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1.

Visibility of System Status

2.

Match between System and the Real
World

3.
4.

User Control and Freedom
Consistency and Standards

5.
6.
7.

Error Prevention
Recognition rather than Recall
Flexibility and Efficiency of Use

Οξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο
Αληηζηνηρία κεηαμύ ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ
θόζκνπ
Έιεγρνο θαη ειεπζεξία ηνπ ρξήζηε
Σπλέπεηα θαη ζπκκόξθσζε κε
πξόηππα
Πξόιεςε ζθαικάησλ
Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο
Δπειημία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα

8.

Aesthetic and Minimalist Design

9.

Help Users Recognize, Diagnose, and
Recover
from Errors
Help and Documentation

10.

Αηζζεηηθή θαη κηληκαιηζηηθή
ζρεδίαζε
Βνήζεηα γηα ηελ αλαγλώξηζε, ηε
δηαηύπσζε θαη ηελ αλάθακςε από
ζθάικαηα
Βνήζεηα θαη ηεθκεξίσζε

MAYHEW
1. Provide all the essential information for
decision making

Παξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ
πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ

2. Provide only essential information for
decision making

Παξνρή κόλν ησλ δηαζέζηκσλ
πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ

3. Task Compatibility

Σπκβαηόηεηα κε ηελ
εξγαζία(θαζήθνλ)

• the overall structure and flow of the
system
• should match and support the task.
4. Workflow compatibility

• facilitate transitions among tasks
5. Consistency

Σπκβαηόηεηα κε ηε ξνή
εξγαζίαο
Σπλνρή, ζπλέπεηα

• similarity of operations within a product
• reasoning by analogy
6. Familiarity

Οηθεηόηεηα

• copy tasks & procedures from real world
7. Simplicity

Απιόηεηα

• layer the interface so that novices are not
aware of
complexity in the first encounter
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8. Direct Manipulation

Άκεζνο ρεηξηζκόο

• directly perform actions on specific objects
• results are immediately seen
• verification, confidence
9. Control

Έιεγρνο

• Users will feel more confident if the
interface is
flexible and passive
• Tool - like interface, simple, predictable,
• consistent
10. WYSIWYG

WYSIWΥG

• What you see is what you get
• Older screens could not display bolds etc.
• Printing devices could
11. Flexibility

Δπειημία

• some dialog styles are inherently more
flexible than others (command language
versus menus)
• User choices and adaptation of interface
• Unstructured tasks require more flexibility
12. Responsiveness

Αληαπόθξηζε

• Immediate reaction to user input
• Busy warnings
• Status of the task (time to complete)
13. Invisible Technology

Αόξαηε ηερλνινγία

14. Robustness

Δπξσζηία

• User should know as little as possible about
the
technology in order to run the system
• No technical jargon, no unfamiliar concepts
no
obscure error messages.
• No crashes
• No sensitivity to erroneous input

15. Protection

• User should be protected against his own
errors
• Accidental deletion of his work should be
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Πξνζηαζία από ιάζε

very
difficult (many keystrokes)
• Simple recovery
16. Ease of learning and Ease of Use
• Ease of learning for novice
• Ease of use for expert
• Often conflict
17. Group items logically
(Mayhew, θαλόλαο 3. Group items logically
Screen Layout And Design (Mayhew)
Principles and Guidelines: General Layout))
18. Use attention-getting techniques

appropriately
(Mayhew, θαλόλαο 1. Use attention-getting
techniques appropriately (Screen Layout And
Design (Mayhew), Principles and Guidelines:
Coding Techniques)

Δπθνιία ζηε κάζεζε θαη ζηε
ρξήζε
Οκαδνπνίεζε ινγηθά ηα
αληηθείκελα

Φξεζηκνπνίεζε ηερληθέο πνπ
εθηζηνύλ ηελ πξνζνρή

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηεκάηωλ
0 = Όρη Μεηνλέθηεκα: Γελ ζεσξώ όηη πξόθεηηαη γηα κεηνλέθηεκα
1 = Πξόβιεκα Αηζζεηηθήο Μόλν: Γελ ρξεηάδεηαη λα δηνξζσζεί εθηόο θαη αλ ππάξρεη
ρξόλνο
2 = Μηθξό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο πξνηεξαηόηεηαο
3 = Σεκαληηθό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο πξνηεξαηόηεηαο
4 = Καηαζηξνθηθό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε
πξηλ βγεη ζηελ αγνξά
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Μεηνλεθηήκαηα
Πξόβιεκα 1

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:
Τα tabs ηεο αξρηθήο ζειίδαο καο παξαπέκπνπλ ζηα αληίζηνηρα ησλ εηδήζεσλ.
Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 1.Οξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
 Mayhew, θαλόλαο 3. Σπκβαηόηεηα κε ηε ξνή εξγαζίαο
Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:

Πεξηγξαθή:
Τν tab Αξρηθή δηαζέηεη δηάθνξα sub-tubs ηα νπνία όκσο νπζηαζηηθά απνηεινύλ
ζπληνκεύζεηο ησλ αληίζηνηρσλ sub-tabs ηνπ tab Δηδήζεηο θαη δελ απνηεινύλ
ππνθαηεγνξίεο ηεο θαηεγνξίαο Αξρηθή. Παηώληαο όκσο ζε θάπνην από ηα tabs απηά
κεηαθεξόκαζηε ζην αληίζηνηρν tab ησλ εηδήζεσλ, θάηη πνπ κπνξεί εύθνια λα
πξνθαιέζεη ζύγρπζε ζην ρξήζηε θαη λα ηνλ κπεξδέςεη ζρεηηθά κε ην πνπ βξίζθεηαη.
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο
Βαζκνινγία: 2 = Μηθξό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο
πξνηεξαηόηεηαο
Πηζαλέο ιύζεηο:
Μία ιύζε ζα ήηαλ λα κελ ππάξρνπλ sub-tabs ζην tab Αξρηθή ή άιιε ιύζε, ηα sub-tabs
ηεο αξρηθήο λα ήηαλ νη Δηδήζεηο, Αγγειίεο, Σηήιε Αλαγλσζηώλ θιπ.

5

Πξόβιεκα 2

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:
Παξαπιαλεηηθό κήλπκα επηηπρίαο γηα ηηο δηάθνξεο ελέξγεηεο.
Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 2. Αληηζηνηρία κεηαμύ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ
θόζκνπ
 Mayhew, θαλόλαο 6. Οηθεηόηεηα
 Mayhew, Τν ρξώκα είλαη πιεξνθνξία
Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:

Πεξηγξαθή:

Ζ επηηπρία θάπνησλ ελεξγεηώλ ρξεηάδεηαη επηβεβαίσζε. Καηά ηελ επηβεβαίσζε απηώλ
ησλ ελεξγεηώλ εκθαλίδεηαη θάπνην κήλπκα επηηπρίαο ην νπνίν είλαη πνιύ εύθνιν λα
κπεξδέςεη ηνπο ρξήζηεο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ηε ζπλήζεηα. Γηόηη νη πεξηζζόηεξνη
ρξήζηεο έρνπλ ππνζπλείδεηα ζπλδέζεη ηελ επηηπρία κε ην πξάζηλν ρξώκα θαη ην
ζύκβνιν ηνπ √ (ηηθ). Δλώ ην κπιε ρξώκα κε ην ζύκβνιν ηνπ i παξαπέκπεη θπξίσο ζε
θάπνηα πιεξνθνξία. Όκσο επεηδή ην ζύκβνιν απηό κνηάδεη πνιύ κε ζαπκαζηηθό
ππνζπλείδεηα επηζηά ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε.
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο
Βαζκνινγία: 2 = Μηθξό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο
πξνηεξαηόηεηαο
Πηζαλέο ιύζεηο:
Θα κπνξνύζε ην ζύκβνιν ηνπ i λα αληηθαηαζηαζεί από θάπνην πξάζηλν ηηθ ή
ηνπιάρηζηνλ ην ζύκβνιν i λα θαίλεηαη πην θαζαξά ζην ρξήζηε όηη πξόθεηηαη πεξί
απηνύ.
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Πξόβιεκα 3

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:
Αζπλέπεηα ζηα tabs.
Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 4. Σπλέπεηα θαη ζπκκόξθσζε κε πξόηππα
 Mayhew, θαλόλαο 5. Σπλνρή, ζπλέπεηα
Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:
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Πεξηγξαθή:
Όιεο νη βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ παξέρεη ην News Portal έρνπλ θάπνηα tabs γηα ηελ
πινήγεζε ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπο. Υπάξρεη όκσο αζπλέπεηα ζηνλ ηξόπν εκθάληζεο
ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο θάζε βαζηθήο θαηεγνξίαο. Κάηη πνπ είλαη εύθνιν λα κπεξδέςεη
ηνλ ρξήζηε.
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο
Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο
πξνηεξαηόηεηαο
Πηζαλέο ιύζεηο:
Θα κπνξνύζαλ γεληθά όιεο νη θαηεγνξίεο λα εκθαλίδνληαη κε ηελ ίδηα κνξθή θαη
θαιύηεξα θαηαθόξπθα θη όρη ζε tabs.

Πξόβιεκα 4

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: θαθή εκθάληζε ησλ tabs-θαίλνληαη ζαλ sub-tabs.
Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 1. Οξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
 Nielsen, θαλόλαο 6. Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο
 Mayhew, θαλόλαο 10. WYSIWYG
Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:

Πεξηγξαθή:
Όηαλ δεκηνπξγνύληαη πνιιέο θαηεγνξίεο άξζξσλ ηα tabs πιεζαίλνπλ κε απνηέιεζκα λα
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κελ ρσξάλε ζε κηα γξακκή. Τα tabs πνπ εκθαλίδνληαη ινηπόλ ζε λέεο γξακκέο κπνξεί
λα δώζνπλ ηελ ςεπδαίζζεζε όηη απνηεινύλ ππνθαηεγνξία ηνπ tab πνπ βξίζθεηαη από
πάλσ, όπσο ζπκβαίλεη εδώ κε ηα tabs lifestyle, ην νπνίν κνηάδεη κε θύξηα θαηεγνξία, θαη
ηα tabs Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή, ηα νπνία κνηάδνπλ κε ππνθαηεγνξίεο ηνπ Lifestyle.
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο:
Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο
πξνηεξαηόηεηαο
Πηζαλέο ιύζεηο:
Θα κπνξνύζαλ όιεο νη θαηεγνξίεο αιιά θαη νη ππνθαηεγνξίεο ηνπο λα εκθαλίδνληαη
θάζεηα αληί ζε νξηδόληηα tabs. Δπίζεο νη ππνθαηεγνξίεο ζα κπνξνύζαλ λα εκθαλίδνληαη
πην κέζα ζε ζρέζε κε ηηο θύξηεο. Έηζη ζα ππάξρεη ρώξνο γηα όιεο θαη δελ ζα
κπεξδεύεηαη ν ρξήζηεο ηόζν εύθνια.

Πξόβιεκα 5

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:
Τα ζρόιηα ρξήζηε δελ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ ή λα ζβεζηνύλ
Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 3. Έιεγρνο θαη ειεπζεξία ηνπ ρξήζηε
 Nielsen, θαλόλαο 5. Πξόιεςε ζθαικάησλ
 Mayhew, θαλόλαο 9. Έιεγρνο
 Mayhew, θαλόλαο 15. Πξνζηαζία από ιάζε
 Mayhew, Guidelines for Error Recovery, Provide an undo function
Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:

Πεξηγξαθή:
Λείπεη ε ιεηηνπξγία “επεμεξγαζία” ή ζβήζηκν ελόο ζρνιίνπ πνπ έρεη πξνζζέζεη ν
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ρξήζηεο. Σε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο θάλεη θάπνην ιάζνο ή κεηαληώζεη γηα ην κήλπκα
ηνπ δελ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ην δηνξζώζεη.
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο
Βαζκνινγία: 4 = Καηαζηξνθηθό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη
επηηαθηηθή αλάγθε πξηλ βγεη ζηελ αγνξά
Πηζαλέο ιύζεηο:
Ζ πξνθαλήο πηζαλή ιύζε είλαη λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ζβήλεη ηα ζρόιηα πνπ έθαλε,
ώζηε ζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλνπ ζρνιίνπ λα κελ έρεη πξόβιεκα.

Πξόβιεκα 6

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:
Γηπιή θαη αζπλεπήο εκθάληζε ζην link ζηήιε αλαγλσζηώλ
Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 4.Σπλέπεηα θαη ζπκκόξθσζε κε πξόηππα
 Mayhew, θαλόλαο 5.Σπλνρή, ζπλέπεηα
Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:

Πεξηγξαθή:
Τν link ζηήιε αλαγλσζηώλ εκθαλίδεηαη ζε δύν ζεκεία ζηελ ίδηα ζειίδα θαη κάιηζηα κε
δηαθνξεηηθό όλνκα. Απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζύγρπζε ζηνλ ρξήζηε.
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Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο
Βαζκνινγία: 2 = Μηθξό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο
πξνηεξαηόηεηαο
Πηζαλέο ιύζεηο:
Θα κπνξνύζαλ απηέο νη θαηεγνξίεο θαη ζην πάλσ θαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο λα
ππάξρνπλ κε ην ίδην όλνκα.

Πξόβιεκα 7

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:
Με πξνθαλήο ζεκαζία ηεο έλλνηαο Απνζηνιέο ζηελ θαηεγνξία δεκνθηιέζηεξεο
Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 1.Οξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
 Nielsen, θαλόλαο 6.Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο
Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:

Πεξηγξαθή:
Σην ζεκείν απηό ηεο εθαξκνγήο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα εκθαλίζεη εθηόο από
ηηο δεκνθηιέζηεξεο αλαγλώζεηο, ηηο δεκνθηιέζηεξεο απνζηνιέο. Ζ έλλνηα απηή δελ έρεη
πξνθαλή ζεκαζία θαη κπνξεί λα κπεξδέςεη εύθνια ην ρξήζηε
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο
Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο
πξνηεξαηόηεηαο
Πηζαλέο ιύζεηο:
Μηα θαιή ηδέα είλαη ην όλνκα απνζηνιέο λα αληηθαηαζηαζεί κε θάπνην άιιν πην
επεμεγεκαηηθό ηεο ιεηηνπξγίαο κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη.
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Πξόβιεκα 8

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:
Δκθάληζε ησλ ίδησλ πιεξνθνξηώλ ζε 2 ζεκεία
Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 1.Οξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
 Nielsen, θαλόλαο 6.Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο
 Mayhew, θαλόλαο 16.Δπθνιία ζηε κάζεζε θαη ζηε ρξήζε
Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:

Πεξηγξαθή:
Οη θαηεγνξίεο θαη νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο πεξηιακβάλνπλ αθξηβώο ηα ίδηα πεδία. Τν
ζύζηεκα επηβαξύλεηαη κε επηπιένλ πιεξνθνξία ε νπνία κπνξεί θαη λα κπεξδεύεη ην
ρξήζηε ρσξίο ηδηαίηεξν ιόγν. Τν πξόβιεκα απηό ζπλαληάηαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ
πξνζσπηθνύ πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαζώο θαη ζηελ επεμεξγαζία άξζξνπ.
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο
Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο
πξνηεξαηόηεηαο
Πηζαλέο ιύζεηο:
Θα κπνξνύζαλ λα είλαη πην πξνθαλείο νη ιεηηνπξγίεο αιιά θαη ε δηαθνξά ησλ
ιεηηνπξγηώλ αλάκεζα ζηηο Καηεγνξίεο θαη ηηο Θεκαηηθέο ελόηεηεο.

Πξόβιεκα 9

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: Αζπλέπεηα ζηε ρξήζε νλνκάησλ θαη πιαηζίσλ επηινγήο ζε
παξόκνηεο πεξηπηώζεηο
Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 4.Σπλέπεηα θαη ζπκκόξθσζε κε πξόηππα
 Mayhew, θαλόλαο 5.Σπλνρή, ζπλέπεηα

13

Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:

Πεξηγξαθή:
Σηελ επεμεξγαζία ελόο άξζξνπ ππάξρεη ην όλνκα θύξηα θαηεγνξία ελώ ζην πξνζσπηθό
πξνθίι ηνπ ρξήζηε ην όλνκα θαηεγνξίεο. Καη ηα 2 αλαθέξνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ησλ
άξζξσλ. Δπίζεο ζην πξώην ε επηινγή κπνξεί λα γίλεη επηιέγνληαο έλα θπθιάθη, ελώ ζην
δεύηεξν έλα ηεηξάγσλν. Δκθαλίδεηαη έηζη ην ζέκα ηεο αζπλέπεηαο ζηελ εκθάληζε
όκνησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ interface.
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο
Βαζκνινγία:1 = Πξόβιεκα Αηζζεηηθήο Μόλν: Γελ ρξεηάδεηαη λα δηνξζσζεί εθηόο θαη
αλ ππάξρεη ρξόλνο
Πηζαλέο ιύζεηο:
Καιύηεξν ζα ήηαλ λα ππάξρεη κηα ζπλέπεηα ζηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο

Πξόβιεκα 10

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:
Αδπλακία πξνζζήθεο λέαο θαηεγνξίαο ζηηο Αγγειίεο
Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 3.Έιεγρνο θαη ειεπζεξία ηνπ ρξήζηε
 Mayhew, θαλόλαο 9.Έιεγρνο
Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:
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Πεξηγξαθή:
Σηελ θαξηέια Αγγειίεο παξαηεξνύκε όηη δελ ππάξρεη θάπνηα επηινγή ώζηε ν ρξήζηεο
λα δεκηνπξγήζεη λέα θαηεγνξία. Υπάξρνπλ κάιηζηα πνιύ ιίγεο θαηεγνξίεο, ώζηε αλ
θάπνηνο γηα παξάδεηγκα ζέιεη λα δεκνζηεύζεη κηα αγγειία γηα θάπνην θηλεηό αληηθείκελν
λα κελ κπνξεί.
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο
Βαζκνινγία: 4 = Καηαζηξνθηθό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη
επηηαθηηθή αλάγθε πξηλ βγεη ζηελ αγνξά
Πηζαλέο ιύζεηο:
Καιό ζα ήηαλ ν ρξήζηεο λα κπνξνύζε λα θάλεη πξνζζήθε θη άιιεο θαηεγνξίαο, πρ
αγγειίεο απηνθηλήησλ θιπ.

Πξόβιεκα 11

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:
Έιιεηςε επηβεβαίσζεο πεδίνπ εγγξαθήο
Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 5.Πξόιεςε ζθαικάησλ
 Mayhew, θαλόλαο 14.Δπξσζηία
 Mayhew, θαλόλαο 15.Πξνζηαζία από ιάζε
Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:
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Πεξηγξαθή:
Όηαλ έλαο ρξήζηεο παηήζεη Δγγξαθή γηα λα δεκηνπξγήζεη δηθό ηνπ ινγαξηαζκό ζηε
ζειίδα, ηόηε ζηα ζηνηρεία ινγαξηαζκνύ κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα βάιεη κόλν κηα θνξά
ηνλ θσδηθό ηνπ. Με άιια ιόγηα δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα επηβεβαίσζεο θσδηθνύ, κε
απνηέιεζκα αλ θαηά ηελ πιεθηξνιόγεζε ηνπ θσδηθνύ πνπ επέιεμε, θάλεη θάπνην
ηππνγξαθηθό ιάζνο ην ζύζηεκα ην δέρεηαη αιιά ν ρξήζηεο δελ γλσξίδεη όηη έθαλε
ιάζνο θαη θαηά ζπλέπεηα όηαλ πξνζπαζήζεη λα θάλεη εηζαγσγή ζην ζύζηεκα λα
αληηκεησπίζεη πξόβιεκα.
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο
Βαζκνινγία: 4 = Καηαζηξνθηθό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη
επηηαθηηθή αλάγθε πξηλ βγεη ζηελ αγνξά
Πηζαλέο ιύζεηο:
Να ππάξρεη θάπνην πεδίν θάησ από ηνλ θσδηθό όπνπ ν ρξήζηεο λα πξέπεη λα
επαλεηζάγεη ησλ θσδηθό πνπ έρεη επηιέμεη θαη ην ζύζηεκα λα ειέγρεη αλ είλαη ν ίδηνο.

Πξόβιεκα 12

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:
Απνπζία ηνληζκνύ γηα ην αλ ν administrator είλαη βέβαηνο γηα δηαγξαθή ρξήζηε
Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 9. Βνήζεηα γηα ηελ αλαγλώξηζε, ηε δηαηύπσζε θαη ηελ
αλάθακςε από ζθάικαηα
 Nielsen, θαλόλαο 10.Βνήζεηα θαη ηεθκεξίσζε
 Mayhew, θαλόλαο 15.Πξνζηαζία από ιάζε
Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:

16

Πεξηγξαθή:
Όηαλ ν δηαρεηξηζηήο επηιέμεη δηαγξαθή ελόο ρξήζηε ηνπ εκθαλίδεηαη ην παξαπάλσ
παξάζπξν κε ην νπνίν κπνξεί λα επηβεβαηώζεη αλ όλησο επηζπκεί απηή ηε δηαγξαθή.
Παξόια απηά, δελ εκθαλίδεηαη θάηη πνπ λα ηξαβάεη ηελ πξνζνρή ηνπ δηαρεηξηζηή, δελ
ηνλίδεηαη ην αλ ν δηαρεηξηζηήο είλαη ζίγνπξνο γηα απηή ηε δηαγξαθή, νπόηε κπνξεί λα
ππνπέζεη ζε ζθάικαηα απζαίξεηα λα δηαγξάςεη ην ρξήζηε θαη ίζσο αξγόηεξα λα
αληηιεθζεί πσο έθαλε ιάζνο.
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο
Βαζκνινγία: 2 = Μηθξό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο
πξνηεξαηόηεηαο
Πηζαλέο ιύζεηο:
Θα κπνξνύζε ζην παξάζπξν επηβεβαίσζεο δηαγξαθήο λα έρεη θάπνην έληνλν ρξώκα ,
ίζσο θαη θάπνην ζύκβνιν ζαπκαζηηθνύ πνπ λα παξαπέκπεη ην ρξήζηε ζην όηη ε ελέξγεηα
ζηελ νπνία πξόθεηηαη λα πξνβεί είλαη ζεκαληηθή θαη κε αλαζηξέςηκε.

Πξόβιεκα 14

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:
Caps Lock & Password
Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 5.Πξόιεςε ζθαικάησλ
 Nielsen, θαλόλαο 6.Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο
 Nielsen, θαλόλαο 9.Βνήζεηα γηα ηελ αλαγλώξηζε, ηε δηαηύπσζε θαη ηελ
αλάθακςε από ζθάικαηα
 Mayhew, θαλόλαο 1.Παξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ
 Mayhew, θαλόλαο 14.Δπξσζηία
 Mayhew, θαλόλαο 15.Πξνζηαζία από ιάζε
Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:
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Πεξηγξαθή:
Αλ ν ρξήζηεο πξνζπαζήζεη λα θάλεη sign up ή sign in ζην ζύζηεκα ζην ζεκείν όπνπ
βάδεη ηνλ θσδηθό δελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα πξνδίδεη όηη ν θσδηθόο είλαη case sensitive
θαη όηη ελδερνκέλσο ν ρξήζηεο λα βάδεη ιάζνο θσδηθό επεηδή έρεη μεράζεη ην Caps Lock
παηεκέλν.
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο
Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο
πξνηεξαηόηεηαο
Πηζαλέο ιύζεηο:
Θα κπνξνύζε λα ππάξρεη θάπνην κήλπκα δίπια ζηελ εηζαγσγή θσδηθνύ πνπ λα
ππελζπκίδεη αλ είλαη παηεκέλν ην Caps Lock ή όρη.

Πξόβιεκα 15

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:
πξόζβαζε ζε profile ρξήζηε
Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 7.Δπειημία θη απνηειεζκαηηθόηεηα
 Mayhew, θαλόλαο 6.Οηθεηόηεηα
 Mayhew, θαλόλαο 7.Απιόηεηα
 Mayhew, θαλόλαο 8.Άκεζνο ρεηξηζκόο
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Mayhew, θαλόλαο 11.Δπειημία

Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:

Πεξηγξαθή:
Όηαλ ν ρξήζηεο ζειήζεη λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζηελ ζειίδα ηνπ profile ηνπ ην πξώην
πξάγκα πνπ ζα θνηηάμεη, θπξίσο ιόγσ πξνεγνύκελεο εκπεηξίαο κε αληίζηνηρα sites, είλαη
αλ ζα κπνξέζεη λα ην θάλεη παηώληαο ην link πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρεη ζηελ πάλσ
δεμηά γσλία ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην username ηνπ. Γπζηπρώο απηό δελ
ππνζηεξίδεηαη κε απνηέιεζκα λα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην path: Αξρηθή/Πξνζσπηθή
ζειίδα/Πξνζσπηθό πξνθίι.
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο
Βαζκνινγία: 2 = Μηθξό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο
πξνηεξαηόηεηαο
Πηζαλέο ιύζεηο:
Θα κπνξνύζε ην όλνκα ρξήζηε λα απνηειεί έλα ζύλδεζκν ώζηε λα πεγαίλεη ν ρξήζηεο
απηόκαηα ζην πξνθίι ηνπ.

Πξόβιεκα 16

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:
πεδία πξνο επεμεξγαζία ή κε
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Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 4.Σπλέπεηα θαη ζπκκόξθσζε κε πξόηππα
 Mayhew, θαλόλαο 10.WYSIWΥG
Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:

Πεξηγξαθή:
Σε θάπνηα ζεκεία δελ είλαη πξνθαλήο ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε πεδία ζηα νπνία ν ρξήζηεο
κπνξεί λα θάλεη click θαη λα ηα επεμεξγαζηεί θαη ζε πεδία πνπ δελ κπνξεί.
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο
Βαζκνινγία: 2 = Μηθξό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο
πξνηεξαηόηεηαο
Πηζαλέο ιύζεηο:
Θα κπνξνύζε λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκόο κεηαμύ ησλ πεδίσλ ζηα νπνία κπνξεί λα γίλεη
επεμεξγαζία θαη απηώλ πνπ δελ κπνξεί. Απηό ζα κπνξνύζε λα γίλεη βάδνληαο απηά ηα
πεδία κε άιιν ρξώκα θαη ζρήκα.

20

Πξόβιεκα 17

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:
Please wait non stop
Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 1.Οξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
 Mayhew, θαλόλαο 1.Παξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ
 Mayhew, θαλόλαο 12.Αληαπόθξηζε
Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:

Πεξηγξαθή:
Ζ παξαπάλσ εηθόλα εκθαλίδεηαη όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα απνζεθεπζεί ην
ζπγθεθξηκέλν άξζξν γηα λα έρεη εύθνιε πξόζβαζε. Τν κήλπκα «παξαθαιώ πεξηκέλεηε»
εκθαλίδεηαη αιιά δελ ζβήλεη γηα αξθεηή ώξα θαη ν ρξήζηεο ελδερνκέλσο λα αξρίζεη λα
δηεξσηάηαη κήπσο ην ζύζηεκα θόιιεζε θαη κήπσο ππεύζπλνο γηα απηό είλαη ν ίδηνο.
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο
Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο
πξνηεξαηόηεηαο
Πηζαλέο ιύζεηο:
Μία θαιή ιύζε ζα ήηαλ θάησ από ην κήλπκα “Παξαθαιώ πεξηκέλεηε” λα ππάξρεη κηα
κπάξα όπνπ λα θαίλεηαη ην πνζνζηό πνπ έρεη νινθιεξσζεί ε εξγαζία.

Πξόβιεκα 18

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:
Αληηαηζζεηηθή εκθάληζε κεγάισλ ζρνιίσλ
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Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 4.Σπλέπεηα θαη ζπκκόξθσζε κε πξόηππα
 Nielsen, θαλόλαο 8.Αηζζεηηθή θαη κηληκαιηζηηθή ζρεδίαζε
 Mayhew, θαλόλαο 5.Σπλνρή, ζπλέπεηα
Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:

Πεξηγξαθή:
Όηαλ ν ρξήζηεο αθήζεη έλα ζρόιην κηα γξακκή ηνπ νπνίνπ είλαη πνιύ κεγάιε θαη δελ
ρσξάεη ζην αληίζηνηρν πιαίζην ην κήλπκα ζπλερίδεηαη εθηόο πιαηζίνπ θαη ζην θάησ
κέξνο εκθαλίδεηαη έλα scroll bar.
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο
Βαζκνινγία: 1 = Πξόβιεκα Αηζζεηηθήο Μόλν: Γελ ρξεηάδεηαη λα δηνξζσζεί εθηόο θαη
αλ ππάξρεη ρξόλνο
Πηζαλέο ιύζεηο:
Σε πεξίπησζε πνπ έλα ζρόιην είλαη πνιύ κεγάιν θαη δελ ρσξάεη ζηελ νζόλε λα κπνξεί
λα πεγαίλεη ζε άιιε ζεηξά κέζα ζην πιαίζην όπνπ ππάξρεη, ώζηε ν ρξήζηεο λα κελ
ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην scroll bar.

Πξόβιεκα 19

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:
Δηζαγσγή ζρεηηθνύ άξζξνπ.
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Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 5.Πξόιεςε ζθαικάησλ
 Nielsen, θαλόλαο 7.Δπειημία θη απνηειεζκαηηθόηεηα
 Mayhew, θαλόλαο 1.Παξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ
 Mayhew, θαλόλαο 14.Δπξσζηία
 Mayhew, θαλόλαο 15.Πξνζηαζία από ιάζε
Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:

Πεξηγξαθή:
Όηαλ ν αξζξνγξάθνο ή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο δεκηνπξγήζνπλ ή
επεμεξγαζηνύλ έλα ππάξρνλ θείκελν θαινύληαη λα ζπλδέζνπλ πξνθαλώο ην
ζπγθεθξηκέλν θείκελν κε θάπνην άιιν πνπ είλαη ήδε αλαξηεκέλν. Παξόια απηά ν κόλνο
ηξόπνο γηα λα επηιεγεί ην άιιν θείκελν είλαη ελδερνκέλσο λα πιεθηξνινγήζεη ν ρξήζηεο
ην path ή ην όλνκα ηνπ άιινπ αξρείνπ.
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο
Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο
πξνηεξαηόηεηαο
Πηζαλέο ιύζεηο:
Καιό ζα ήηαλ λα ππάξρεη έλα θνπκπί δίπια ζηελ εηζαγσγή ζρεηηθνύ άξζξνπ ην νπνίν
ζα βνεζά ζηελ επηινγή ησλ ζρεηηθώλ άξζξσλ

Πξόβιεκα 20

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:
Αζπλέπεηα ζηελ εηζαγσγή ζηνηρεηώλ ζε πεδίν
Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 4.Σπλέπεηα θαη ζπκκόξθσζε κε πξόηππα
 Nielsen, θαλόλαο 3.Έιεγρνο θαη ειεπζεξία ηνπ ρξήζηε
 Mayhew, θαλόλαο 5.Σπλνρή, ζπλέπεηα
Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:
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Πεξηγξαθή:
Οηαλ έλαο ρξήζηεο ζέιεη λα ζηείιεη άξζξν κέζσ email κπνξεί λα αιιάμεη ην όλνκα θαη
ην e-mail ηνπ θαη λα εηζάγεη άιια ζηα αληίζηνηρα πεδία (αξηζηεξή πάλσ εηθόλα). Αλ
όκσο ζέιεη λα πξνζζέζεη ζρόιην ζε θάπνην άξζξν, δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα (δεμηά πάλσ
εηθόλα).
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο
Βαζκνινγία: 2 = Μηθξό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο
πξνηεξαηόηεηαο
Πηζαλέο ιύζεηο:
Μηα θαιή ιύζε ζα ήηαλ λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα αιιάμεη θάζε θνξά ηα ζηνηρεία ηνπ,
είηε ζέιεη λα γξάςεη ζρόιηα είηε ζέιεη λα ζηείιεη email.

Πξόβιεκα 21

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:
Απνπζία ζεκείνπ πξνέιεπζεο ζπκβόινπ
Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 1.Οξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
 Mayhew, θαλόλαο 3. Σπκβαηόηεηα κε ηελ εξγαζία(θαζήθνλ)
Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:
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Πεξηγξαθή:
Κάησ από ηε θόξκα πξνζζήθεο ζρνιίνπ ζε έλα άξζξν ππάξρεη κηα ππνζεκείσζε κε
θόθθηλα γξάκκαηα θαη έλα αζηεξίζθν ζην πιάη. Γεδνκέλνπ ηνπ όηη ν ρξήζηεο δελ βιέπεη
ηελ πξνέιεπζε ηνπ αζηεξίζθνπ θαη κάιηζηα από ηε ζηηγκή πνπ δελ έρεη θάπνην πεδίν λα
ζπκπιεξώζεη πέξα από ην ζρόιηό ηνπ (ην όλνκα θαη ην email δελ κπνξνύλ λα
ππνζηνύλ επεμεξγαζία), ε ππνζεκείσζε απηή θαζίζηαηαη πεξηηηή θαη ην κόλν πνπ ζα
κπνξνύζε λα θάλεη ζε πεξίπησζε πνπ δελ αγλνεζεί ζα ήηαλ λα κπεξδέςεη ην ρξήζηε
θαη λα ηνλ θάλεη λα αλαδεηά ηελ πξνέιεπζή ηνπ ζηε ζειίδα.
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο
Βαζκνινγία: 2 = Μηθξό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο
πξνηεξαηόηεηαο
Πηζαλέο ιύζεηο:
Θα κπνξνύζε λα ιείπεη ηειείσο απηή ε ππνζεκείσζε ή απιά λα ππάξρεη θη άιινο
αζηεξίζθνο δίπια ζηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ γηα λα κελ κπεξδεύεηαη ν ρξήζηεο.
Πξόβιεκα 22

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:
Δπηζθόπεζε εηθόλαο κε «πξσηόηππν» ηξόπν
Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη:
 Nielsen, θαλόλαο 4. Σπλέπεηα θαη ζπκκόξθσζε κε πξόηππα
 Nielsen, θαλόλαο 7. Δπειημία θη απνηειεζκαηηθόηεηα
 Mayhew, θαλόλαο 3. Σπκβαηόηεηα κε ηελ εξγαζία(θαζήθνλ)
 Mayhew, θαλόλαο 7. Simplicity
 Mayhew, θαλόλαο 8. Direct Manipulation
 Mayhew, θαλόλαο 11. Δπειημία
Όψε ηνπ Πξνϊόληνο:
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Πεξηγξαθή:
Όηαλ ν ρξήζηεο δεη ζε θάπνην άξζξν κηα εηθόλα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη ζειήζεη λα
θάλεη πξνβνιή ζε πιήξε νζόλε ζα θάλεη click πάλσ ζηελ εηθόλα. Γπζηπρώο όκσο όηαλ
ν ρξήζηεο ην θάλεη απηό δελ αιιάδεη ηίπνηα θαη κέλεη κε ηελ εληύπσζε όηη απιά δελ
γίλεηαη λα θάλεη zoom. Αλ όκσο θάλεη δεμί click πάλσ ζηελ εηθόλα θαη ζηελ ζπλέρεηα
παηήζεη View image ηόηε ε εηθόλα εκθαλίδεηαη ζηελ θαλνληθή ηεο δηάζηαζε.
Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο:
Βαζκνινγία: 2 = Μηθξό Πξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο
πξνηεξαηόηεηαο
Πηζαλέο ιύζεηο:
Πξνθαλήο ιύζε ζα κπνξνύζε λα είλαη λα επηηξέπεη ην ζύζηεκα ζηνλ ρξήζηε λα βιέπεη
ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ησλ εηθόλσλ απιά θάλνληαο click πάλσ ζηελ εηθόλα όπσο
γίλεηαη ζηα πεξηζζόηεξα sites.
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