (Άντρας, μέτριος, 70) 

“Στην αρχή που βρήκα όλα τα καταλύματα των Ιωαννίνων νόμιζα ότι έπρεπε να μπω μέσα 
στο καθένα για να δω αν παρέχει ευκολίες για ΑΜΕΑ” (Γυναίκα, μέτρια, 60) 

“Αφού γνώριζα το νομό, πήγα εκεί ώστε να δώσω τα κριτήρια που ήθελα. Δεν βρήκα κάτι. 
Πήγα  σε  έναν  σύνδεσμο  που  έλεγε  Δυτική  Ελλάδα  μήπως  μπορέσω  εκεί  να  θέσω  το 
κριτήριο που ήθελα, αλλά δεν είχα δει πως από πάνω έγραφε εναλλακτικά… Όχι ότι θα με 
βοηθούσε  αυτό  βέβαια…  Από  τη  στιγμή  που  δεν  βρήκα  πως  θα  μπορούσα  να  θέσω  το 
κριτήριο που ήθελα και αφού προσπάθησα και με άλλους τρόπους και απέτυχα, άρχισα να 
εκνευρίζομαι.” (Άντρας, έμπειρος, 64) 

“Μπήκα  στα  Ιωάννινα  και  δεν  το  βρήκα.  Γύρισα  στην  αρχική  και  έψαχνα  δημοφιλείς 
αναζητήσεις μια μια. Μπήκα και στις προτάσεις διαμονής της δυτικής Ελλάδας και μετά της 
Ηπείρου. Δεν το έβρισκα πουθενά. Εκνευρίστηκα.” (Άντρας, άπειρος, 71) 

“Πατούσα  σε  λέξεις  που  δεν  κλικάρονταν,  μπήκα  ακόμη  και  σε  διαφήμιση.”  (Άντρας, 
άπειρος, 75) 

 

 

Εύρεση καταλυμάτων των Ιωαννίνων που προσφέρουν ευκολίες για ΑΜΕΑ στο diakoporama 

Πρόβλημα:  Στην  πρωτότυπη  έκδοση  του  diakoporama  ακόμη  και  όταν  κάποιοι  από  τους 
συμμετέχοντες  κατάφεραν  να  βρουν  τον  τρόπο  για  να  θέσουν  τα  κριτήρια  που  ήθελαν, 
αντιμετώπισαν άλλες δυσκολίες: 

“Όταν  επέλεξα  στην  αναζήτηση  καταλυμάτων  τον  Νομό  και  το  κριτήριο  που  ήθελα,  το 
κουμπί αποστολή στοιχείων, δεν μου άρεσε. Θέλει κάτι άλλο. Αναζήτηση κάνω, δεν θέλω 
να στείλω τίποτε…” (Άντρας, έμπειρος, 68) 

“Όταν  έβαλα  τα  κριτήριά  μου  στην  αναζήτηση  καταλύματος  έψαχνα  κάπου  να  βρω  go.” 
(Γυναίκα, μέτρια, 60) 
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Εύρεση καταλυμάτων των Ιωαννίνων που προσφέρουν ευκολίες για ΑΜΕΑ στο diakoporama (2) 

Πρόβλημα: Στην πρωτότυπη έκδοση του diakoporama, μια από τους συμμετέχοντες είπε ότι 
δεν ήταν σίγουρη αν όντως είχε βρει αυτό που ζητούσε η εργασία: 

“Δεν  ήμουν  100%  σίγουρη  ότι  έβλεπα  τα  ξενοδοχεία  που  παρείχαν  ευκολίες  για  ΑΜΕΑ” 
(Γυναίκα, μέτρια, 60) 
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Εύρεση καταλυμάτων των Ιωαννίνων που προσφέρουν ευκολίες για ΑΜΕΑ στο diakoporama (3) 

Πρόβλημα:  Στην  επανασχεδιασμένη  έκδοση  του  diakoporama  οι  περισσότεροι 
συμμετέχοντες  αντιμετώπισαν  το  ίδιο  πρόβλημα,  καθώς  πλοηγούνταν  πρώτα  στο  Νομό 
Ιωαννίνων  μέσω  του  χάρτη  και  μετά  έβλεπαν  ότι  υπήρχε  ξεχωριστή  καρτέλα  στην  οποία 
μπορούσαν να θέσουν τα δικά τους κριτήρια: 

“Όταν πήγα στον χάρτη, επέλεξα Ιωάννινα και πήγα μετά στην αναζήτηση μέσω κριτηρίων. 
Νόμιζα ότι είχε επιλεγεί η περιοχή, αλλά έπρεπε να την ξαναβάλω.” (Άντρας, έμπειρος, 68) 

“Πήγα μέσω χάρτη και αφού δεν το βρήκα προσπάθησα με άλλο τρόπο.” (Γυναίκα, μέτρια, 
60) 

“Πήγα πρώτα μέσω Ιωαννίνων και μετά μέσω κριτηρίων.” (Άντρας, άπειρος, 71) 

“Δεν τα έβρισκα στα Ιωάννινα.” (Άντρας, μέτριος, 70) 

“Μπήκα  κατευθείαν  Ιωάννινα  για  να  βρω  ΑΜΕΑ  αλλά  δεν  μπορούσα  και  πήγα  αλλιώς.” 
(Άντρας, έμπειρος, 62) 

“Θα έπρεπε μέσω  χάρτη  να μπορώ να  επιλέγω πρώτα νομό και μετά  να βάζω κριτήρια.” 
(Άντρας, μέτριος, 68) 

Πρόβλημα:  Στην  επανασχεδιασμένη  έκδοση  του  diakoporama  ένας  χρήστης  μόνο,  ενώ 
βρήκε τον τρόπο με τον οποίο θα έθετε τα κριτήρια, δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να πατήσει 
ένα κουμπί για να του εμφανιστούν: 

“Όταν  έδωσα  τα  κριτήρια,  νόμιζα  ότι  θα  του  εμφανιστούν  τα  αποτελέσματα  κατευθείαν. 
Μετά είδα ότι έπρεπε να πατήσω και το κουμπί.” (Άντρας, άπειρος, 69) 

Ένα  γενικό σχόλιο  των συμμετεχόντων,  επικεντρώνονταν σε μία βασική παρατήρηση:  Και 
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στις  δύο  εκδόσεις  θα  έπρεπε  να  υπήρχε  δυνατότητα  να  θέτουν  επιπλέον  κριτήρια  αφού 
έχουν μπει στα Ιωάννινα.  

Εργασία 5: αίτηση κράτησης για το κατάλυμα Κατώγι Αβέρωφ του Νομού Ιωαννίνων 

Πρόβλημα:  Στην  πρωτότυπη  έκδοση  του  diakoporama  όταν  οι  χρήστες  πήγαιναν  στην 
αναζήτηση  καταλύματος  για  να  βρουν  το  Κατώγι  Αβέρωφ,  αντιμετώπιζαν  διάφορα 
μικροπροβλήματα, τα οποία και σχολίασαν: 

“Στην  αναζήτηση  καταλύματος,  έβαλα  όνομα  και  νομό  και  πάτησα  στο  επικοινωνία  που 
ήταν ακριβώς δίπλα. Η αποστολή στοιχείων είναι λάθος εντολή.” (Άντρας, μέτριος, 68) 

“Στην αναζήτηση καταλύματος, δεν έβλεπα το πεδίο που έπρεπε να συμπληρώσω το όνομα 
του καταλύματος. Επίσης, δεν μου αρέσει η εντολή αποστολή στοιχείων.” (Άντρας, μέτριος, 
70) 

“Στην  αναζήτηση  καταλύματος,  αφού  ξέρω  το  όνομα  του  ξενοδοχείου  γιατί  να  βάλω 
υποχρεωτικά  και  νόμο;  Αν  δεν  τον  ήξερα;  Επίσης,  έπρεπε  να  πάω  εντελώς  κάτω  στην 
αναζήτηση καταλύματος για να πατήσω αποστολή στοιχείων.” (Άντρας, έμπειρος, 68) 

 

 

Αίτηση κράτησης καταλύματος “Κατώγι Αβέρωφ” στο diakoporama 

Πρόβλημα: Στην πρωτότυπη έκδοση του diakoporama υπήρξαν ορισμένοι χρήστες που δεν 
κατάφεραν να βρουν πως γίνεται η αίτηση κράτησης:  

“Κανονικά η αίτηση κράτησης θα πρέπει να φαίνεται με το που μπαίνει κανείς στην σελίδα 
του καταλύματος και όχι να ψάχνει να τη βρει…” (Άντρας, μέτριος, 70) 

“Δεν έβρισκα πως θα την κάνω, βαρέθηκα και τα παράτησα.” (Γυναίκα, μέτρια, 73) 

“Πήγα να γράψω στις πληροφορίες του ξενοδοχείου εκεί που έλεγε δωμάτια,  το δωμάτιο 
που ήθελα. Δεν έβρισκα πώς να κάνω αίτηση.” (Άντρας, άπειρος, 69) 

“Νόμιζα  πως  εκεί  που  έβλεπα  τις  πληροφορίες  του  καταλύματος  μπορούσα  να  κάνω 
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ταυτόχρονα  και  αίτηση  κράτησης,  έτσι  πήγα  να  επιλέξω  δωμάτιο,  αλλά  δεν  γινόταν.”  
(Άντρας, μέτριος, 70) 

“Θα  έπρεπε  να  είναι  μεγαλύτερη,  όταν  μπαίνω  στο  κατάλυμα  να  βλέπω  πως  ακριβώς 
μπορώ  να  κάνω  αίτηση  κράτησης.  Το  ξέρω  το  ξενοδοχείο,  δεν  με  ενδιαφέρει  να  δω 
πληροφορίες…” (Άντρας, έμπειρος, 68) 

“Μάλλον  τυχαία  βρήκα  το  κατώγι  (μέσω  μιας  διαφήμισης),  αλλά  και  που  το  βρήκα,  δεν 
μπόρεσα να βρω πως θα κάνω αίτηση κράτησης.” (Άντρας, άπειρος, 75) 

“Όταν  βρήκα  το  κατάλυμα,  κλίκαρα  πάνω  στην  εικόνα  και  τον  τίτλο  του  αλλά  δεν 
κλικάρονταν.” (Γυναίκα, έμπειρη, 60) 

 

Αίτηση κράτησης καταλύματος “Κατώγι Αβέρωφ” στο diakoporama (2) 
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Πρόβλημα:  Στην  πρωτότυπη  έκδοση  του  diakoporama  ένα  σημαντικό  πρόβλημα  για 
πολλούς  χρήστες  ήταν  και  αυτό  της  συμπλήρωσης  των  υποχρεωτικών  στοιχείων.  Το 
πρόβλημα εντοπίστηκε κυρίως στην εισαγωγή του κωδικού εξουσιοδότησης όπου ελάχιστοι 
γνώριζαν τι είναι και ακόμα λιγότεροι ότι έπρεπε να τον συμπληρώσουν υποχρεωτικά: 

“Δεν έβαλα κωδικό ασφαλείας και με γύρισε πίσω.” (Άντρας, έμπειρος, 64) 

“Δεν  ήξερα  τι  είναι  ο  κωδικός  εξουσιοδότησης,  δεν  τον  έβαλα  και  έπρεπε  να  τα 
ξανασυμπληρώσω από την αρχή.” (Γυναίκα, έμπειρη, 60) 

“Δεν  ήξερα  τον  κωδικό  εξουσιοδότησης,  δεν  τον  συμπλήρωσα  και  με  γύρισε  πίσω.” 
(Άντρας, μέτριος, 70) 

“Δεν  έβαλα  κωδικό  εξουσιοδότησης  και  με  έβγαλε  σε  μια  κενή  σελίδα.  Νόμιζα  ότι  είχα 
ολοκληρώσει την εργασία.” (Άντρας, άπειρος, 71) 

“Στην αίτηση, ο κωδικός εξουσιοδότησης συνήθως μπαίνει στο τέλος.”  (Άντρας, έμπειρος, 
68) 

 

 

Αίτηση κράτησης καταλύματος “Κατώγι Αβέρωφ” στο diakoporama (3) 

Πρόβλημα:  Στην  πρωτότυπη  έκδοση  του  diakoporama  σε  δυο  συμμετέχοντες  δεν 
εμφανίστηκε επιβεβαίωση ότι έγινε η αίτηση κράτησης του καταλύματος, πράγμα που τους 
έκανε να αμφιβάλουν για το αν ολοκλήρωσαν την εργασία: 

“Τώρα έγινε η κράτηση; Δεν μου λέει κάτι…” (Άντρας, άπειρος, 75) 

“Δεν  είχα  κάποια  επιβεβαίωση  ότι  στάλθηκαν  τα  στοιχεία  μου  και  ότι  έγινε  η  αίτηση 
κράτησης.” (Άντρας, έμπειρος, 68) 

Πρόβλημα: Στην επανασχεδιασμένη έκδοση του diakoporama οι συμμετέχοντες που  
μπερδεύτηκαν ήταν πολύ λιγότεροι και έκαναν παρατηρήσεις πολύ μικρότερης σημασίας: 

“Για  να  κάνω  αίτηση  κράτησης,  θα  ήθελα  μέσω  της  λίστας  να  μπορώ  να  ανοίξω  το 
κατάλυμα  και  από  την  φωτογραφία,  όχι  μόνο  από  το  κουμπί  επιλογή  καταλύματος.” 
(Γυναίκα, άπειρη, 62) 

“Για τον κωδικό εξουσιοδότησης, η λέξη συμπληρώστε, με μπέρδεψε λίγο. Ήθελα να λέει 
αντιγράψτε καλύτερα.” (Άντρας, άπειρος, 69) 

“Τον  αριθμό  διανυκτερεύσεων  έπρεπε  να  τον  βάζει  μόνο  του,  αφού  είχα  δώσει  της 
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ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης” (Γυναίκα, άπειρη, 62) 

“Ο αριθμός  των διανυκτερεύσεων πρέπει  να βγαίνει από μόνος  του κανονικά…”  (Άντρας, 
μέτριος, 70) 

 

 

Αίτηση κράτησης καταλύματος “Κατώγι Αβέρωφ” στο νέο diakoporama 

Σχόλιο: Στην επανασχεδιασμένη έκδοση του diakoporama κάποιος χρήστης επισήμανε την 
ύπαρξη  του  ημερολογίου  για  την  επιλογή  των  ημερομηνιών,  κάτι  που  δεν  είχε  δει  στην 
πρωτότυπη σελίδα του diakoporama: 

“Βγάζει  το  ημερολόγιο  εδώ  και  μπορώ  να  επιλέξω  εύκολα  την  ημερομηνία.”  (Άντρας, 
μέτριος, 68) 
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Αίτηση κράτησης καταλύματος “Κατώγι Αβέρωφ” στο νέο diakoporama (2) 

Εργασία 6: μέσω  της έξυπνης διαμονής για τον μήνα Ιούνιο του καταλύματος “Σταυρός του 
Νότου” 

Πρόβλημα: Στην πρωτότυπη έκδοση του diakoporama πολλοί από τους συμμετέχοντες δεν 
κατόρθωσαν ή δυσκολεύτηκαν ιδιαιτέρως να εντοπίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα έκαναν 
την online κράτηση: 

“Η έξυπνη διαμονή θα έπρεπε να είναι πιο πάνω στην αρχική.” (Άντρας, έμπειρος, 68) 

“Επέλεγα  διάφορα  links,  αλλά  δεν  μπορούσα  να  βρω  πως  θα  κάνω  έξυπνη  διαμονή.” 
(Άντρας, άπειρος, 75) 

“Στην αρχή δεν την έβλεπα πουθενά στην αρχική σελίδα. Όταν τη βρήκα, επέλεξα την λέξη 
Ιούνιος που δεν επιλεγόταν.” (Άντρας, άπειρος, 69) 

“Πάτησα πάνω στον τίτλο έξυπνης διαμονής που δεν πατιόταν.” (Γυναίκα, άπειρη, 62) 

“Πατούσα  τη λέξη έξυπνη διαμονή που δεν πατιόταν. Πατούσα  την λέξη  Ιούνιος που δεν 
πατιόταν.” (Γυναίκα, έμπειρη, 60) 

“Είδα στην έξυπνη διαμονή  Ιουνίου ότι  είχε 133 προσφορές και σκέφτηκα ότι  είναι πάρα 
πολλές και δεν ξέρω αν θα βρω το κατάλυμα που ψάχνω. Σκέφτηκα πως μπορεί να χάσω 
χρόνο.” (Άντρας, έμπειρος, 64) 

“Αφού  ήξερα  το  όνομα  πήγα  μέσω  αναζήτησης  καταλύματος  για  να  βρω  την  έξυπνη 
διαμονή ή για να βάλω κάπου το κριτήριο καλές προσφορές.” (Γυναίκα, μέτρια, 60) 

“Έβαζα το όνομα στην αναζήτηση καταλυμάτων και δεν μου έβγαζε τίποτα. Έψαχνα κάπου 
στην  αρχική  online  κράτηση  και  δεν  έβρισκα  τίποτα.  Βαρέθηκα  να  ψάχνω.”  (Άντρας, 
άπειρος, 71) 

  ‐ 226 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

Εύρεση online κράτησης μέσω έξυπνης διαμονής στο diakoporama 

Πρόβλημα:  Στην πρωτότυπη  έκδοση  του diakoporama  όταν  κάποιοι  χρήστες  κατόρθωσαν 
να  μπουν  στην  σελίδα  της  έξυπνης  διαμονής  για  τον  Ιούνιο,  αντιμετώπισαν  άλλες 
δυσκολίες: 

“Έψαχνα  που  μπορώ  να  γράψω  το  όνομα  του  καταλύματος  στην  σελίδα  της  έξυπνης 
διαμονής.” (Άντρας, άπειρος, 69) 

“Πήγα  στις  συχνές  ερωτήσεις  γιατί  δεν  μπορούσα  να  δει  πως  θα  κάνω  την  κράτηση.” 
(Άντρας, έμπειρος, 64) 

“Σκέφτηκα να πατήσω το “επιλογή” αλλά νόμιζα ότι θα λειτουργούσε όπως το περισσότερα 
και απλά θα έβλεπα πληροφορίες και φωτογραφίες.” (Γυναίκα, έμπειρη, 60) 

“Πάτησα το link του ξενοδοχείου και μπήκα στην σελίδα του, από την οποία δεν μπορούσα 
να κάνω με κάποιο τρόπο κράτηση.” (Άντρας, μέτριος, 68) 
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Online κράτηση του καταλύματος “Σταυρός του Νότου” μέσω έξυπνης διαμονής στο diakoporama 

Πρόβλημα: Στην πρωτότυπη έκδοση του diakoporama όταν οι συμμετέχοντες μπήκαν στην 
σελίδα  στην  οποία  μπορούσαν  να  ξεκινήσουν  την  διαδικασία  κράτησης,  αντιμετώπισαν 
επιπλέον δυσκολίες: 

“Όταν  μπήκα  στις  πληροφορίες  του  καταλύματος,  πατούσα  διάφορες  λέξεις  που  δεν 
κλικάρονταν.  Δεν  έβλεπα  κάπου  πώς  να  κάνω  online  κράτηση.  Αγανάκτησα!  Θα  πάρω 
τηλέφωνο για  να  κάνω  την  κράτηση!  Δεν μπόρεσα να  την  κάνω μέσω  της  ιστοσελίδας…” 
(Άντρας, άπειρος, 69) 

“Όταν  επέλεξα  το  κατάλυμα,  μου  εμφανίστηκε  ένα  καθόλου  βοηθητικό  παράθυρο. 
Ταλαιπωρήθηκα ψάχνοντας  και  μπαίνοντας  σε  πολλούς  συνδέσμους,  αλλά  δεν  ήξερα ότι 
έπρεπε  να  επιλέξω  την απόδειξη  για  να  εμφανιστεί η  συμπλήρωση  των στοιχείων  και  να 
συνεχίσω.  Θεωρώ  κακό  κριτήριο  όταν  θέλεις  να  κάνεις  μια  online  κράτηση  να  σου 
επιβάλουν να επιλέξεις απόδειξη ή τιμολόγιο πρώτα. Είναι σαν να σου λένε “τα λεφτά σου 
θέλουμε.”  (Άντρας, έμπειρος, 64) 

“Στον παραλήπτη νόμιζα ότι ήθελε το όνομα του ξενοδοχείου.” (Γυναίκα, άπειρη, 62) 

“Στο  όνομα  του  παραλήπτη  έβαλα  το  όνομα  του  ξενοδοχείου,  αυτό  νόμιζα  ότι  ήθελε…” 
(Γυναίκα, μέτρια, 60) 

“Δεν κατάλαβα τι ήθελε στο όνομα παραλήπτη.” (Άντρας, μέτριος, 70) 
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Online κράτηση του καταλύματος “Σταυρός του Νότου” μέσω έξυπνης διαμονής στο diakoporama (2) 
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Online κράτηση του καταλύματος “Σταυρός του Νότου” μέσω έξυπνης διαμονής στο diakoporama (3) 

Πρόβλημα: Στην πρωτότυπη έκδοση του diakoporama κάποια επιπλέον μικροπροβλήματα 
που αντιμετώπισαν σχολιάστηκαν ως εξής: 

“Πάτησα το εικονίδιο της mastercard που δεν επιλεγόταν.” (Άντρας, μέτριος, 70) 

“Στους  όρους  χρήσης,  είδα  πως  τις  τιμές  τις  δείχνει  μόνο  σε  €.  Για  τους  ξένους;  Δεν  θα 
έπρεπε  να  υπάρχει  η  επιλογή  για  αλλαγή  νομίσματος;  Επίσης,  για  την  πληρωμή,  στο 
τέταρτο βήμα κλίκαρα πάνω στην εικόνα της Visa που δεν κλικάρονταν.” (Άντρας, έμπειρος, 
68) 

“Τελικά βρήκα πως γινόταν αλλά και πάλι δεν ήμουν σίγουρη ότι  είχα στείλε  τα στοιχεία 
μου.” (Γυναίκα, μέτρια, 60) 
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Online κράτηση του καταλύματος “Σταυρός του Νότου” μέσω έξυπνης διαμονής στο diakoporama (4) 

Πρόβλημα: Στην επανασχεδιασμένη έκδοση του diakoporama το κύριο λάθος που έκαναν οι 
περισσότεροι  συμμετέχοντες  ήταν  ότι  επέλεγαν  μέσω  της  έξυπνης  διαμονής  τον  μήνα 
Ιούνιο  και  μετά  άλλαζαν  καρτέλα  και  πήγαιναν  στην  αναζήτηση  ονόματος  για  να 
πληκτρολογήσουν  το όνομα  του καταλύματος.  Γρήγορα όμως καταλάβαιναν  τι  έπρεπε να 
κάνουν τελικά: 

“Επέλεξα το μήνα και πήγα στην καρτέλα αναζήτησης μέσω ονόματος και έγραψα το όνομα 
και μετά πήγα πάλι στην έξυπνη διαμονή.” (Άντρας, έμπειρος, 64) 

“Αφού επέλεξα μήνα στην έξυπνη διαμονή, πήγα να κάνω αναζήτηση μέσω ονόματος αλλά 
ξαναγύρισα πίσω γιατί είδα ότι δεν ήμουν πλέον στην έξυπνη διαμονή.” (Άντρας, έμπειρος, 
62) 

Πρόβλημα: Στην επανασχεδιασμένη έκδοση του diakoporama ένας χρήστης λειτούργησε με 
τον  ίδιο  ακριβώς  τρόπο  όπως  είχε  λειτουργήσει  και  στην  πρωτότυπη  έκδοση  του 
diakoporama λέγοντας πως και εδώ έψαχνε να πληκτρολογήσει το όνομα του καταλύματος: 

“Στην έξυπνη διαμονή, όταν βγήκε η λίστα με τα καταλύματα, νόμιζα ότι έπρεπε να γράψω 
κάπου το όνομα του καταλύματος.” (Άντρας, άπειρος, 69) 

Σχόλιο:  Στην  επανασχεδιασμένη  έκδοση  του  diakoporama  μια  από  τους  συμμετέχοντες 
παρατήρησε και μια ευκολία στην συμπλήρωση των στοιχείων της: 

“Πήγα  στο  όνομα  παραλήπτη  να  γράψω  το  όνομά  μου  και  μετά  είδα  πως  μπορούσα  να 
επιλέξω ίδιο με το από πάνω.” (Γυναίκα, μέτρια, 60) 

  ‐ 231 ‐



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

 

Online κράτηση του καταλύματος “Σταυρός του Νότου” μέσω έξυπνης διαμονής στο νέο 
diakoporama 

Πρόβλημα: Στην επανασχεδιασμένη έκδοση του diakoporama ένας μόνο χρήστης, ενώ είχε 
φτάσει σε ένα καλό σημείο, ανέφερε ότι μπλόκαρε και δεν κατάφερε να συνεχίσει: 

“Έφτασα  μέχρι  ένα  σημείο  αλλά  κόλλησα  μετά,  δεν  ήξερα  πώς  να  συνεχίσω.”  (Άντρας, 
άπειρος, 75) 

 

Οι  συμμετέχοντες  έκαναν  πολλά  σχόλια  μετά  το  τέλος  του  πειράματος  θέλοντας  να 
σχολιάσουν  την    γενικότερη  εμπειρία  τους.  Παρατηρήσεις  έγιναν  για  κάθε  σχεδιαστική 
έκδοση του diakoporama ξεχωριστά, αλλά και για τις δυο μαζί μέσω συγκριτικών σχολίων. 

 

Γενικότερες  παρατηρήσεις,  για  τη  σύγκριση  των  δύο  σχεδιαστικών  εκδόσεων  του 
diakoporama. 

Πρόβλημα:  Στην  πρωτότυπη  έκδοση  του  diakoporama  δυο  συμμετέχοντες  αναφέρθηκαν 
έντονα στην ασυνέπεια που συνάντησαν στο diakoporama: 

“Χωροταξικά με αποπροσανατόλιζε το γεγονός ότι τη μια ο χάρτης ήταν αριστερά, την άλλη 
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ήταν στο κέντρο και το γεγονός ότι εμφανιζόταν κάθε φορά σε τρεις διαφορετικές μορφές.” 
(Άντρας, άπειρος, 69) 

“Δεν υπήρχε καθόλου συνέπεια, ασυνάρτητο ήταν…” (Άντρας, έμπειρος, 64) 

 

 
 

 
 

 
Σχεδιαστική ασυνέπεια του diakoporama 

Πρόβλημα:  Στην  πρωτότυπη  έκδοση  του  diakoporama  τρεις  από  τους  συμμετέχοντες 
ανέφεραν  και  την  δυσκολία  που  αντιμετώπισαν  προσπαθώντας  να  ερμηνεύσουν  τα 
κουμπιά ή τους συνδέσμους που επέλεγαν: 
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“Γενικά  στο  diakoporama,  τα  ονόματα  των  κουμπιών  και  των  συνδέσμων  ήταν  λάθος.” 
(Άντρας, μέτριος, 68) 

“Πατούσα κουμπιά στο diakoporama  γιατί μου έδιναν  την εντύπωση ότι θα  έβλεπα αυτό 
που ήθελα και  τελικά ήταν λάθος. Δεν  τα ερμήνευα σωστά. Οι  τίτλοι  των κουμπιών ήταν 
πολύ πιο κατανοητοί στο νέο diakoporama απ’ ότι στο diakoporama.” (Άντρας, άπειρος, 69) 

“Στο diakoporama πατούσα πάνω σε πολλές λέξεις που νόμιζα ότι  είναι σχετικές με αυτό 
που ψάχνω, αλλά δεν πατιούνταν ή με πήγαιναν αλλού.” (Γυναίκα, μέτρια, 60) 

Πρόβλημα:  Ένας  συμμετέχοντας,  θεώρησε  ότι  το  πρόβλημα  αυτό  υπήρχε  και  στις  δυο 
σχεδιαστικές εκδόσεις: 

“Και στις δύο εκδόσεις κλίκαρα πολλές φορές πάνω σε εικόνες και  τίτλους αλλά δεν είχα 
ανταπόκριση.” (Άντρας, άπειρος, 71) 

Πρόβλημα:  Στην  πρωτότυπη  έκδοση  του diakoporama  ένας  χρήστης  σχολίασε  το  γεγονός 
της μειωμένης εμπιστοσύνης που προσέδιδε: 

“Κάθε  βήμα  που  έκανα  πίστευα  ότι  δεν  μου  έδινε  στοιχεία  για  να  εμπιστευθώ  το  site, 
πίστευα  ότι  θα  το  χάσω,  ότι  θα  ξαναρχίσω  από  την  αρχή  όπως  έπαθα  με  την  αίτηση 
κράτησης  που  δεν  συμπλήρωσα  όλα  στα  στοιχεία  και  με  γύρισε  πίσω  για  να  τα 
ξανασυμπληρώσω. Δεν μου έλεγε κάπου ότι  είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των 
στοιχείων.” (Άντρας, έμπειρος, 64) 

Σχόλιο: Στην επανασχεδιασμένη έκδοση του diakoporama κάποια από τα θετικά σχόλια που 
ακούστηκαν ήταν τα εξής: 

“Μου άρεσε στο νέο diakoporama που τα κουμπιά τα έβαζε μπροστά σου και μπορούσες 
εύκολα να τα δεις. Σε καθοδηγούσε εύκολα εκεί που ήθελες να πας.” (Γυναίκα, έμπειρη, 60) 

“Πρόσεξα ότι  το είχε διαφορετικές σημαίες για να αλλάξει  κανείς  τη γλώσσα. Δεν  το έχω 
παρατηρήσει σε πολλά sites αυτό.” (Άντρας, μέτριος, 68) 

Σχόλιο:  Στην  επανασχεδιασμένη  έκδοση  του  diakoporama  μια  από  τις  συμμετέχουσες 
σχολίασε θετικά την ύπαρξη του μονοπατιού που της έδειχνε ποιες σελίδες είχε επισκεφθεί 
μέχρι εκείνη τη στιγμή: 

“Συνήθως στις ιστοσελίδες που μπαίνω, πατάω συνδέσεις, πηγαίνω από δω και από κει για 
να εξερευνήσω το site αλλά όταν θέλω να επιστέψω σε μια σελίδα που ήμουν νωρίτερα, 
δεν θυμάμαι ποια ήταν αυτή και αναγκάζομαι να πατάω συνέχεια το back μέχρι να τη βρω. 
Το  μονοπάτι  μού  έδειχνε  τα  βήματα  που  έχω  κάνει  και  μπορούσα  να  γυρίσω  εύκολα  σε 
κάποια σελίδα που ήμουν νωρίτερα.” (Γυναίκα, άπειρη, 62) 

 

 

Μονοπάτι απεικόνισης προηγούμενων σελίδων στο νέο diakoporama 
Πρόβλημα:  Στην  επανασχεδιασμένη  έκδοση  του  diakoporama  δύο  συμμετέχοντες 
ανέφεραν θέματα αισθητικής που θεώρησαν ότι ήθελαν βελτίωση: 

“Δεν μου άρεσαν γενικά τα χρώματα” (Γυναίκα, άπειρη, 62) 

“Δεν μου άρεσαν τα χρώματα, οι γραμματοσειρές και οι γραμμές που φαίνονταν σαν να τις 
είχε κάνει κάποιος με το χέρι.” (Άντρας, μέτριος, 70) 

Θετικά  σχόλια:  Για  την  επανασχεδιασμένη  έκδοση  του  diakoporama  ακούστηκαν  από 
διάφορους συμμετέχοντες σχόλια όπως τα παρακάτω: 

“Είναι πιο έξυπνο και κάνεις οικονομία χρόνου, η πληροφορία είναι πιο ξεκάθαρη και δεν 
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υπάρχουν πολλά πράγματα μαζί.” (Άντρας, άπειρος, 75) 

“Παρ’ ότι είμαι τελείως άσχετος, θα μπορούσαν να κάνω όποια δουλειά θα ήθελα με μια 
τέτοια ιστοσελίδα.” (Άντρας, άπειρος, 69)  

“Θα προτιμούσα να έχω ένα site στο οποίο κυρίως μόνο θα επέλεγα και θα με πήγαινε από 
μόνο  του  στο  στόχο  μου  και  αν  χρειαζόταν,  θα  έπρεπε  να  πληκτρολογήσω  μόνο  τα 
απαραίτητα. Το site αυτό ήταν αρκετά κοντά σε αυτό που θα ήθελα.”  (Άντρας, άπειρος, 69) 

“Αν είχα  ξεκινήσει πρώτα με  το diakoporama  δεν θα έβρισκα  τίποτα.  Το ότι  είχα δει πως 
γίνονται  κάποια πράγματα στο νέο diakoporama  με βοήθησε να βρω αυτά που έψαχνα.” 
(Γυναίκα, μέτρια, 73) 

“Στο diakoporama δεν καταλάβαινα ή δεν έβρισκα ή πολύ δύσκολα καταλάβαινα το σκοπό 
του. Ούτε οι θέσεις των στοιχείων ήταν σωστές ούτε η επεξήγησή τους ήταν σωστή. Δηλαδή 
δεν επεξηγούσε επακριβώς τι έψαχνες τη συγκεκριμένη φάση.  Στο νέο diakoporama ήταν 
πολύ πιο ξεκάθαρος ο σκοπός.” (Άντρας, άπειρος, 69) 

Αρνητικά σχόλια: Στην πρωτότυπη έκδοση του diakoporama ένας συμμετέχοντας κατάφερε 
να ολοκληρώσει όλες τις εργασίες, ωστόσο τα σχόλιά του ήταν πολύ αρνητικά, γεγονός που 
δικαιολόγησε ως εξής: 

“Πες μου, πόσο χρόνο έκανα στο ένα και πόσο στο άλλο; Στο λέω καθαρά: αν δεν γινόταν το 
πείραμα θα τον είχα εγκαταλείψει από το δεύτερο λεπτό! Θα πετύχαινα τον στόχο μου ναι 
μεν  αν  καθόμουν  να  το  έψαχνα  για  ώρες,  αλλά  δεν  έχω  χρόνο  για  χάσιμο.”  (Άντρας, 
έμπειρος, 64) 

“Για κάποιες ενέργειες στο diakoporama χρειαζόταν έντονα μια μορφή βοήθειας, που δεν 
υπήρχε.” (Άντρας, έμπειρος, 64) 

“Θεωρώ  ότι  δεν  υπήρχε  καμία  οργάνωση!  Με  εκνεύρισε!  Τι  να  κάνω;  Λέω  αυτό  που 
αισθάνθηκα.” (Άντρας, έμπειρος, 64) 
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Παράρτημα 6: Σχόλια συμμετεχόντων μέσω του ερωτηματολογίου, ταξινομημένα ανά σχεδιαστική 
έκδοση του diakoporama και ανά ευρετική αρχή 

 

Diakoporama 

Αρχή της ορατότητας 

Ερ.1  “Tο design, η τοποθέτηση και η εκλογή των χρωμάτων δυσκολεύουν την επιλογή” 
(Άντρας, έμπειρος, 68) 
“Στη φόρμα συμπλήρωσης δεν ήταν ορατά τα πεδία” (Άντρας, μέτριος, 68) 

Ερ.2  “Δεν υπάρχει επιβεβαίωση για το που βρίσκεται κανείς” (Άντρας, έμπειρος, 64) 
“Δεν επιβεβαιωνόταν αυτό που επέλεγα” (Γυναίκα, μέτρια, 60) 

Αρχή της ευκολίας κατανόησης 

Ερ.3  “Οι περαιτέρω ενδείξεις δεν ήταν τόσο ξεκάθαρες για την πλήρη κατανόηση των 
πληροφοριών” (Άντρας, έμπειρος, 68) 
“Στη  φόρμα  δεν  ήταν  κατανοητό  ότι  πρέπει  να  συμπληρωθούν  κάποια  πεδία” 
(Γυναίκα, άπειρη, 62) 
“Οι πληροφορίες δεν ακολουθούσαν τον απλό συνειρμό ενός λογικού ανθρώπου” 
(Άντρας, έμπειρος, 64) 

Ερ.4  “Η  εκλογή  της  ονομασίας  κάθε  στοιχείου  δεν  ήταν  πάντοτε  επιτυχής”  (Άντρας, 
έμπειρος, 64) 
“Ήθελα μεγαλύτερη ευκρίνεια στην επιλογή μου” (Άντρας, έμπειρος, 68) 

Αρχή του ελέγχου και της ευελιξίας 

Ερ.5  “Το όλο σύστημα δεν διέπεται από μια user‐friendly ευελιξία” (Άντρας, έμπειρος, 
68) 

Ερ.6  “Γενικά υπήρχε έλεγχος αλλά το πώς θα μπορούσε να διορθωθεί ένα λάθος δεν 
ήταν πάντα σαφές” (Γυναίκα, μέτρια, 60) 

Αρχή της στατικής και δυναμικής βοήθειας 

Ερ.7  “Οι οδηγίες δεν ήταν επαρκής” (Άντρας, μέτριος, 68) 
“Αισθανόμουν  ανασφαλής  σε  κάθε  σχεδόν  επιλογή  και  ήθελα  συνέχεια  τη 
βοήθεια κάποιου εξωτερικού παράγοντα” (Άντρας, έμπειρος, 64) 

Ερ.8  ”Τα βοηθητικά μηνύματα, όταν υπήρχαν, δεν ήταν εντελώς ξεκάθαρα” 

Αρχή της συνέπειας οργάνωσης της πληροφορίας 

Ερ.9  “Υπήρχε ασυνέπεια στα κουμπιά” (Γυναίκα, μέτρια, 60) 

Ερ.10  “Η οργάνωση των στοιχείων ήταν μερικές φορές χαοτική” (Άντρας, έμπειρος, 68) 

Αρχή της αποδοτικής σχεδίασης 

Ερ.11  “Η  υπερφόρτωση  πληροφοριών  και  των  διαφημίσεων  αποπροσανατόλιζε 
συνεχώς” (Άντρας, έμπειρος, 68) 
“Με κρατούσε διαρκώς αποπροσανατολισμένο” (Άντρας, έμπειρος, 64) 

Ερ.12  ”Το design δεν ήταν ελκυστικό” (Άντρας, έμπειρος, 68) 
“Δεν ήταν καθόλου φιλικός στο χρήστη” (Γυναίκα, μέτρια, 60) 

Αρχή της εστιασμένης σχεδίασης 

Ερ.13  “Δεν  ήταν  εύκολα  κατανοητό  αν  μια  εργασία  είχε  ολοκληρωθεί”  (Άντρας, 
έμπειρος, 68) 
“Στην επιβεβαίωση κράτησης δεν υπήρχε σιγουριά” (Άντρας, μέτριος, 68) 
“Δεν  κατάφερνε  να αποδώσει  επιτυχώς  τον  κατά  τα άλλα  ξεκάθαρο σκοπό  του” 
(Άντρας, έμπειρος, 64) 

Ερ.14  “Το design και η μεγάλη ποσότητα πληροφοριών σε κάθε σελίδα δεν επέτρεπε την 
εύκολη πρόσβαση της σημαντικής πληροφορίας” (Άντρας, έμπειρος, 68) 
“Με μπέρδευε” (Άντρας, μέτριος, 68) 
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Νέο Diakoporama 

Αρχή της ορατότητας 

Ερ.1  “Το  μενού  που  είχε  κεντρική  θέση  έδινε  την  ευκολία  της  εκλογής”  (Άντρας, 
έμπειρος, 64) 
“Θέλουν βελτίωση τα χρώματα και η γραμματοσειρά” (Γυναίκα, άπειρη, 62) 

Ερ.2  “Στην κύρια θέση του μενού έβλεπα που βρισκόμουν πάντοτε” (Άντρας, έμπειρος, 
68) 

Αρχή της ευκολίας κατανόησης 

Ερ.3  “Ήταν ξεκάθαρες οι πληροφορίες και εύκολες να τις βρει κανείς” (Άντρας, μέτριος, 
68) 

Ερ.4  “Δεν υπήρχε ανάγκη εξωτερικής βοήθειας αφού ήταν εύκολο πάντοτε να βρεθούν 
οι πληροφορίες και υπήρχε και εύκολος ο οδηγός χρήσης” (Άντρας, έμπειρος, 64) 

Αρχή του ελέγχου και της ευελιξίας 

Ερ.5  “Η μετακίνηση μεταξύ των σελίδων γίνονταν εύκολα” (Άντρας, έμπειρος, 68) 

Ερ.6  “Τα  μεγάλα  τετράγωνα  επιβεβαίωσης  και  εκλογής  παρείχαν  συνεχή  έλεγχο” 
(Γυναίκα, μέτρια, 60) 

Αρχή της στατικής και δυναμικής βοήθειας 

Ερ.7  “Υπήρχε πάντοτε κάποια μορφή βοήθειας” (Άντρας, έμπειρος, 64) 

Ερ.8  “Υπήρχαν πάντοτε βοηθητικά μηνύματα” (Άντρας, μέτριος, 68) 

Αρχή της συνέπειας οργάνωσης της πληροφορίας 

Ερ.9  “Δεν  χρειάστηκε  να  ψάξω  πολύ  για  να  βρω  αυτό  που  ήθελα,  η  συνέπεια  των 
στοιχείων με βοήθησε” (Άντρας, έμπειρος, 68) 

Ερ.10  “Κάθε  στοιχείο  ήταν  σε  τοποθετημένο  οργανωμένα  μέσα  στην  ιστοσελίδα” 
(Γυναίκα, μέτρια, 60) 

Αρχή της αποδοτικής σχεδίασης 

Ερ.11  “Ήταν απλός και δεν φόρτωνε με περιττές πληροφορίες” (Άντρας, έμπειρος, 68) 

Ερ.12  “Πολύ ελκυστική η συνολική εικόνα, ωστόσο τα χρώματα θα μπορούσαν να είναι 
πιο ελκυστικά” (Άντρας, μέτριος, 68) 

Αρχή της εστιασμένης σχεδίασης 

Ερ.13  “Το σύστημα έδινε πάντα  την αναγκαία ανταπόκριση σχετικά με  την εκπλήρωση 
μιας εργασίας” (Άντρας, έμπειρος, 68) 

Ερ.14  “Ιδιαίτερα  η  τοποθεσία  του  κεντρικού  μενού  και  τα  μεγάλα  παράθυρα 
επιβεβαιώσεων έκαναν εύκολη τη συνεχή πληροφόρηση” (Άντρας, έμπειρος, 64) 
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