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1. Περίληψη

Η αξιολόγηση του συστήματος σύγκρισης τιμών σε ηλεκτρονικά καταστήματα
www.bestprice.grπραγματοποιήθηκε με δοκιμές χρηστών την 10.2.2012. Ο
σκοπός των δοκιμών ήταν η αξιολόγηση της ευχρηστίας της σχεδίασης της
διεπαφής χρήστη, της οργάνωσης της πληροφορίας και της ροής της
πληροφορίας.
Συνολικά έξι συμμετέχοντες, ηλικίας από 19 έως 32 ετών, διεξήγαγαν τις
δοκιμές σε αντιπροσωπευτικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο σύστημα.
Τρεις χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων, ενώ οι
υπόλοιποι για ποσοτικά. Κάθε δοκιμή ήταν ατομική και διήρκησε περίπου 15’
για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων και περίπου 45’ για τα ποιοτικά.
Σε γενικές γραμμές, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι το site του
bestprice είχε καλή αισθητική σχεδίασης και ικανοποιητική οργάνωση
πληροφορίας.
Κατά τις δοκιμές εντοπίστηκαν κυρίως μέτριας σημασίας προβλήματα, τα πιο
σημαντικά από τα οποία είναι τα εξής:
-

μικρή γραμματοσειρά
πολύπλοκη διαδικασία εγγραφής
μη ικανοποιητική απόδοση της μηχανής αναζήτησης σε συνδυαστικές
αναζητήσεις
κατηγοριοποίηση με ελλείψεις
δυσκολία εντοπισμού υπηρεσίας «Σύγκριση»
ασυμβατότητα μεταξύ τίτλων και εικονιδίων των κατηγοριών προϊόντων

Αυτή η αναφορά περιέχει τη γνώμη των συμμετεχόντων, την ερμηνεία των
δεδομένων που συλλέχθηκαν, ποσοστά χρόνου, λαθών και αποδοτικότητας για
κάθε εργασία και προτάσεις σχεδίασης και επανασχεδίασης της εφαρμογής.
Επίσης, παρατίθενται στο τέλος του παρατήματος αντίγραφα των
ερωτηματολογίων για τις συνεντεύξεις των συμμετεχόντων και των
εναλλακτικών πορειών για κάθε εργασία.
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2. Επισκόπηση αξιολόγησης
α. Στόχοι και εργασίες
Κυριότερος στόχος των δοκιμών του συστήματος με χρήστες είναι η αξιολόγηση
της ευχρηστίας του και η ανάδειξη των βασικών προβλημάτων που
παρουσιάζει.
Αναλυτικότερα, οι σημαντικότεροι ζητούμενοι στόχοι στο ηλεκτρονικό σύστημα
σύγκρισης τιμών www.bestprice.gr είναι η ευκολία πλοήγησης του χρήστη σε
συνδυασμό με το σωστό προσανατολισμό του. Εξίσου σημαντικοί είναι η
αποτελεσματικότητα της αναζήτησης, το σωστό ταίριασμα (match) μεταξύ
συστήματος και πραγματικού κόσμου και η συνέπεια στα αντίστοιχα πρότυπα.
•
•
•
•
•

Εργασία 1: Εγγραφή στο σύστημα
Εργασία 2: Εντοπισμός της φθηνότερης οθόνης Η/Υ μεγέθους 21,5”
Εργασία 3: Εντοπισμός προϊόντος εργ.2 σε πιστοποιημένο κατάστημα
Εργασία 4: Εντοπισμός ηχείων Η/Υ με sub‐woofer αξίας μέχρι 30€
Εργασία 5: Σύγκριση ενός κινητού της Apple με κινητό της Samsung

β. Κριτήρια
Τα κριτήρια επαλήθευσης των ζητούμενων στόχων είναι:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

ολοκλήρωση συναλλαγής
αξιολόγηση πλοήγησης
αύξηση επίγνωσης
ανάδραση
προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες του χρήστη
δυνατότητα κατηγοριοποίησης αποτελεσμάτων σύμφωνα με φίλτρα
εξατομίκευση συστήματος (personalization)
ιεραρχημένη οργάνωση της πληροφορίας
ποικιλία και ποιότητα οπτικοακουστικού υλικού σε σχέση με τα
προϊόντα
ενημέρωση περιεχομένου

γ. Μέθοδος αξιολόγησης
Οι δοκιμές με χρήστες ακολούθησαν την εξής διαδικασία:
• Σύντομη ενημέρωση για την εφαρμογή και τον στόχο της
• Ανάθεση ζητούμενων εργασιών
• Εκτέλεση εργασιών
• Συνέντευξη – συμπλήρωση ερωτηματολογίου
Οι συνεδρίες για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων διήρκησε περίπου 15
λεπτά, ενώ για την συλλογή των ποιοτικών δεδομένων η μέση διάρκεια ήταν 45
λεπτά.
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Η συλλογή δεδομένων προέκυψε μέσω δοκιμής του συστήματος με χρήστες
στο εργαστήριο (μη πραγματικό περιβάλλον). Χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι
αξιολόγησης του συστήματος τόσο για ποσοτικά όσο και για ποιοτικά
αποτελέσματα.
Στην πρώτη μετρήθηκαν η επιτυχία (επίτευξη), ο χρόνος, τα λάθη και η
αποδοτικότητα (lostness) για κάθε εργασία. Ως λάθη ορίστηκαν:
‐
‐
‐
‐

η αδυναμία αναγνώρισης προσέγγισης στόχου και ακύρωση πρόσφατων
ενεργειών (back, homepage)
η επιλογή λανθασμένης κατηγορίας
η επανάληψη ίδιου βήματος που οδηγεί σε αδιέξοδο
η λανθασμένη αντίληψη ολοκλήρωσης εργασίας

Στη δεύτερη μέθοδο τα δεδομένα συλλέχθηκαν με χρήση του πρωτοκόλλου
εξωτερίκευσης της σκέψης (think aloud) σύμφωνα με το οποίο οι χρήστες
διατύπωναν παρατηρήσεις και σχόλια αναφορικά με τις ζητούμενες εργασίες
και τη γενική αίσθηση και χρήση του συστήματος.
δ. Μέθοδος ανάλυσης αποτελεσμάτων
Για την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική
στατιστική, σύμφωνα με την οποία θα παρουσιαστούν στη συνέχεια αντίστοιχα
διαγράμματα για την ομαδοποίηση, κατανόηση και απεικόνιση των
αποτελεσμάτων (βλ. Παράρτημα, σελ. 16).
Τα ποιοτικά δεδομένα αναλύθηκαν σύμφωνα με τις αρχές ευχρηστίας που
αφορούν και το βαθμό σημαντικότητας για το σύστημα και τους χρήστες.
ε. Συμμετέχοντες
Ο αριθμός των συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης ανέρχεται
στους έξι. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στις 10.02.2012 για το σύνολο των
χρηστών. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν για την συλλογή των αντίστοιχων
δεδομένων όπως ακολουθεί:
Χρήστες ποσοτικών δεδομένων
Γυναίκα 27 ετών, μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Συγκαταλέγεται στους άπειρους
χρήστες με μέσο όρο πλοήγησης στο διαδίκτυο 14 ώρες ανά εβδομάδα.
Χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για εργασία, ενημέρωση, επικοινωνία. Πριν προβεί
στην αγορά προϊόντων δεν κάνει έρευνα αγοράς, δεν έχει επισκεφθεί
παρόμοιες εφαρμογές.
Γυναίκα 24 ετών, μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Συγκαταλέγεται στους έμπειρους
χρήστες με μέσο όρο πλοήγησης στο διαδίκτυο 21 ώρες ανά εβδομάδα.
Χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για διασκέδαση/ψυχαγωγία, εργασία, κοινωνική
δικτύωση. Πριν προβεί στην αγορά προϊόντων κάνει έρευνα αγοράς κυρίως
μέσω Διαδικτύου, έχει επισκεφθεί παρόμοιες εφαρμογές.
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Γυναίκα 19 ετών, φοιτήτρια. Συγκαταλέγεται στους άπειρους χρήστες με μέσο
όρο πλοήγησης στο διαδίκτυο 21 ώρες ανά εβδομάδα. Χρησιμοποιεί το
Διαδίκτυο για διασκέδαση/ψυχαγωγία, εργασία, κοινωνική δικτύωση
ενημέρωση, επικοινωνία. Πριν προβεί στην αγορά προϊόντων δεν κάνει έρευνα
αγοράς, δεν έχει επισκεφθεί παρόμοιες εφαρμογές.
Χρήστες ποιοτικών δεδομένων
Άντρας 28 ετών, μεταπτυχιακός φοιτητής. Συγκαταλέγεται στους έμπειρους
χρήστες με μέσο όρο πλοήγησης στο διαδίκτυο 21 ώρες ανά εβδομάδα.
Χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για διασκέδαση/ψυχαγωγία, εργασία, κοινωνική
δικτύωση, ενημέρωση, επικοινωνία. Πριν προβεί στην αγορά προϊόντων κάνει
έρευνα αγοράς κυρίως μέσω Διαδικτύου, έχει επισκεφθεί παρόμοιες
εφαρμογές.
Άντρας 32 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος. Συγκαταλέγεται στους έμπειρους
χρήστες με μέσο όρο πλοήγησης στο διαδίκτυο 15 ώρες ανά εβδομάδα.
Χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για διασκέδαση/ψυχαγωγία, εργασία, κοινωνική
δικτύωση, ενημέρωση, επικοινωνία. Πριν προβεί στην αγορά προϊόντων κάνει
έρευνα αγοράς κυρίως μέσω Διαδικτύου, έχει επισκεφθεί παρόμοιες
εφαρμογές.
Γυναίκα 24 ετών, μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Συγκαταλέγεται στους άπειρους
χρήστες με μέσο όρο πλοήγησης στο διαδίκτυο 14 ώρες ανά εβδομάδα.
Χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για διασκέδαση/ψυχαγωγία, εργασία, κοινωνική
δικτύωση, ενημέρωση, επικοινωνία. Πριν προβεί στην αγορά προϊόντων κάνει
έρευνα αγοράς κυρίως μέσω επίσκεψης σε εμπορικά καταστήματα, δεν έχει
επισκεφθεί παρόμοιες εφαρμογές.
Σημείωση: Οι χρήστες κατηγοριοποιούνται ως έμπειροι ή άπειροι σύμφωνα με
την εξοικείωση τους με παρόμοιες εφαρμογές.
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3. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα
α. Συνολική εικόνα
Πρόκειται για μια εφαρμογή η οποία παρουσιάζει μια αρκετά θετική εικόνα ως
προς την αισθητική η οποία βασίζεται στην μινιμαλιστική σχεδίαση. Στο
bestprice απουσιάζουν τα περιττά στοιχεία, τα οποία προκαλούν σύγχυση στο
χρήστη και τον αποπροσανατολίζουν. Τα χρώματα συνδυάζονται αρμονικά και
αποφεύγεται ο πλoυραλισμός της σύνθεσης, ώστε να δίνεται έμφαση στην
ουσία (ευδιάκριτη μπάρα αναζήτησης). Δίνεται επίσης η δυνατότητα στον
χρήστη να εκφράσει τη γνώμη του για τα στοιχεία της εφαρμογής εύκολα και
γρήγορα αν το επιθυμεί. Επίσης επεξηγείται μέσα από popup παράθυρα η
σημασία των εικονιδίων και των αντίστοιχων λειτουργιών, οπότε ο χρήστης
πλοηγείται πιο εύκολα στο σύστημα. Χαρακτηριστική είναι η ποικιλία που
προσφέρει το site σε σχέση με τις λειτουργίες (σύγκριση, χαρακτηριστική,
διακύμανση τιμής) και τις κατηγορίες (τιμή, κατασκευαστής) αλλά και η
δυνατότητα εξατομίκευσης αυτών.
Όπως αναφέραμε παραπάνω, είναι χαρακτηριστική η ποικιλία των κατηγοριών,
η οποία όμως παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα σε σχέση με τις αντίστοιχες
μεταφορές από τον πραγματικό κόσμο ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν
συνάδουν τίτλοι και εικονίδια. Στην προσπάθεια του το site να απαλλάξει τον
χρήστη από αναλυτικές και χρονοβόρες διαδικασίες (συμπλήρωση φορμών),
δημιουργεί αβεβαιότητα και αποθαρρύνει τον χρήστη καθώς τον οδηγεί στο να
ακολουθεί πρωτόγνωρες και ασυνήθιστες διαδικασίες (εγγραφή). Ο διακριτικός
τρόπος παρουσίασης‐μορφοποίησης της πληροφορίας (αχνά πλαίσια, ανοιχτό
γκρι χρώμα, μικρά γράμματα) δημιουργεί δυσκολία στην κατανόηση, στον
διαχωρισμό και τον εντοπισμό των ζητούμενων εργασιών από τον χρήστη. Σε
υψηλό επίπεδο σημαντικότητας βρίσκεται η λειτουργία της αναζήτησης, η
οποία όμως στην πορεία μπορεί να απογοητεύσει τον χρήστη, καθώς δεν
ανταποκρίνεται σε ιδιαίτερες συνδυαστικές αναζητήσεις. Τέλος είναι
χαρακτηριστικό το γεγονός οτι ορισμένες λειτουργίες ενώ παρουσιάζουν
ευκολία εκμάθησης απαιτούν μια ορισμένη εξοικείωση από τον χρήστη καθώς
γίνονται κατανοητές ύστερα από την πρώτη επαφή.
Ύστερα από την αξιολόγηση του bestprice με χρήστες, θα λέγαμε ότι πρόκειται
για μια εφαρμογή η οποία δημιουργεί μια θετική εικόνα και προκαλεί τον
χρήστη να την επισκευθεί ξανά καθώς επιτυγχάνει στις περισσότερες
περιπτώσεις τον στόχο του.
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β. Σημαντικότητα ευρημάτων ευχρηστίας
` Μικρότερο ποσοστό επιτυχίας: εργασία 2 (εντοπισμός προϊόντος)
` Μεγαλύτερη μέση διάρκεια: εργασία 5 (σύγκριση προϊόντων)
` Μεγαλύτερη μέση τιμή λαθών: εργασία 4 (εντοπισμός προϊόντος με
συνδυαστικά κριτήρια)

Εργασία

Μ.Τ. Επιτυχίας

Μ.Τ. Χρόνου

Μ.Τ. Λαθών

1

83%

1,38

0,66

2

66%

2,03

1,33

3

100%

0,31

0,66

4

100%

2,04

1,66

5

83%

2,13

3

(βλ. Παράρτημα, σελ. 16).

Τα προβλήματα ευχρηστίας που εντοπίστηκαν με σειρά προτεραιότητας για την
εύκολη πλοήγηση και αποτελεσματικότητα των ζητούμενων εργασιών των χρηστών
είναι η ακόλουθη:
(Η ιεραρχία των προβλημάτων ευχρηστίας έγινε βάσει των υποδείξεων των
χρηστών (ποιοτικά δεδομένα) και το βαθμό που τους εμπόδισαν να ολοκληρώσουν
με επιτυχία την εκάστοτε εργασία.)
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1. Χρήση μικρού μεγέθους γραμματοσειράς.[3]

2. Η μηχανή αναζήτησης λειτουργεί με λέξεις κλειδιά και δεν συνδυάζει πολλά
κριτήρια ταυτόχρονα.[3]

3. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κατηγοριοποίηση δεν είναι αναμενόμενη από
τον χρήστη (προβλήματα που δημιουργούν αβεβαιότητα και
αποπροσανατολίζουν).[3]
4. Τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται επεξηγηματικά για κατηγορίες και
λειτουργίες δεν αποτελούν επιτυχημένες μεταφορές από τον πραγματικό
κόσμο (συμβάσεις‐εικονίδια), με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση μεταξύ
τίτλου και εικονιδίου.[2]
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5. Tο banner στην homepage είναι μεγάλο και σε συνδυασμό με το σημείο που
βρίσκεται (κέντρο της σελίδας) μπερδεύει (σύγχυση περιεχομένου με
διαφημίσεις) και αποπροσανατολίζει το χρήστη από τις κατηγορίες που είναι
το ζητούμενο. [2]

6. Δυσδιάκριτη η επιλογή της σύγκρισης, αχνό χρώμα, μικρό μέγεθος, κακή
τοποθέτηση, σε μη αναμενόμενη οθόνη (όχι homepage).[3]

7. Η διαδικασία εγγραφής ενώ έχει λίγα βήματα, αποθαρρύνει και μπερδεύει
τον χρήστη καθώς δεν είναι η αναμενόμενη και τελικά τον οδηγεί στο να
εγκαταλείψει την διαδικασία και να επιλέξει μια ανταγωνιστική εφαρμογή.
Προτιμάει λοιπόν τον κλασικό τρόπο εγγραφής (συμπλήρωση φόρμας).[3]
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8. Αδυναμία κατανόησης από τον χρήστη για πρόσβαση στα προσωπικά του
δεδομένα μέσω facebook, twitter. Η διαδικασία εγγραφής πιθανόν
αποκλείει χρήστες που βρίσκονται σε χώρους εργασίας καθώς σχετίζεται με
τα κοινωνικά δίκτυα, facebook, twitter.[2]
9. Η μετάβαση σε άλλα site δημιουργεί προβλήματα καθώς αποκλείεται η
πρόσβαση από χώρους εργασίας για λόγους ασφαλείας.[2]
10. Ενοχλητικό το maximize των φωτογραφιών των προϊόντων όταν γίνεται
mouseover, με αποτέλεσμα να τραβάει την προσοχή του χρήστη και να τον
μπερδεύει. [2]
11. Αδυναμία κατανόησης της έννοιας πιστοποιημένων καταστημάτων. Θίγεται
το κύρος της ιστοσελίδας μέσα από την καταχώρηση μη πιστοποιημένων
καταστημάτων. Ενδιαφέρον χρηστών ως προς τα κριτήρια που διασφαλίζουν
την αξιοπιστία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος και την εγκυρότητα
αυτών.[2]

12. Απουσία εναλλακτικής επιλογής εμφάνισης αποτελεσμάτων σε λίστα.[1]
13. Μη κατανοητός τρόπος παρουσίασης αποτελεσμάτων συγκεκριμένου
προϊόντος (παρερμηνεία αποτελεσμάτων) σε σχέση με πιστοποιημένα ή μη
καταστήματα.[2]
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14. Παρεμβολή πιστοποιημένων καταστημάτων στην σειρά προϊόντων με
αύξουσα τιμή.[1]
15. Μορφοποίηση κουμπιών με γκρι χρώμα (παραπέμπουν σε
απενεργοποιημένη κατάσταση).[1]

16. Μη ορατή η επιλογή του by default φίλτρου «Σχετικότητα» στην

παρουσίαση αποτελεσμάτων.[1]
17. Λίγες επιλογές στα φίλτρα περιορισμού αποτελεσμάτων π.χ. τιμή.[2]
18. Ασυνέπεια εμφάνισης οθονών του site (layout).[2]
19. Δυσνόητη η λειτουργία της «γρήγορης επιλογής» στη σύγκριση. [1]
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γ. Προτάσεις βελτίωσης της σχεδίασης και επανασχεδίαση
Οι προτάσεις βελτίωσης του συστήματος προέκυψαν κατά κύριο λόγο από τους
πιθανούς τρόπους για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που εντόπισαν οι
χρήστες:
1. Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στο σύστημα να είναι μεγαλύτερου
μεγέθους και εντονότερου χρώματος έτσι, ώστε να είναι πιο ευδιάκριτη από
τους χρήστες.
2. Το πλαίσιο όπου παρουσιάζονται οι κατηγορίες να έχει μεγαλύτερο μέγεθος
και να καταλαμβάνει περισσότερο χώρο από το κεντρικό μέρος της οθόνης.
3. Το μέγεθος του banner στην κεντρική οθόνη να γίνει μικρότερο με
ταυτόχρονη πλευρική μεταφορά ή κατάργηση του.
4. Η διαδικασία εγγραφής να απλοποιηθεί και να προσομοιάζει τον κλασικό
τρόπο που έχουν συνηθίσει οι χρήστες. Επιπλέον, η εγγραφή να μην
πραγματοποιείται μέσω πρόσβασης προσωπικών δεδομένων από άλλα site.
5. Τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται στις κατηγορίες και υποκατηγορίες
προϊόντων να είναι καταλληλότερα, δηλαδή πιο αναγνωρίσιμα από τους
χρήστες, να συνάδουν με τον αντίστοιχο τίτλο και να έχουν μεγαλύτερο
μέγεθος. (Ενδεικτικά αναφέρονται ως προβληματικά εικονίδια αυτά της
σύγκρισης, των οπτικών μέσων αποθήκευσης και της εγγραφής)
6. Ο μηχανισμός αναζήτησης να βελτιωθεί σε σχέση με συνδυαστικά κριτήρια
και λέξεις – κλειδιά.
7. Το πλαίσιο που περιέχει τα προϊόντα που έχουν επιλεγεί για σύγκριση να
είναι πιο ευδιάκριτο και καλύτερα τοποθετημένο.
8. Όλα τα καταχωρημένα ηλεκτρονικά καταστήματα του συστήματος να
πιστοποιούνται από αυτό σύμφωνα με αξιόπιστα και εύκολα προσεγγίσιμα
κριτήρια.
9. Να είναι ευδιάκριτη η διαφορά του απλού κειμένου από αυτό που
λειτουργεί σαν κουμπί μέσω χρωματικής διαβάθμισης.
10. Τα προσφερόμενα φίλτρα περιορισμού εμφάνισης αποτελεσμάτων
προϊόντων (π.χ. τιμή, κατασκευαστής κ.τ.λ.) να είναι περισσότερα
αναφορικά με τα χαρακτηριστικά τους, όπου είναι δυνατόν.
11. Η μορφοποίηση της πληροφορίας με αχνά πλαίσια να αντικατασταθεί από
εντονότερες χρωματικές αλλαγές, οι οποίες εντοπίζονται πιο εύκολα από το
χρήστη.
12. Να παρουσιάζονται ολοκληρωμένοι οι τίτλοι των κατηγοριών και
υποκατηγοριών των προϊόντων σε όλες τις οθόνες χωρίς δυσνόητες
συντομεύσεις.
13. Να προτείνονται σχετικά προϊόντα με αυτό που αναζητείται (π.χ. όταν
αναζητείται μία οθόνη Η/Υ να προτείνονται καθαριστικά γι’ αυτήν)
14. Να χρησιμοποιηθεί τμήμα του κενού χώρου των οθονών για τοποθέτηση
πληροφορίας με αποτέλεσμα μικρότερο μήκος σελίδας (λιγότερο
scrolldown)
15. Να υπάρχει καλύτερος διαχωρισμός του περιεχομένου από τις διαφημίσεις
έτσι, ώστε ο χρήστης να αντιλαμβάνεται τη διαφορά.
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Πίνακας προτεινόμενων αλλαγών για την αντιμετώπιση των βασικότερων
προβλημάτων ευχρηστίας
Αλλαγή
•

Αύξηση μεγέθους
γραμματοσειράς

•

Επιλογή πιο σκούρου
χρώματος (γκρι
σκούρο)
γραμματοσειράς

•

(Homepage)
Αύξηση μεγέθους
πλαισίου που περιέχει
τις κατηγορίες
προϊόντων

•

Μείωση μεγέθους
banner

•

Προσθήκη
δυνατότητας εγγραφής
μέσω συμπλήρωσης
στοιχείων σε φόρμα

•

•

•

Προσθήκη
περισσότερων
στοιχείων ανάδρασης
κατά τη διαδικασία της
εγγραφής
Πιο ευδιάκριτος
διαχωρισμός κουμπιών
από απλό κείμενο στο
βασικό pop‐up
παράθυρο που
προηγείται της
εγγραφής
Πιο αποτελεσματική
αναζήτηση σε
συνδυαστικές
αναζητήσεις

Τεκμηρίωση
100% των συμμετεχόντων που
χρησιμοποιήθηκαν για συλλογή ποιοτικών
δεδομένων σχολίασαν τη γραμματοσειρά του
συστήματος ως δυσανάγνωστη λόγω μεγέθους
και αχνού χρώματος.
Παρατηρήθηκε η προσπάθεια στο σύνολο των
χρηστών να μειώσουν την απόσταση μεταξύ
τους και της οθόνης με αποτέλεσμα την κακή
στάση του σώματος τους.
50% των συμμετεχόντων σχολίασαν αρνητικά
την ύπαρξη του banner στην κεντρική σελίδα της
εφαρμογής.
Ενώ η γενική κατηγοριοποίηση ήταν ευδιάκριτη
για το σύνολο των χρηστών, προτάθηκε ως
προτιμότερο να βρίσκεται ή σε πιο κεντρικό
σημείο της σελίδας ή να καταλαμβάνει
περισσότερο χώρο.
100% των συμμετεχόντων εξέφρασαν δυσφορία
για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα λόγω
πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα.

Σημασία
Υψηλή

Μέτρια

Υψηλή

66% των συμμετεχόντων δεν κατανόησαν ότι
έδιναν πρόσβαση σε προσωπικά τους στοιχεία.
100% των συμμετεχόντων δεν αντιλήφθηκαν ότι
οι ενδιάμεσες οθόνες του συστήματος στα
βήματα εγγραφής ήταν οι αναμενόμενες και όχι
οθόνες παρουσίασης κάποιου προβλήματος
σύνδεσης.

66% των συμμετεχόντων απογοητεύτηκαν από
την απόδοση σε αναζήτηση προϊόντων με
συνδυαστικά κριτήρια (εργασία 4)
Το επίπεδο λαθών στην εργασία 4 ήταν το πιο
υψηλό λόγω της αδυναμίας της μηχανής
αναζήτησης να παρουσιάσει τα κατάλληλα
αποτελέσματα.

Υψηλή

Σ ε λ ί δ α | 15

•

•

•

Χρήση πιο
αναγνωρίσιμου
εικονιδίου για την
υπηρεσία «Σύγκριση»
Τοποθέτηση εικονιδίου
με επεξηγηματικό τίτλο
στην κεντρική σελίδα
σε ευδιάκριτο σημείο
Χρήση μεγαλύτερου
μεγέθους εικονιδίου
«Σύγκριση»

100% των συμμετεχόντων θεώρησαν
ακατάλληλο το εικονίδιο της «Σύγκρισης», γιατί
δεν το αναγνώρισαν
82% των συμμετεχόντων αδυνατούσαν να
αντιληφθούν τη θέση του πλαισίου «Σύγκρισης»
48% των συμμετεχόντων αναζήτησαν το
εικονίδιο στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής

Υψηλή
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4. Παράρτημα: Αναλυτικά αποτελέσματα
Οι κύριοι παράγοντες που έπρεπε να εξεταστούν ώστε να ελεγχθεί η ευχρηστία
είναι η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η ικανοποίηση του χρήστη. Η
αποτελεσματικότητα αναφέρεται στο πόσο "καλά" ένα σύστημα κάνει αυτό που
υποτίθεται ότι κάνει, η αποδοτικότητα αναφέρεται στο πόσο γρήγορα ένα σύστημα
υποστηρίζει τον χρήστη σε αυτό που θέλει να κάνει και η ικανοποίηση αναφέρεται
στην υποκειμενική άποψη του χρήστη σχετικά με το σύστημα.
Οι μετρήσεις περιείχαν ποιοτικές και ποσοτικές αποτιμήσεις. Οι ποσοτικές
μετρήσεις περιείχαν το ποσοστό των εργασιών και σταδίων που οι χρήστες
ολοκλήρωσαν επιτυχώς, το είδος των λαθών και ο μέσος όρος χρόνου που
χρειάστηκε ώστε να ολοκληρωθεί η κάθε εργασία. Οι ποιοτικές μετρήσεις περιείχαν
τον βαθμό ικανοποίησης των χρηστών (αποτιμήθηκε με βάση το σχολιασμό των
χρηστών στο πέρας της συνολικής εργασίας) και η γενικότερη αντίδραση που είχαν
κατά τη διάρκεια ή μετά από κάθε δοκιμή.
Ποσοστά επιτυχίας ολοκλήρωσης εργασίας
[Όλοι οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν την εργασία 3 (εντοπισμός προϊόντος σε πιστοποιημένο
κατάστημα) και την εργασία 4 (εύρεση προϊόντος). Πέντε από τους έξι ολοκλήρωσαν την εργασία
1(εγγραφή) και την εργασία 5(σύγκριση δύο προϊόντων). Τέλος η εργασία με το μικρότερο ποσοστό
επιτυχίας ήταν η εργασία 2 (εντοπισμός προϊόντος) την οποία ολοκλήρωσαν τέσσερεις στους έξι
συμμετέχοντες.]

Χρήστης

Εργασία 1

Εργασία 2

Εργασία 3

Εργασία 4

Εργασία 5

1

✕

✕

✔

✔

✔

2

✔

✔

✔

✔

✔

3

✔

✔

✔

✔

✔

4

✔

✕

✔

✔

✔

5

✔

✔

✔

✔

✕

6

✔

✔

✔

✔

✔

Επιτυχία
Ποσοστό
ολοκλήρωσης
εργασιών

5

4

6

6

5

83%

66%

100%

100%

83%

Χρόνος για κάθε εργασία
[Στην εργασία 5 ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να συγκρίνουν δύο προιόντα της εφαρμογής
(κινητά) και διήρκησε τον περισσότερο χρόνο (μέσος όρος=2.13)]

Εργασία

Χρήστης 1

Χρήστης 2

Χρήστης 3

Μέση τιμή

1

1,4

1,5

1,25

1.38

2

2,52

0,57

3,01

2.03

3
4

0,35
2,3

0,14
1,53

0,45
2,3

0.31
2.04

5

3,22

1,02

2,15

2.13
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Λάθη
[Στην εργασία 4 ζητήθηκε από τους χρήστες να εντοπίσουν ένα συγκεκριμένο προϊόν με περιορισμό
στην τιμή και καταγράφηκαν τα περισσότερα λάθη (10), ενώ στην εργασία 1, στην οποία ζητήθηκε
από τους συμμετέχοντες να κάνουν εγγραφή στο σύστημα δεν καταγράφηκαν καθόλου λάθη.]

Πίνακας λαθών ανά εργασία
Εργασία

Εγγραφή στο
σύστημα
Εντοπισμός της
φθηνότερης
οθόνης Η/Υ
μεγέθους 21,5”
Εντοπισμός
προϊόντος εργ. 2
σε
πιστοποιημένο
κατάστημα
Εντοπισμός
ηχείων Η/Υ με
Sub‐woofer
αξίας μέχρι 30€
Σύγκριση ενός
κινητού της
Apple με κινητό
της Samsung

Έμπειροι Χρήστες
Λάθη
Μέσος
στο
Συνολικός
σύνολο
Χρόνος
Εκτέλεσης

Άπειροι Χρήστες
Λάθη
Μέσος
στο
Συνολικός
σύνολο
Χρόνος
Εκτέλεσης

Σύνολο
Λαθών
Μέσου
Χρηστών Συνολικού
Χρόνου
Εκτέλεσης

0

1,5

0

1,325

0

1,4125

1

0,57

2

2,765

3

1,6675

0

0,14

2

0,4

2

0,27

2

1,53

8

2,3

10

1,915

2

1,02

5

2,685

7

1,8525

Βαθμός
σοβαρότητας
των λαθών

‐

2

2

3

1

Περίληψη ποσοτικών δεδομένων
Χρήστης

Εργασία

Επιτυχία

Χρόνος (min)

Λάθη

Αποδοτικότητα (L)

1

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

✕
✕
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

1.4
2.52
0.35
2.3
3.22
1.5
0.57
0.14
1.53
1.02
1.25
3.01
0.45
2.3
2.15

2
2
0
3
4
0
1
0
2
2
0
1
2
6
3

1.21
0.57
0
0.82
0.61
1.03
1.01
0
0.71
0.70
1.21
1.01
0.09
0.53
1.01

2

3
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Διαγράμματα
Κατανόηση γενικών πληροφοριών
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Ψήφοι

1

2

3

4

5

Αισθητική εφαρμογής
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Ψήφοι

1

2

3

4

5

Κατηγοριοποίηση προιόντων
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Ψήφοι

1

2

3

4

5

Ευχρηστία φίλτρων
4
3
2

Ψήφοι

1
0
1

2

3

4

5
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4
3,5
3
2,5

Χρήστης 3

2

Χρήστης 2

1,5

Χρήστης 1

1
0,5
0
1

2

3

4

5

Διάγραμμα απεικόνισης της αποδοτικότητας (Αποδοτικότητα σε συνάρτηση με λάθη για κάθε
εργασία)

Εργασία 2

Εργασία 1
3

3

2

2
Λάθη

1

Λάθη

1
0

0
1,2

1,3

1,4

1,5

0

1,6

2

Εργασία 3

4

Εργασία 4

3

10

2
Λάθη

1
0

5

Λάθη

0
0

0,2

0,4

0,6

0

1

2

3

Εργασία 5
6
4
Λάθη

2
0
0

2

4

Διαγράμματα απεικόνισης διακύμανσης λαθών (scatter plot) σε συνάρτηση με χρόνο εκτέλεσης
εργασίας
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Διαγράμματα απεικόνισης χρόνου εργασιών για κάθε χρήστη

Χρόνος Εργασία 1

Χρόνος Εργασία 2

3

3

2

Χρήστες

1

2

Χρήστες

1
1

1,2

1,4

1,6

0

Χρόνος Εργασία 3

2

4

Χρόνος Εργασία 4

3

3

2

Χρήστες

1

2

Χρήστες

1
0

0,2

0,4

0,6

0

Χρόνος Εργασία 5
3
2

Χρήστες

1
0

2

4

1

2

3
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Διαγράμματα απεικόνισης αποδοτικότητας εργασιών για κάθε χρήστη

Αποδοτικότητα Εργασία 1
1,25
1,2
1,15
1,1
1,05
1
0,95
0,9

Αποδοτικότητα Εργασία 2

Χρήστες

1

2

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Χρήστες

1

3

Αποδοτικότητα Εργασία 3

2

3

Αποδοτικότητα Εργασία 4

0,12

1

0,1

0,8

0,08

0,6

0,06

Χρήστες

0,04

Χρήστες

0,4
0,2

0,02
0

0
1

2

3

1

Αποδοτικότητα Εργασία 5
1,2
1
0,8
0,6

Χρήστες

0,4
0,2
0
1

2

3

2

3

Σ ε λ ί δ α | 22

Συνολικές μετρικές
[Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (83%) βρήκαν την αισθητική της εφαρμογής από καλή
έως αρκετά καλή και το μικρότερο ποσοστό των χρηστών (33%) βρήκαν την κατηγοριοποίηση των
προιόντων καλή.]

Ερώτηση

Κλίμακα ικανοποίησης
Πολύ κακή

Κακή

Μέτρια

Καλή

Πολύ καλή

Κατανόηση γενικών
πληροφοριών

0

1

2

3

0

Ποσοστό%
καλή
50%

Αισθητική
εφαρμογής

0

1

0

2

3

83%

Κατηγοριοποίηση
προιόντων

0

1

3

2

0

33%

Ευχρηστία φίλτρων

0

1

1

3

1

66%

(*Ποσοστό% καλή= συνδυασμός απαντήσεων καλή και πολύ καλή)

Αναλυτικά ποιοτικά δεδομένα
1ος χρήστης
Φύλο: Άντρας
Ηλικία: 28
Επάγγελμα:Msc student
Πλοήγηση στο Διαδίκτυο: 21 ώρες/εβδομάδα. Χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για
διασκέδαση/ψυχαγωγία, εργασία, κοινωνική δικτύωση, ενημέρωση,
επικοινωνία. Πριν προβεί στην αγορά προϊόντων κάνει έρευνα αγοράς κυρίως
μέσω Διαδικτύου, έχει επισκεφθεί παρόμοιες εφαρμογές.
1η εργασία:
Θετικά: δε βρέθηκαν θετικά στοιχεία.
Αρνητικά: δυσκολία κατανόησης για το τι έπρεπε να κάνει ώστε να εγγραφεί,
δυσφορία που του ζητήθηκε να έχει πρόσβαση η εφαρμογή στα προσωπικά του
δεδομένα.
Γενικά: προτίμηση εγγραφής σε φόρμες με συμπλήρωση δεδομένων παρά
εγγραφή μέσω facebook, twitter, gmail.
2η εργασία:
Θετικά: υπάρχουν πεδία για να θέτει περιορισμούς όταν ψάχνει ένα προϊόν, οι
πληροφορίες που παραθέτει η εφαρμογή τον πείθουν ώστε να αγοράσει το
προϊόν.

Σ ε λ ί δ α | 23

Αρνητικά: τον δυσκολεύει η εύρεση του προϊόντος επειδή παρουσιάζεται σε
εικόνες, όταν επέλεξε το προϊόν η εφαρμογή δεν του πρότεινε παρόμοια
προϊόντα, το πεδίο διακύμανση τιμών το θεωρεί περιττό.
Γενικά: προτίμηση να παρουσιάζονται τα προϊόντα σε μορφή λίστας.
3η εργασία:
Θετικά: θεωρεί ενδιαφέρουσα την επιλογή πιστοποιημένα καταστήματα γιατί
του παρέχει ένα αίσθημα ασφάλειας, δεν χρειάζεται να γυρίσει στη Κεντρική
οθόνη για συνεχίσει στη 4η εργασία.
Αρνητικά: δυσκολία στην εύρεση της επιλογής πιστοποιημένα καταστήματα, δεν
είναι σαφή τα κριτήρια αξιολόγησης ενός καταστήματος, η μπάρα που ξεχωρίζει
τα προϊόντα είναι αχνή.
4η εργασία:
Θετικά: δεν βρέθηκαν θετικά στοιχεία.
Αρνητικά: δυσκολία στον εντοπισμό του προϊόντος, δυσφορία που δεν φαίνονται
όλες οι πληροφορίες και η εφαρμογή χρησιμοποιεί αποσιωπητικά, η εφαρμογή
δεν χρησιμοποιεί τις ίδιες ονομασίες κατηγοριών με παρόμοιες εφαρμογές, η
εύρεση του προϊόντος μέσω της επιλογής Αναζήτηση είναι από δύσκολη έως
αδύνατη.
Γενικές παρατηρήσεις κατά την διάρκεια των εργασιών:
Θετικά: δεν έχει διαφημίσεις, το λευκό φόντο, η κατηγοριοποίηση των
προϊόντων είναι δομημένη έτσι ώστε η εύρεση του επιθυμητού προϊόντος του
φαίνεται εύκολη, τον διευκολύνει που υπάρχουν υποκατηγορίες, βρίσκει
ενδιαφέρον το layout, θεωρεί την εφαρμογή ενδιαφέρουσα και θα την
επισκεφθεί ξανά.
Αρνητικά: οι εικόνες των προϊόντων μεγεθύνονται χωρίς να είναι αυτή η
επιθυμία του, η επιλογή Αναζήτηση δεν βοηθά στην εύρεση προϊόντων, δεν
συμβαδίζουν οι εικόνες των προϊόντων με τις λέξεις κλειδιά που έγραφε.
Γενικές παρατηρήσεις με το πέρας των εργασιών (ερωτηματολόγιο):
Θετικά: δεν έχει διαφημίσεις.
Αρνητικά: η εγγραφή λόγω σύνδεσης με facebook‐twitter‐gmail.
Προβλήματα με κλίμακα:
Η κατηγοριοποίηση των προϊόντων (κλίμακα 2‐ σημαντικό)

Σχόλια
Θετικά
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‐ Καλό layout προϊόντος και ικανοποιητική πληροφορία για τα χαρακτηριστικά του
‐ Σημαντική η έννοια του πιστοποιημένου προϊόντος λόγω ηλεκτρονικού εμπορίου
και ασφάλειας των προσωπικών στοιχείων
‐ Βολική η λίστα κριτηρίων για τα προϊόντα, ειδικά η δυνατότητα πληκτρολόγηση
συγκεκριμένης τιμής
‐ Καλή η κατηγοριοποίηση στη σύγκρισης
‐ Το site ζητάει feedback από τον χρήστη
‐ Ξεκάθαρο site γενικά
‐ Απουσία φορμών που για την συμπλήρωση τους χρειάζεται χρόνος και κόπος
‐ Καλή η ζώνη προσανατολισμού
Αρνητικά
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Προτίμηση λίστας αντί tiles
Δεν προτείνει παρόμοια προϊόντα
Επιφυλάξεις ως προς τα κριτήρια της πιστοποίησης
Μη κατανοητός τρόπος παρουσίασης αποτελεσμάτων συγκεκριμένου προϊόντος
σε σχέση με πιστοποιημένα ή μη καταστήματα.
Μη αναμενόμενη κατηγοριοποίηση multimedia, μη ικανοποιητικό εικονίδιο
Δεν συνάδουν εικόνες με τίτλους
Όχι αποτελεσματικός τρόπος αναζήτησης
Χρειάζονται αρκετές επαναλήψεις για να αντιληφθείς την κατηγοριοποίηση της
σχετικότητας των προϊόντων.
Καλή η ζώνη προσανατολισμού
Στην διαδικασία σύγκρισης μπερδεύει την πρώτη φορά η εικόνα που
καρφιτσώνεται στο πάνω δεξιά μέρος
2ος χρήστης
Φύλο:Άντρας
Ηλικία: 34
Επάγγελμα: Ιδιωτικός Υπάλληλος
Πλοήγηση στο Διαδίκτυο: 15ώρες/εβδομάδα. Χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για
διασκέδαση/ψυχαγωγία, εργασία, κοινωνική δικτύωση, ενημέρωση,
επικοινωνία. Πριν προβεί στην αγορά προϊόντων κάνει έρευνα αγοράς κυρίως
μέσω Διαδικτύου, έχει επισκεφθεί παρόμοιες εφαρμογές.
1η εργασία:
Θετικά: εύκολος ο εντοπισμός της επιλογής Εγγραφή.
Αρνητικά: δε κατανοεί τι πρέπει να κάνει για να εγγραφεί, δυσφορία για τον
τρόπο εγγραφής μέσω facebook, twitter, gmail,
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Γενικά: θεωρεί πως εφαρμογές όπως η συγκεκριμένη δε πρέπει να
χρησιμοποιούν τέτοια μεθοδολογία εγγραφής γιατί αποθαρρύνονται οι χρήστες
στο να εγγραφούν.
2η εργασία:
Θετικά: η εφαρμογή παραθέτει αρκετές επιλογές περιορισμών ώστε να εντοπίσει
το συγκεκριμένο προϊόν, βρίσκει ικανοποιητικές τις πληροφορίες που δίνονται
για την περιγραφή του προϊόντος.
Αρνητικά: τα προϊόντα δεν παρουσιάζονται από την αρχή με αύξουσα σειρά
τιμών.
3η εργασία:
Θετικά: η πιστοποίηση καταστημάτων του παρέχει αίσθημα ασφάλειας, στην
εφαρμογή είναι συμβεβλημένα αρκετά καταστήματα με αποτέλεσμα να υπάρχει
ποικιλία προϊόντων και τιμών.
Αρνητικά: δεν βρήκε εύκολα την επιλογή πιστοποιημένα καταστήματα, τα
κριτήρια για να είναι ένα κατάστημα πιστοποιημένο δεν του φάνηκαν επαρκή.
4η εργασία:
Θετικά: δεν βρέθηκαν θετικά στοιχεία.
Αρνητικά: δεν βρήκε εύκολα το προϊόν λόγω μη ένταξης του στις κατηγορίες της
εφαρμογής, δεν είναι σίγουρος ότι το προϊόν που βρήκε είναι ένα subwoofer
λόγω ελλιπών πληροφοριών περιγραφής του προϊόντος.
5η εργασία:
Θετικά: θεωρεί χρήσιμη την επιλογή Σύγκριση προϊόντων.
Αρνητικά: δεν είναι εμφανή η επιλογή.
Γενικές παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών:
Θετικά: δεν έχει διαφημίσεις, παραθέτει ποικιλία προϊόντων, οπτικά δεν είναι
κουραστική εφαρμογή, οι πληροφορίες είναι ευδιάκριτες, υπάρχει απόσταση
μεταξύ των πλαισίων.
Αρνητικά: η σύνδεση σε άλλα site γιατί θεωρεί πως δεν υπάρχει ασφάλεια, η
επιλογή Αναζήτηση δεν βοηθά στην εύρεση προϊόντων.
Γενικές παρατηρήσεις με το πέρας των εργασιών:
Θετικά: δεν έχει διαφημίσεις, ξεκούραστο layout λόγω χρωμάτων, ευδιάκριτη η
επιλογή search.
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Αρνητικά: η εγγραφή λόγω σύνδεσης με facebook‐twitter‐gmail, δεν είναι
ευδιάκριτη η επιλογή Σύγκριση προϊόντων, η σύνδεση της εφαρμογής με άλλα
site, η επιλογή search δεν βοηθά στην εύρεση προϊόντων.
Προβλήματα με κλίμακα:
1. Η επιλογή Εγγραφή, με κλίμακα
2. Η επιλογή search, με κλίμακα
3. Η σύνδεση σε άλλα site, με κλίμακα
4. Η επιλογή Σύγκριση, με κλίμακα
Σχόλια
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Θετικά
Ξεκάθαρο layout με συνοχή και τάξη, κατάλληλα χρώματα, αποστάσεις και κενά
Ευδιάκριτη επιλογή εγγραφής
Εύκολος εντοπισμός αναζήτησης με κατάλληλη θέση και μέγεθος
Καλή κατηγοριοποίηση
Αρκετές επιλογές ως προς τα κριτήρια
Εύκολος εντοπισμός κατηγορίας ‘φθηνότερα’
Θετική η ύπαρξη μεγάλων και γνωστών καταστημάτων
Απουσία διαφημίσεων που κουράζουν τον χρήστη και αποσπούν την προσοχή
Συνέπεια ως προς τα γενικότερα πρότυπα
Αρνητικά

‐ Η διαδικασία εγγραφής δυσλειτουργική, αποθαρρυντική, απαράδεκτη, καθώς
μπλέκεται με άλλα site
‐ Η διαδικασία εγγραφής πιθανόν αποκλείει χρήστες που βρίσκονται σε χώρους
εργασίας καθώς σχετίζεται με τα κοινωνικά δίκτυα, facebook, twitter, google
‐ Η μετάβαση σε άλλα site δημιουργεί προβλήματα καθώς αποκλείεται η πρόσβαση
από χώρους εργασίας για λόγους ασφαλείας.
‐ Απουσία πολλαπλών επιλογών στα κριτήρια
‐ Μη κατάλληλη θέση σύγκρισης, δυσδιάκριτη
‐ Η μηχανή αναζήτησης δεν είναι τόσο έξυπνη
3ος χρήστης
Φύλο: Γυναίκα
Ηλικία: 22
Επάγγελμα:Mscstudent
Πλοήγηση στο Διαδίκτυο: 14 ώρες/εβδομάδα. Χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για
διασκέδαση/ψυχαγωγία, εργασία, κοινωνική δικτύωση, ενημέρωση,
επικοινωνία. Πριν προβεί στην αγορά προϊόντων κάνει έρευνα αγοράς κυρίως
μέσω επίσκεψης σε εμπορικά καταστήματα, δεν έχει επισκεφθεί παρόμοιες
εφαρμογές.
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1η εργασία:
Θετικά: ευδιάκριτη η επιλογή Εγγραφή
Αρνητικά: προβληματισμός για τα επόμενα βήματα ολοκλήρωσης της εγγραφής,
θεωρεί περιττή τη στήλη Λόγοι Εγγραφής, δυσφορία για την αναγκαστική
εγγραφή μέσω facebook‐twitter‐gmail.
2η εργασία:
Θετικά: η επιλογή Αναζήτηση είναι ευδιάκριτη και σε σωστή τοποθεσία, τα
προϊόντα εμφανίζονται σε μεγάλες εικόνες, βρίσκει ικανοποιητικές τις
πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα, θετικό το ότι η εφαρμογή προτείνει
και άλλα προϊόντα.
Αρνητικά: προβληματισμός για το αν υπάρχουν και άλλα προϊόντα ή είναι μόνο
αυτά που εμφανιστήκαν λόγω ελλιπών πληροφοριών, δεν της αρέσει η μορφή
εμφάνισης των προϊόντων θα προτιμούσε σε μορφή λίστας, προβληματισμός για
το τι είναι τα υπόλοιπα προϊόντα που εμφανίστηκαν λόγω ελλιπών
πληροφοριών.
3η εργασία:
Θετικά: θεωρεί ικανοποιητικές τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιλογή
Πιστοποιημένα Καταστήματα.
Αρνητικά: το εικονίδιο Πιστοποιημένα Καταστήματα δεν είναι ευδιάκριτο και
είναι αχνό.
4η εργασία:
Θετικά: δεν βρέθηκαν θετικά στοιχεία
Αρνητικά: θεωρεί ανεπαρκείς τις παραμέτρους προς την εύρεση του
συγκεκριμένου προϊόντος, ενοχλητική η αυτόματη μεγέθυνση των εικόνων από
τα προϊόντα, δεν τη καλύπτει η κατηγοριοποίηση για την εύρεση του
συγκεκριμένου προϊόντος, δε τη ικανοποιούν οι πληροφορίες που δίνονται για
τη περιγραφή του συγκεκριμένου προϊόντος.
5η εργασία:
Θετικά: θεωρεί χρήσιμη την επιλογή Σύγκριση.
Αρνητικά: δεν είναι ευδιάκριτη η επιλογή Σύγκριση και θεωρεί πως βρίσκεται σε
λάθος σημείο στην εφαρμογή, τη δυσκολεύουν τα μικρά γράμματα,
Γενικές παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών:
Θετικά: βρίσκει ενδιαφέρουσα τη δυνατότητα που της προσφέρει η εφαρμογή
ώστε να ενημερώνει για τυχόν προβλήματα που έχει συναντήσει, κατά τη
πλοήγηση της στη εφαρμογή τη διευκολύνει η Ζώνη Προσανατολισμού, .
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Αρνητικά: η κατηγοριοποίηση των προϊόντων τη μπερδεύει, θεωρεί ελλιπείς τις
πληροφορίες για την περιγραφή των προϊόντων, θεωρεί αναποτελεσματική την
επιλογή Αναζήτηση, δυσφορία που της εμφανίζει προϊόντα για τα οποία δεν
ενδιαφέρεται, την δυσκολεύει η χρωματική αντίθεση που έχουν τα κουμπιά της
εφαρμογής,
Γενικές παρατηρήσεις με το πέρας των εργασιών:
Θετικά: θα επισκεφθεί ξανά την εφαρμογή, η επιλογή Σύγκριση Προϊόντων.
Αρνητικά: η επιλογή Αναζήτηση δεν διευκολύνει, η επιλογή Εγγραφή πολύπλοκή,
όχι συνέπεια στις οθόνες, τα μικρά γράμματα.
Προβλήματα με κλίμακα:
1. Η επιλογή Αναζήτησης, με κλίμακα 3 (Κρίσιμο πρόβλημα ευχρηστίας)
2. Τα μικρά γράμματα, με κλίμακα 2 (Σημαντικό)
3. Η συνέπεια των οθονών, με κλίμακα 1 (Κοσμητικό)
4. Η επιλογή Εγγραφή, με κλίμακα 1 (Κοσμητικό)

Σχόλια
θετικά
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Εύκολος ο εντοπισμός της εγγραφής
Καλό το σημείο της αναζήτησης
Καλή μεταφορά του verified
Θετικό το γεγονός ότι ζητάει feedback από τον χρήστη
Ικανοποιητική η ζώνη προσανατολισμού
Θεωρεί ενδιαφέρουσα την πρόταση του συστήματος για άλλα προϊόντα
Αρνητικά

‐ Το banner στην homepage είναι μεγάλο και σε συνδυασμό με το σημείο που
βρίσκεται (κέντρο της σελίδας) μπερδεύει και αποπροσανατολίζει
‐ Κακή η μεταφορά του εικονιδίου της εγγραφής
‐ Η μηχανή αναζήτησης είναι μη ικανοποιητική και δύσκολη
‐ Μικρό μέγεθος γραμμάτων και ορισμένων εικονιδίων, δυσανάγνωστα
‐ Υπάρχει ανεκμετάλλευτος κενός χώρος
‐ Η διαδικασία εγγραφής είναι αποθαρρυντική, μη κατανοητή και τελικά χρονοβόρα
‐ Προτιμάει την λίστα ως τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων και όχι τα
εικονίδια
‐ Θεωρεί ενδιαφέρουσα την πρόταση του συστήματος για άλλα προϊόντα
‐ Τα κουμπιά που είναι με γκρι χρώμα παραπέμπουν σε απενεργοποιημένη
κατάσταση με αποτέλεσμα να μπερδεύουν
‐ Δημιουργεί σύγχυση η παρεμβολή των πιστοποιημένων καταστημάτων
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‐
‐
‐
‐

Το site δεν έχει συνέπεια
Τα κριτήρια δίνουν λίγες επιλογές
Ενοχλητικό το maximιze των εικόνων όταν κάνει mouseover
Προβλήματα στην κατηγοριοποίηση που δημιουργούν αβεβαιότητα και
αποπροσανατολίζουν τον χρήστη
‐ Η δυνατότητα της γρήγορης επιλογής στην σύγκριση δεν είναι κατανοητή
Τυπικό Ερωτηματολόγιο
Συμπληρώνεται μετά το πέρας των εργασιών από το σύνολο των χρηστών.
Ενδεικτικά παρατίθεται το ερωτηματολόγιο του 1ου χρήστη.
Χρήστης 1
1) Πλοηγείστε στο διαδίκτυο;
X Ναι

Όχι

Συχνότητα;..3...ώρες/μέρα

2) Για ποιες δραστηριότητες χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο;
Χ Διασκέδαση ‐ Ψυχαγωγία

Χ Ενημέρωση

Χ Εργασία

ΕΧ Επικοινωνία

Χ Κοινωνική δικτύωση

Άλλο..................................................................

3) Κάν
Κάνετε
ετε έρευνα αγοράς πριν προχωρήσετε στην αγορά κάποιου προϊόντος;
Ναι Χ Όχι
Εάν νναι,
αι, με τι τρόπο κάνετε την έρευνα αγοράς;
Χ Μέσω διαδικτύου(αρχικά)
καταστήματα

Μέσω επίσκεψης στα εμπορικά

Άλλο.............................................................................................................................

4) Εάν κάνετε έρευνα αγοράς μέσω διαδικτύου, έχετε επισκεφθεί εφαρμογές που
πληροφορούν για τιμές προϊόντων;
Ναι Χ Όχι
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5) Ποια είναι η άποψη σας, ως προς τη κατανόηση των γενικών πληροφοριών που
δίνει η συγκεκριμένη εφαρμογή;
Πολύ Κακή

Κακή

Μέτρια

Καλή Χ

Πολύ Καλή

6) Ποια είναι η άποψη σας, ως προς την εικαστική σύνθεση της εφαρμογής;
Πολύ Κακή

Κακή

Μέτρια

Καλή

Πολύ Καλή Χ

Δεν έχει διαφημίσεις
7) Σας ικανοποίησε η κατηγοριοποίηση των προϊόντων;
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια Χ

Αρκετά

Πολύ

8) Στο προϊόν που θέσατε περιορισμούς (οικονομικό, συγκεκριμένο μέγεθος)
αναφέρατε το επίπεδο ευκολίας/δυσκολίας που αντιμετωπίσατε για τον
εντοπισμό του
Πολύ δύσκολα

Δύσκολα

Μέτρια Χ Εύκολα

Πολύ εύκολα

9) Αναφέρατε ένα τουλάχιστον θετικό στοιχείο της εφαρμογής που αναγνωρίσατε
I.

Δεν έχει διαφημίσεις

10) Αναφέρατε ένα τουλάχιστον αρνητικό στοιχείο της εφαρμογής που
αναγνωρίσατε
I.

Η εγγραφή σύντομη αλλά αρχικά είσαι επιφυλακτικός

11) Αναφέρατε προβλήματα που αντιμετωπίσατε κατά τη πλοήγηση σας στην
εφαρμογή και αξιολογήστε τα με τη παρακάτω κλίμακα:
1
2
3
I.

Κατηγοριοποίηση (συμβάσεις‐εικονίδια

2

Σ ε λ ί δ α | 31

5. Αναφορές
Βιβλιογραφία
Κουτσαμπάσης, Παναγιώτης, “Αλληλεπίδραση Ανθρώπου‐ Υπολογιστή Αρχές,
Μέθοδοι και Παραδείγματα για την Ανάπτυξη Διαδραστικών Συστημάτων”, εκδ.
Κλειδάριθμος, Αθήνα: 2011
Εργασίες
‐
‐
‐
‐

Long_test_report (www.usability.gov)
Short_test_report (www.usability.gov)
U‐test_report (www.usability.gov)
Διπλωματική εργασία του Νικόλαου Μαρουλά: «Αξιολόγηση ευχρηστίας του
ιστότοπου:Pamediakopes.gr»

Ιστότοποι

‐

http://www.usability.gov

