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Γεληθή πεξηγξαθή θαη απαηηήζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο 
 
Σηελ παξνύζα εξγαζηεξηαθή άζθεζε αμηνινγήζακε  κέξνο ηεο πιαηθόξκαο 
ειεθηξνληθήο κάζεζεο(MOLE). Ζ αμηνιόγεζε έγηλε  κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο 
αμηνιόγεζεο Think Aloud πνπ καο έρεη δηδαρζεί ζηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο. 
Ζ αμηνιόγεζε επρξεζηίαο κε ηε κεζνδνινγία “Think Aloud” πεξηιακβάλεη ηελ 
παξαηήξεζε ρξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηώλ θαη 
ηε ζπιινγή ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνθόιισλ (ζεκεηώζεσλ) ηα νπνία θαηόπηλ αλαιύνληαη 
πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζνύλ ηα όπνηα ζπκπεξάζκαηα. Δπηπιένλ, ε βηληενζθόπεζε ησλ 
ελεξγεηώλ ησλ ρξεζηώλ θαη ε ερνγξάθεζε ηεο θσλήο ηνπο πξνθεηκέλνπ ην ζρεηηθό 
πιηθό λα αμηνινγεζεί επηζηακέλσο ζεσξνύληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ηδηαίηεξα όηαλ ν 
αξηζκόο ησλ ρξεζηώλ είλαη κηθξόο. 
Σηελ παξνύζα εξγαζία δεηείηαη ε αμηνιόγεζε ηνπ User Interface ηεο πιαηθόξκαο MOLE 
(Multimedia Open Learning Platform) πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εθπαηδεπόκελνη (θνηηεηέο- 
καζεηέο). Σπγθεθξηκέλα, δεηείηαη ε αμηνιόγεζε ηνπ User Interface κέζσ ηνπ νπνίνπ νη 
θνηηεηέο θαη νη καζεηέο έρνπλ πξόζβαζε ζηελ παξερόκελε ιεηηνπξγηθόηεηα (αλάγλσζε 
αλαθνηλώζεσλ, δηαιέμεσλ, ιήςε ζεκεηώζεσλ, δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο, απνζηνιή 
εξγαζηώλ, παξαθνινύζεζε βίληεν-δηαιέμεσλ, ζπκκεηνρή ζε βίληεν-δηαζθέςεηο θ.α.). 
 

Φξήζηεο 
 
Γηα ηελ αμηνιόγεζε ρξεζηκνπνηήζακε 5 ρξήζηεο. Νη 4 από ηνπο ρξήζηεο ήηαλ θνηηεηέο 
ζην ηκήκα κεραληθώλ πεξηβάιινληνο, ελώ ν έλαο ήηαλ θνηηεηήο ζην ηκήκα κεραληθώλ 
παξαγσγήο θαη δηνίθεζεο. Όινη νη ρξήζηεο καο  
1. είλαη εμνηθεησκέλνη ζηε ρξήζε Ζ/Υ 
2. είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε πξνγξακκάησλ πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν (web 
browsers). 
3. είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο έλλνηεο ηεο πιαηθόξκαο (Κάζεκα, Δξγαζηήξην, 
Δξγαζηεξηαθή 
4. δελ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ην ζύζηεκα μαλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δεηνύκελσλ 
εξγαζηώλ 
 

Δλέξγεηεο 
 
Νη ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα εθηειεζζνύλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ην User 
Interface ηεο πιαηθόξκαο Mole είλαη νη εμήο: 
1. Δηζαγσγή ζην Σύζηεκα (Κέγηζηνο Φξόλνο Δθηέιεζεο: 1 Ιεπηό) 
2. Ξξνβνιή Ξξνζθεξόκελσλ θαη Δλεξγώλ Καζεκάησλ (Κέγηζηνο Φξόλνο Δθηέιεζεο: 2 
Ιεπηά) 
3. Δπηζθόπεζε Γεληθώλ Αλαθνηλώζεσλ Ηζηνρώξνπ (Κέγηζηνο Φξόλνο Δθηέιεζεο: 1 
Ιεπηό) 
4. Έγγξαθή ζην Κάζεκα “Φπζηθή” (Κέγηζηνο Φξόλνο Δθηέιεζεο: 1 Ιεπηό) 



 

 

5. Αλάγλσζε ηεο αλαθνίλσζεο κε ηίηιν “Γνθηκαζηηθή Αλαθνίλσζε γηα ην Μάζεκα 
Φπζηθήο”. (Κέγηζηνο Φξόλνο Δθηέιεζεο: 1 Ιεπηό) 
6. Ιήςε (Download) Γηάιεμεο Καζήκαηνο κε ηίηιν “1ε Γηάιεμε Μαζήκαηνο” από ην 
δηαζέζηκν πιηθό ηνπ καζήκαηνο. (Κέγηζηνο Φξόλνο Δθηέιεζεο: 1 Ιεπηό) 
7. Ιήςε Δθθώλεζεο Άζθεζεο κε ηίηιν “1ε Άζθεζε” από ηελ νκαδηθή εξγαζία κε ηίηιν 
“1ν Σεη Αζθήζεσλ”. (Κέγηζηνο Φξόλνο Δθηέιεζεο: 1 Ιεπηό) 
8. Γεκηνπξγία Νκάδαο Δξγαζίαο γηα ην “1ν Σεη Αζθήζεσλ” κε επηινγή ηνπ 2νπ κέινπο 
ηεο 
νκάδαο (Τν κέινο απηό ζα πξέπεη λα είλαη έλαο από ηα δύν κέιε ηεο νκάδαο πνπ 
δηελεξγεί ηελ αμηνιόγεζε) (Κέγηζηνο Φξόλνο Δθηέιεζεο: 3 Ιεπηά) 
Σην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα κπεη ζην ζύζηεκα ην κέινο πνπ πξνζηέζεθε ζηελ νκάδα 
ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη λα θάλεη απνδνρή. 
9. Δληνπηζκόο ηνπ ηειεπηαίνπ γεγνλόηνο ζην Ζκεξνιόγην ηνπ Καζήκαηνο. (Κέγηζηνο 
Φξόλνο Δθηέιεζεο: 1 Ιεπηό) 
10. Απνζηνιή Δξγαζίαο ζηελ Δξγαζία “1ε Άζθεζε”. (Κέγηζηνο Φξόλνο Δθηέιεζεο: 2 
Ιεπηό) 
11. Δπηζθόπεζε δηάιεμεο από ην πιηθό ηνπ καζήκαηνο online.(Κέγηζηνο Φξόλνο 
Δθηέιεζεο: 1 Ιεπηό) 
1. Σρνιηαζκόο Σπγθεθξηκέλεο Γηαθάλεηαο ηεο δηάιεμεο (Κέγηζηνο Φξόλνο Δθηέιεζεο: 1 
Ιεπηό) 
12. Ιήςε ζεκεηώζεσλ θξνληηζηεξίνπ από ην πιηθό ηνπ καζήκαηνο κε ηίηιν “1ν 
Φξνληηζηήξην καζήκαηνο”. (Κέγηζηνο Φξόλνο Δθηέιεζεο: 1 Ιεπηό) 
13. Ιήςε Δθθώλεζεο Άζθεζεο κε ηίηιν “1ε Άζθεζε” από ηελ νκαδηθή εξγαζία κε 
ηίηιν “2ν Σεη Αζθήζεσλ”. (Κέγηζηνο Φξόλνο Δθηέιεζεο: 1 Ιεπηό) 
14. Απνζηνιή πξνζσπηθνύ κελύκαηνο ζηνλ δηδάζθνληα γηα απνξία ζρεηηθά κε ηελ 1ε 
Γηάιεμε Καζήκαηνο. (Κέγηζηνο Φξόλνο Δθηέιεζεο: 2 Ιεπηό) 
15. Ιήςε ηνπ αξρείνπ κε ηίηιν “Animation γηα ηελ Σηαζεξή Δπηηάρπλζε” από ηα 
έγγξαθα ηνπ καζήκαηνο. (Κέγηζηνο Φξόλνο Δθηέιεζεο: 1 Ιεπηό) 
Σην ζεκείν απηό ζα πξέπεη έηεξν κέινο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ (δειαδή 
έλαο αμηνινγεηήο) ζα πξέπεη λα εηζέιζεη ζην ζύζηεκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ 
εξγαζηώλ. 
16. Σπλεξγαζία κε ην έηεξν κέινο ηεο νκάδαο εξγαζίαο. Κέζν ζπλεξγαζίαο: Εσληαλή 
ζπλνκηιία. (Κέγηζηνο Φξόλνο Δθηέιεζεο: 3 Ιεπηά) 
Σην ζεκείν απηό ζα πξέπεη ην έηεξν κέινο ηεο νκάδαο ηνπ ππνθεηκέλνπ λα ηνπ ζηήιεη 
θάπνην πξνζσπηθό κήλπκα. 
17. Έιεγρνο θαη αλάγλσζε (κε αλαγλσζκέλσλ) πξνζσπηθώλ κελπκάησλ. (Κέγηζηνο 
Φξόλνο Δθηέιεζεο: 1 Ιεπηό) 
18. Θξάηεζε γηα ηελ “Δμέηαζε 1εο Δξγαζηεξηαθήο Άζθεζεο”. (Κέγηζηνο Φξόλνο 
Δθηέιεζεο: 1 Ιεπηό) 
19. Ξαξαθνινύζεζε ηεο απνζεθεπκέλεο παξνπζίαζεο από ηνλ δηδάζθνληα κε ηίηιν “2ε 
Γηάιεμε Μαζήκαηνο”. (Κέγηζηνο Φξόλνο Δθηέιεζεο: 1 Ιεπηό) 
 
 

 



 

 

 

Γηαδηθαζία Σπιινγήο Πξσηνθόιισλ Think Aloud 
 
Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο ελόο πξσηνθόιινπ (έλα γηα θάζε ρξήζηε) είλαη ε εμήο: 
1. Κηιήζακε κε ην ππνθείκελν ιέγνληαο ηνπ πνηεο ελέξγεηεο ζα ηνπ δεηήζεηε λα θάλεη. 
Τνπ είπακε λα καο ξσηήζεη ό, ηη απνξίεο έρεη, νη νπνίεο όκσο δελ ζρεηίδνληαη κε ην πσο 
ζα εθηειεζζνύλ νη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. 
2. Μεθηλήζακε ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο video. 
3. Εεηήζακε από ην ρξήζηε λα θάλεη (κηα- κία) ηηο ελέξγεηεο ηεο πξνεγνύκελεο 
ελόηεηαο. Εεηήζακε λα καο ιέεη (ζην κηθξόθσλν) απηό πνπ ζθέθηεηαη θάζε ζηηγκή. 
4. Δξσηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ επηηξέπνληαη. Απαληήζεηο όρη. 
5. Ξξνζπαζήζακε λα θάλνπκε ηνπο ρξήζηεο λα καο κηινύλ δηαξθώο γηα ην ηη 
ζθέθηνληαη. Τνπο ξσηνύζακε ηη ζθέθηνληαη, ηη λνκίδνπλ όηη ζεκαίλεη απηό πνπ 
βιέπνπλ, θιπ. 
6. Θξαηήζακε ζεκεηώζεηο γηα όηη ζεσξήζακε ζεκαληηθό από απηά πνπ θάλεη ή ιέεη ν 
ρξήζηεο. 
7. Αλ νινθιεξσζεί ν κέγηζηνο ρξόλνο εθηέιεζεο θαη ν ρξήζηεο δελ έρεη θαηαθέξεη λα 
νινθιεξώζεη ηελ εξγαζία, ηόηε ζεσξήζακε όηη ε ελέξγεηα δελ έρεη εθηειεζζεί. Ξαξόια 
απηά, επηηξέπεηαη ν ρξήζηεο λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα γηα άιιν ηόζν ρξόλν. Αλ θαη 
πάιη δελ έρεη νινθιεξώζεη ηελ εξγαζία ηνλ δηαθόπηεηε θαη πξνρσξνύζακε ζηελ 
επόκελε ελέξγεηα. 
8. Τεξκαηίζακε ηελ θαηαγξαθή video θαη απνζεθεύζακε ό, ηη έρνπκε θαηαγξάςεη, 
θαζώο θαη ηηο όπνηεο ζεκεηώζεηο έρνπκε θξαηήζεη. 
9. Εεηήζακε από ην ρξήζηε λα ζπκπιεξώζεη ην ζρεηηθό εξσηεκαηνιόγην.  
 
 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηεκάησλ 

 

0 = Όρη Κεηνλέθηεκα: Γελ ζεσξώ όηη πξόθεηηαη γηα κεηνλέθηεκα 

1 = Ξξόβιεκα Αηζζεηηθήο Κόλν: Γελ ρξεηάδεηαη λα δηνξζσζεί εθηόο θαη αλ ππάξρεη 
ρξόλνο 

2 = Κηθξό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο πξνηεξαηόηεηαο 

3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο πξνηεξαηόηεηαο 

4 = Θαηαζηξνθηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε πξηλ 
βγεη ζηελ αγνξά 
 
 
 
 
 
 



 

 

Καλόλεο 
 
Jacob Nielsen  
(ειιεληθνί νξηζκνί: από ην βηβιίν Δπηθνηλσλία Αλζξώπνπ-Υπνινγηζηή, Dix-
Finlay-Abowd-Beale,Δθδόζεηο Μ.Γθηνύξδαο) 

Nielsen 

1.  Visibility of System Status Νξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο 

2.  Match between System and the Real 
World 

Αληηζηνηρία κεηαμύ ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ 
θόζκνπ 

3.  User Control and Freedom Έιεγρνο θαη ειεπζεξία ηνπ ρξήζηε 
4.  Consistency and Standards Σπλέπεηα θαη ζπκκόξθσζε κε 

πξόηππα 
5.  Error Prevention Ξξόιεςε ζθαικάησλ 
6.  Recognition rather than Recall Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο 
7.  Flexibility and Efficiency of Use Δπειημία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα 
8.  Aesthetic and Minimalist Design Αηζζεηηθή θαη κηληκαιηζηηθή 

ζρεδίαζε 
9.  Help Users Recognize, Diagnose, and 

Recover 
from Errors 

Βνήζεηα γηα ηελ αλαγλώξηζε, ηε 
δηαηύπσζε θαη ηελ αλάθακςε από 
ζθάικαηα 

10.  Help and Documentation Βνήζεηα θαη ηεθκεξίσζε 
 

 
 
 
 
 
 

MAYHEW 

1.  Provide only essential information for decision 
making 
 

Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ 
πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε 
απνθάζεσλ 
 

2.  provide all the essential information for 
decision  
making 

 

Ξαξνρή κόλν ησλ δηαζέζηκσλ 
πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε 
απνθάζεσλ 



 

 

 

3.  Task Compatibility 

• the overall structure and flow of the system 

• should match and support the task. 
 

Σπκβαηόηεηα κε ηελ 
εξγαζία(θαζήθνλ) 

4.  Workflow compatibility 

• facilitate transitions among tasks 
 

Σπκβαηόηεηα κε ηε ξνή 
εξγαζίαο 
 

5.  Consistency 

• similarity of operations within a product 
• reasoning by analogy 

Σπλνρή, ζπλέπεηα 

6.  Familiarity 

• copy tasks & procedures from real world 
 

Νηθεηόηεηα 

7.  Simplicity 

• layer the interface so that novices are not 
aware of 
complexity in the first encounter 
 

Απιόηεηα 

8.  Direct Manipulation  

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

Άκεζνο ρεηξηζκόο 

9.  Control 

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

Έιεγρνο 

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

WYSIWΥG 



 

 

 

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

Δπειημία 

12.  Responsiveness 
• Immediate reaction to user input 
• Busy warnings 
• Status of the task (time to complete) 
 

Αληαπόθξηζε 

13.  Invisible Technology 
• 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. 
 

Αόξαηε ηερλνινγία 

14.  Robustness 
• No crashes 
• No sensitivity to erroneous input 

Δπξσζηία 

15.   Protection 
• User should be protected against his own 
errors 
• Accidental deletion of his work should be 
very 
difficult (many keystrokes) 
• Simple recovery 

Ξξνζηαζία από ιάζε 
 

16.  Ease of learning and Ease of Use 
• Ease of learning for novice 
• Ease of use for expert 
• Often conflict 

Δπθνιία ζηε κάζεζε θαη ζηε 
ρξήζε 

17.  Group items logically 
(Mayhew, θαλόλαο 3. Group items logically 
Screen Layout And Design (Mayhew) 
Principles and Guidelines: General Layout)) 
 
 
 
 

Νκαδνπνίεζε ινγηθά ηα     

αληηθείκελα 

 



 

 

 

 

 

 

Πξώηνο Φξήζηεο 
 
Πξνβιήκαηα  
 

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

Φξεζηκνπνίεζε ηερληθέο πνπ 

εθηζηνύλ ηελ πξνζνρή 

Πξόβιεκα 1  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

 Ν ρξήζηεο πηζηεύεη πσο ε επηινγή «καζήκαηα ηζηνρώξνπ» ζα ηνλ παξαπέκςεη ζε όια ηα 
καζήκαηα ηνπ ηζηνρώξνπ. 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 2. Αληηζηνηρία κεηαμύ ηνπ πξαγκαηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 
πξαγκαηηθνύ θόζκνπ 

 Mayhew, θαλόλαο 1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε 
απνθάζεσλ 

 Mayhew, θαλόλαο 10. WYSIWYG 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  
  (ζην πξώην βίληεν 0:53).  



 

 

 

 
 

Πεξηγξαθή:  

Ν ρξήζηεο πηζηεύεη πσο επηιέγνληαο από ην κελνύ ηνπ ηζηνρώξνπ ηα «καζήκαηα ηζηνρώξνπ» ζα 
ηνπ εκθαληζηνύλ όια ηα καζήκαηα πνπ ππνζηεξίδεη ν ηζηνρώξνο (ζην βίληεν 0:53).  

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

Πηζαλέο ιύζεηο: 
Κία ιύζε ζα ήηαλ όλησο απηή ε επηινγή λα καο κεηαθέξεη ζε όια ηα καζήκαηα ηνπ ηζηνρώξνπ.  
Κία άιιε ιύζε ζα ήηαλ ε επηινγή απηή λα είρε θάπνην δηαθνξεηηθό όλνκα όπσο γηα παξάδεηγκα: 
καζήκαηα ηζηνρώξνπ πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ ή ελεξγά καζήκαηα ηζηνρώξνπ. 

Πξόβιεκα 2  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:  

Σύγρπζε ζπκβόινπ κε δπλαηόηεηα εγγξαθήο 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 
 Nielsen, θαλόλαο 2. Αληηζηνηρία κεηαμύ ηνπ πξαγκαηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ 

θόζκνπ 



 

 

 

 
 

 Mayhew, θαλόλαο 1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 
 Mayhew, θαλόλαο 10. WYSIWYG 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
(ζην πξώην βίληεν 2:30)   

 

Πεξηγξαθή:  

Ν ρξήζηεο κπεξδεύηεθε θαη πίζηεπε ηελ εγγξαθή ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο κπνξνύζε λα ηελ 
θάλεη από ην ζεκείν όπνπ γίλεηαη ε επεμήγεζε ησλ δηάθνξσλ ζπκβόισλ πνπ πεξηγξάθνπλ ην 
κάζεκα θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ πεξηγξαθή ε νπνία αθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηεο εγγξαθήο. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 2 = Κηθξό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο πξνηεξαηόηεηαο 

Πηζαλέο ιύζεηο: 
Θαιό ζα ήηαλ ηα labels  λα κελ έρνπλ εκθάληζε πνπ λα παξαπέκπνπλ ζε θνπκπηά. 

Πξόβιεκα 3  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:  

Γπζθνιία εύξεζεο ηεο πξώηεο δηάιεμεο 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 
 Nielsen, θαλόλαο 6. Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο 

 Mayhew, θαλόλαο 6. Νηθεηόηεηα 
 Mayhew, θαλόλαο 1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 



 

 

 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
(ζην  πξώην βίληεν 2:40-4:50)  

 
 

Πεξηγξαθή:  

Ν ρξήζηεο δπζθνιεύεηαη λα βξεη ηελ πξώηε δηάιεμε ηνπ καζήκαηνο. Ζ επηινγή «ςεθηαθό πιηθό» 
δελ ηνλ παξαπέκπεη ζηηο δηαιέμεηο. Νπόηε πξνζπαζεί λα βξεη απηό πνπ ςάρλεη ζε δηάθνξεο άιιεο 
επηινγέο όπσο είλαη ε «αίζνπζα παξνπζηάζεσλ» ε βηβιηνγξαθία θ.α. Έςαρλε θάπνηα επηινγή πνπ 
λα ιέγεηαη «δηαιέμεηο». Κεηά από ηε βνήζεηα καο επηζεκαίλνληαο πσο ε δηάιεμε είλαη ίζσο ζε 
κνξθή pdf, θαηάθεξε λα βξεη ηελ πξώηε δηάιεμε. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

Πηζαλέο ιύζεηο: 
Κία ιύζε ζα ήηαλ λα κελ είλαη όιν ην ςεθηαθό πιηθό καδεκέλν αιιά λα ππάξρνπλ νη δηαιέμεηο ζαλ 
μερσξηζηή επηινγή. 

Πξόβιεκα 4  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:  

Αλεπηηπρήο αλαδήηεζε νλόκαηνο γηα ηελ δεκηνπξγία νκάδαο. 



 

 

 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Mayhew, θαλόλαο 14. Δπξσζηία 
 Mayhew, θαλόλαο 12. Αληαπόθξηζε 
 Nielsen, θαλόλαο 3. Έιεγρνο θαη ειεπζεξία ηνπ ρξήζηε 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
(ζην  πξώην βίληεν 6:45 θαη 21:02)   

 
 

Πεξηγξαθή:  

Ν ρξήζηεο δελ παξαηεξεί ηελ ζεκείσζε πνπ ππάξρεη δίπια ζην πεδίν ηεο αλαδήηεζεο ην νπνίν 
γξάθεη «Τν επώλπκν λα αξρίδεη από». Απηό έρεη  απνηέιεζκα λα πξνζπαζήζεη λα αλαδεηήζεη ην 
κέινο κε ην νπνίν ζέιεη λα ζπλεξγαζηεί γξάθνληαο ην όλνκα ηνπ θαη όρη ην επίζεην, θη έηζη ε 
αλαδήηεζε δελ έρεη θάπνην απνηέιεζκα. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 



 

 

 

Πηζαλέο ιύζεηο: 
Κία ιύζε ζα ήηαλ λα κελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα θάλεη 
αλαδήηεζε ν ρξήζηεο. 

Πξόβιεκα 5  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:  

Ξαξεξκελεία ηνπ ζπκβόινπ πνπ εκθαλίδεηαη πάλσ ζε δηάιεμε όηαλ ππάξρεη ζρόιην. 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Mayhew, θαλόλαο 1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
(ζην  πξώην βίληεν 10:54)   

 
 

Πεξηγξαθή:  

 Ν ρξήζηεο πηζηεύεη πσο ηα ζρόιηα άιισλ ρξεζηώλ είλαη ηα πηζαλά κέξε όπνπ κπνξεί λα βάιεη ην 



 

 

 

 

δηθό ηνπ ζρόιην. Ξηζηεύεη πσο ηα ζρόιηα ησλ άιισλ είλαη θάπνηεο θαξθίηζεο όπνπ εθεί πάλσ 
κπνξεί λα βάιεη ην ζρόιην ηνπ. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

Πηζαλέο ιύζεηο: 
Κία ιύζε ζα ήηα, λα ππάξρεη θάπνηα ππνζεκείσζε ε νπνία λα εμεγεί ηε ζεκαίλεη ην ζπκβνιάθη 
απηό πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ παξνπζίαζε όηαλ θάπνηνο ρξήζηεο αθήζεη θάπνην ζρόιην.  

Πξόβιεκα 6  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:   

Ιάζνο ηνπνζεζία ηεο επηινγήο πνπ ππάξρεη γηα ηελ δεκηνπξγία ζρνιίνπ ζε δηάιεμε. 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Mayhew, θαλόλαο 1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
(ζην  πξώην βίληεν 11:22)  

 
 



 

 

 

 

Πεξηγξαθή:   

Ν ρξήζηεο δπζθνιεύεηαη λα εληνπίζεη πνπ βξίζθεηαη ε επηινγή πνπ ηνπ επηηξέπεη λα αθήζεη ην 
δηθό ηνπ ζρόιην πάλσ ζηελ δηάιεμε. Ζ «δεκηνπξγία ζρνιίνπ» βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο 
νζόλεο θαη ν ρξήζηεο γηα λα ην δεη πξέπεη λα θαηεβάζεη ηελ κπάξα, θάηη πνπ ίζσο λα κελ ζθεθηεί 
λα ην θάλεη. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

Πηζαλέο ιύζεηο: 
Κία ιύζε ζα ήηα, λα ππάξρεη ε επηινγή «δεκηνπξγία ζρνιίνπ» ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο έηζη 
ώζηε λα θαίλεηαη ακέζσο ζηνλ ρξήζηε. 

Πξόβιεκα 7  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:   

Γπζθνιία εύξεζεο ηoπ πξώηνπ θξνληηζηεξίνπ 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 6. Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο 



 

 

 

 

 Mayhew, θαλόλαο 6. Νηθεηόηεηα 
 Mayhew, θαλόλαο 1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
(ζην  πξώην βίληεν 13:47)   

 
 

Πεξηγξαθή:  

Ν ρξήζηεο δπζθνιεύεηαη λα βξεη ην πξώην θξνληηζηήξην ηνπ καζήκαηνο. Ζ επηινγή «ςεθηαθό 
πιηθό» δελ ηνλ παξαπέκπεη ακέζσο ζην θξνληηζηήξην. Νπόηε πξνζπαζεί λα βξεη απηό πνπ ςάρλεη 
ζε δηάθνξεο άιιεο επηινγέο όπσο είλαη ε «αίζνπζα παξνπζηάζεσλ» ε «ηειεδηάζθεςε» θ.α.  

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

Πηζαλέο ιύζεηο: 
Κία ιύζε ζα ήηαλ λα κελ είλαη όιν ην ςεθηαθό πιηθό καδεκέλν αιιά λα ππάξρνπλ ηα 
θξνληηζηήξηα ζαλ μερσξηζηή επηινγή. 

Πξόβιεκα 8  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:   

Γελ είλαη μεθάζαξε ε έλλνηα ηνπ πξνζσπηθνύ κελύκαηνο γηα ηνλ ρξήζηε-ζύγρπζε κε ην 



 

 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ηελ ζπδήηεζε, ηελ ζπλνκηιία, ηελ επηθνηλσλία. 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 1. Νξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Nielsen, θαλόλαο 6. Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο 

 Mayhew, θαλόλαο 7. Απιόηεηα 

 Mayhew, θαλόλαο 8. Άκεζνο ρεηξηζκόο  

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
(ζην  πξώην βίληεν 15:27)   

 

 

Πεξηγξαθή:  

Ν ρξήζηεο δπζθνιεύεηαη λα ζηείιεη πξνζσπηθό κήλπκα ζηνλ θαζεγεηή. Ξηζηεύεη πσο απηό κπνξεί 
λα γίλεη από ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν. Αθνύ θαηαιήμεη πσο ηειηθά δελ είλαη απηό ςάρλεη ζηελ 
ζπδήηεζε θαη ζηελ ζπλνκηιία . Σηελ ζπλέρεηα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηηο 
πιεξνθνξίεο γηα λα βξεη ην mail  ηνπ θαζεγεηή. Γελ έρεη ζθεθηεί πσο γηα λα ζηείιεη έλα κήλπκα 
πξέπεη λα θύγεη από ην κάζεκα. Κεηά από βνήζεηα βξίζθεη ηνπο ρξήζηεο ζηνλ ηζηνρώξν θαη από 



 

 

 

 

εθεί θαηαθέξλεη λα ζηείιεη κήλπκα ζηνλ θαζεγεηή. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
Βαζκνινγία:  4 = Θαηαζηξνθηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη επηηαθηηθή 
αλάγθε πξηλ βγεη ζηελ αγνξά 
 
Πηζαλέο ιύζεηο:  

Ξξνθαλήο πηζαλή ιύζε ζα κπνξνύζε λα ήηαλ λα έρνπκε κηα αθόκα επηινγή ζην menu θάζε 
καζήκαηνο ε νπνία ζα είλαη ην «Ξξνζσπηθό Κήλπκα» όπσο ππάξρεη θαη ζην menu ηεο αξρηθήο 
ζειίδαο ηνπ ηζηνρώξνπ, αθόκα θαιύηεξα ζα ήηαλ αλ εκθαληδόηαλ ζηνλ πιεζπληηθό «Ξξνζσπηθά 
Κελύκαηα» θαζώο δηαρεηξηδόκαζηε πεξηζζόηεξα από έλα. 
 

Πξόβιεκα 9  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:   

Σύγρπζε ζηα labels θαη ζηα θνπκπηά. 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 2. Αληηζηνηρία κεηαμύ ηνπ πξαγκαηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ 
θόζκνπ 

 Mayhew, θαλόλαο 1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 
 Mayhew, θαλόλαο 10. WYSIWYG 

 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
(ζην πξώην βίληεν 20:29)   

 

 

Πεξηγξαθή:  

Ν ρξήζηεο πηζηεύεη πσο ην label  ην νπνίν ππάξρεη γηα ηελ επεμήγεζε ησλ πξνζσπηθώλ 
κελπκάησλ είλαη θνπκπί. Έηζη ν ρξήζηεο παηνύζε πάλσ ζην εηθνλίδην πξνζπαζώληαο λα κπεη ζηηο 
επηινγέο πνπ ήζειε. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 



 

 

 
 
 

Πηζαλέο ιύζεηο: 
Λα κελ εκθαλίδνληαη ηα ζύκβνια κέζα ζε ηεηξάγσλν ή θπθιηθό πιαίζην ζαλ λα ήηαλ θνπκπηά. 

Πξόβιεκα 10  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:   

Ν ρξήζηεο δελ θαηάιαβε πώο λα θάλεη θξάηεζε. 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Mayhew, θαλόλαο 1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

 Mayhew, θαλόλαο 7. Απιόηεηα 
 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
(ζην πξώην βίληεν 26:35)   

 

 

Πεξηγξαθή:  

Ν ρξήζηεο πξνζπάζεζε λα θάλεη θξάηεζε ζε κία κέξα ε νπνία δελ είρε δηαζέζηκεο ώξεο. Όηαλ 
πάηεζε πάλσ ζην εηθνλίδην εκθαλίζηεθε ην παξάζπξν κε ηηο θξαηήζεηο πνπ είραλ γίλεη γηα ηελ 



 

 

 

 

 

 

Tasks πνπ έρεη θάλεη ή δελ έρεη θαηαθέξεη λα 
νινθιεξώζεη ν ρξήζηεο 1. 

1 Έρεη νινθιεξσζεί 

2 Έρεη νινθιεξσζεί 

3 Έρεη νινθιεξσζεί 

4  Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task θαηά ιίγν 

5 Έρεη νινθιεξσζεί 

6  Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task θαηά ιίγν 

7 Έρεη νινθιεξσζεί 

8 Έρεη νινθιεξσζεί 

9 Έρεη νινθιεξσζεί 

10 Έρεη νινθιεξσζεί 

11 Έρεη νινθιεξσζεί 

11-β  Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task θαηά ιίγν 

12 Έρεη νινθιεξσζεί 

13 Έρεη νινθιεξσζεί 

14 Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task 

15 Έρεη νινθιεξσζεί 

16 Έρεη νινθιεξσζεί 

17 Έρεη νινθιεξσζεί 

αληίζηνηρε ώξα. Ν ρξήζηεο πίζηεπε πσο εθεί έπξεπε λα ζπκπιεξώζεη ηνλ θσδηθό ηνπ γηα λα 
θαηαθέξεη λα θάλεη θξάηεζε.  

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

Πηζαλέο ιύζεηο:-- 



 

 

18 Έρεη νινθιεξσζεί 

19 Έρεη νινθιεξσζεί 

 

 

Γεύηεξνο Φξήζηεο 
 
Πξνβιήκαηα 
 
 

Πξόβιεκα 1  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:    

Σύγρπζε ζπκβόινπ κε ηδηόηεηα καζήκαηνο 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 2. Αληηζηνηρία κεηαμύ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ 

 Mayhew, θαλόλαο  1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
(ζην δεύηεξν βίληεν 1:43)   

 

 

Πεξηγξαθή:   

Ν ρξήζηεο λνκίδεη όηη ην θόθθηλν ηηθ ζεκαίλεη πσο ην κάζεκα είλαη ελεξγό, ελώ δελ είλαη 



 

 

 

 

επδηάθξηην όηη παξαπέκπεη ζε καζήκαηα όπνπ απαηηείηαη έγθξηζε εγγξαθήο. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
 Βαζκνινγία: 2 = Κηθξό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο πξνηεξαηόηεηαο 
 

Πηζαλέο ιύζεηο:  
Θα κπνξνύζε ε παξαπνκπή ζηε ζειίδα ζρεηηθά κε ηα ελεξγά καζήκαηα λα βξίζθεηαη αξηζηεξά 
ησλ καζεκάησλ, επεηδή ν ρξήζηεο δηαβάδεη ζπλήζσο από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη ην ζεκείν 
όπνπ βξίζθεηαη ε αλαθνξά ζηα ελεξγά δελ είλαη ην πξώην πνπ ζα ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ. 
Άιιε ιύζε ζα ήηαλ ην θόθθηλν ηηθ λα αληηθαηαζηαζεί κε θάπνην άιιν ζύκβνιν πνπ λα παξαπέκπεη 
ζηελ έγθξηζε εγγξαθήο. 

Πξόβιεκα 2  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:  

Σύγρπζε ζηηο αλαθνηλώζεηο ησλ ελεξγώλ καζεκάησλ θαη ζηηο γεληθέο αλαθνηλώζεηο. 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, Θαλόλαο  1. Νξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
(ζην δεύηεξν βίληεν 3:20)   



 

 

 



 

 

 

 
 

 

Πεξηγξαθή  

Ν ρξήζηεο  δελ έρεη αληηιεθζεί πσο βξίζθεηαη κέζα ζηα ελεξγά καζήκαηα θαη πσο ην κελνύ πνπ 
ππάξρεη αξηζηεξά αθνξά ηα καζήκαηα απηά, έηζη γηα ηελ αλάγλσζε ησλ γεληθώλ αλαθνηλώζεσλ 
κπαίλεη ζηηο αλαθνηλώζεηο ησλ ελεξγώλ καζεκάησλ. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
 Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 
 

Πηζαλέο ιύζεηο: -- 

Πξόβιεκα 3  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:   

 Γπζθνιία εύξεζεο ησλ αζθήζεσλ 



 

 

 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 6. Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο 
 Mayhew, θαλόλαο 6. Νηθεηόηεηα 
 Mayhew, θαλόλαο 1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
(ζην δεύηεξν βίληεν 6:30)   

 

Πεξηγξαθή:   

Ν ρξήζηεο δπζθνιεύεηαη λα βξεη ηελ εθθώλεζε ηεο άζθεζεο. Χάρλεη ζην κελνύ λα βξεη θάπνηα 
επηινγή πνπ λα ιέγεηαη Αζθήζεηο. Ζ επηινγή «ρώξνη εξγαζίαο» δελ ηνλ παξαπέκπνπλ ζηηο 
αζθήζεηο κε απνηέιεζκα λα ςάρλεη ζε δηάθνξεο άιιεο επηινγέο όπσο ην ςεθηαθό πιηθό, ηελ 
βαζκνινγία, ην εκεξνιόγην θα.  

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
 Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

Πηζαλέο ιύζεηο:  
Θα κπνξνύζε ε επηινγή απηή λα έρεη θάπνην άιιν όλνκα ην νπνίν λα ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε 
ηελ έλλνηα αζθήζεηο. 

Πξόβιεκα 4  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:     

Αλεπηηπρήο αλαδήηεζε νλόκαηνο γηα ηελ δεκηνπξγία νκάδαο. 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 
 Mayhew, θαλόλαο 14. Δπξσζηία 

 Mayhew, θαλόλαο 12. Αληαπόθξηζε 
 Nielsen, θαλόλαο  3. Έιεγρνο θαη ειεπζεξία ηνπ ρξήζηε 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
(ζην δεύηεξν βίληεν 8:53)   

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

Πεξηγξαθή:   

 Ν ρξήζηεο δελ παξαηεξεί ηελ ζεκείσζε πνπ ππάξρεη δίπια ζην πεδίν ηεο αλαδήηεζεο ην νπνίν 
γξάθεη «Τν επώλπκν λα αξρίδεη από». Απηό έρεη  απνηέιεζκα λα πξνζπαζήζεη λα αλαδεηήζεη ην 
κέινο κε ην νπνίν ζέιεη λα ζπλεξγαζηεί γξάθνληαο ην όλνκα ηνπ θαη όρη ην επίζεην, θη έηζη ε 
αλαδήηεζε δελ έρεη θάπνην απνηέιεζκα. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
 Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

Πηζαλέο ιύζεηο:   
Κία ιύζε ζα ήηαλ λα κελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα θάλεη 
αλαδήηεζε ν ρξήζηεο. 



 

 

Πξόβιεκα 5  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:     

Δγθισβηζκόο ρξήζηε κέζα ζηελ online παξνπζίαζε ηεο δηάιεμεο . 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 4.Σπλέπεηα θαη ζπκκόξθσζε κε πξόηππα 

 Nielsen, θαλόλαο 9.Βνήζεηα γηα ηελ αλαγλώξηζε, ηε δηαηύπσζε θαη ηελ αλάθακςε από 

ζθάικαηα 

 Mayhew, θαλόλαο 1.Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
(ζην δεύηεξν βίληεν 16:03)   

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

Πεξηγξαθή:    

Όηαλ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζηελ online παξνπζίαζε ηεο δηάιεμεο ζηα δεμηά ηεο νζόλεο ππάξρεη 
έλα κελνύ γηα ηελ πινήγεζε παξνπζίαζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζειήζεη λα βγεη από 
ηελ παξνπζίαζε ηεο δηάιεμεο θαη παηήζεη ζην tab ΚΑΘΖΚΑΤΑ, ην κελνύ γηα ηελ πινήγεζε 
παξνπζίαζεο ζπλερίδεη λα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. Απηό πξνθαιεί ζύγρπζε ζηνλ ρξήζηε γηα ην 
πνπ βξίζθεηαη θαη πσο κπνξεί λα θύγεη από εθεί. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
4 = Θαηαζηξνθηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε πξηλ βγεη ζηελ 
αγνξά 

Πηζαλέο ιύζεηο:   
Θαιό ζα ήηαλ όηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη ζε θάπνην άιιν tab λα βγεη από ην κελνύ ηεο online 
παξνπζίαζεο. 



 

 

Πξόβιεκα 6  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:     

 Γπζθνιία εύξεζεο ηoπ πξώηνπ θξνληηζηεξίνπ. 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 
 Nielsen, θαλόλαο 2. Αληηζηνηρία κεηαμύ ηνπ πξαγκαηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

πξαγκαηηθνύ θόζκνπ 
 Mayhew, θαλόλαο 1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ 
 Mayhew, θαλόλαο 10. WYSIWYG 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
(ζην δεύηεξν βίληεν 16:57)   

 
 

Πεξηγξαθή:   

 Όηαλ ν ρξήζηεο δπζθνιεύεηαη λα αληηιεθζεί πσο ην θξνληηζηήξην ηνπ καζήκαηνο βξίζθεηαη ζην 
ςεθηαθό πιηθό. Ξηζηεύεη πσο ν θαζεγεηήο έρεη ζηείιεη θάπνην e-mail γηα λα ελεκεξώζεη πσο 
ππάξρεη θάπνην θξνληηζηήξην, έπεηηα ςάρλεη ζηηο αλαθνηλώζεηο. Έπεηηα κεηά από βνήζεηα 
αληηιακβάλεηαη πσο είλαη ζην ςεθηαθό πιηθό. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
 Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 



 

 

 

 

πξνηεξαηόηεηαο 

Πηζαλέο ιύζεηο:    
Κία ιύζε ζα ήηαλ λα κελ είλαη όιν ην ςεθηαθό πιηθό καδεκέλν αιιά λα ππάξρνπλ ηα 
θξνληηζηήξηα ζαλ μερσξηζηή επηινγή. 

Πξόβιεκα 7  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:    

Γελ είλαη μεθάζαξε ε έλλνηα ηνπ πξνζσπηθνύ κελύκαηνο γηα ηνλ ρξήζηε-ζύγρπζε κε ην 
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ηελ ζπδήηεζε, ηελ ζπλνκηιία, ηελ επηθνηλσλία. 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 1. Νξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Nielsen, θαλόλαο 6. Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο 

 Mayhew, θαλόλαο 7. Απιόηεηα 

 Mayhew, θαλόλαο 8. Άκεζνο ρεηξηζκόο 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
(ζην δεύηεξν βίληεν 19:13)   



 

 

 

 

Πεξηγξαθή:   

Ν ρξήζηεο δπζθνιεύεηαη λα ζηείιεη πξνζσπηθό κήλπκα ζηνλ θαζεγεηή. Ξηζηεύεη πσο απηό κπνξεί 
λα γίλεη από ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν. Αθνύ θαηαιήμεη πσο ηειηθά δελ είλαη απηό ςάρλεη ζηελ 
ζπδήηεζε θαη ζηελ ζπλνκηιία όπνπ όκσο δηαπηζηώλεη πσο εθεί έρνπλ πξόζβαζε όινη. Σηε 
ζπλέρεηα θαληάδεηαη πσο κπνξεί λα θάλεη νκάδα εξγαζίαο κε ηνλ θαζεγεηή θαη λα ζπλνκηιήζεη 
από ηνλ ρώξν εξγαζίαο καδί ηνπ. Γελ έρεη ζθεθηεί πσο γηα λα ζηείιεη έλα κήλπκα πξέπεη λα θύγεη 
από ην κάζεκα. Κεηά από βνήζεηα βξίζθεη ηνπο ρξήζηεο ζηνλ ηζηνρώξν θαη από εθεί θαηαθέξλεη 
λα ζηείιεη έλα ζηηγκηαίν κήλπκα ζηνλ θαζεγεηή πηζηεύνληαο πσο έρεη θάλεη ην Task ζσζηά. 



 

 

 

 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
 Βαζκνινγία:  4 = Θαηαζηξνθηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη επηηαθηηθή 
αλάγθε πξηλ βγεη ζηελ αγνξά 
Πηζαλέο ιύζεηο:  

Ξξνθαλήο πηζαλή ιύζε ζα κπνξνύζε λα ήηαλ λα έρνπκε κηα αθόκα επηινγή ζην menu θάζε 
καζήκαηνο ε νπνία ζα είλαη ην «Ξξνζσπηθό Κήλπκα» όπσο ππάξρεη θαη ζην menu ηεο αξρηθήο 
ζειίδαο ηνπ ηζηνρώξνπ, αθόκα θαιύηεξα ζα ήηαλ αλ εκθαληδόηαλ ζηνλ πιεζπληηθό «Ξξνζσπηθά 
Κελύκαηα» θαζώο δηαρεηξηδόκαζηε πεξηζζόηεξα από έλα. 
 

Πξόβιεκα 8  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:    

Γπζθνιία ζηελ θξάηεζε  

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 1. Νξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Nielsen, θαλόλαο 6. Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο 

 Mayhew, θαλόλαο 7. Απιόηεηα 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
(ζην δεύηεξν βίληεν 33:30)   



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Πεξηγξαθή:   

Ν ρξήζηεο δπζθνιεύεηαη λα θάλεη θξάηεζε γηα ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο. Ξηζηεύεη 
πσο πξέπεη λα πάεη ζηελ αμηνιόγεζε γηα λα ηνπ θάλνπλ αμηνιόγεζε. Σηελ ζπλέρεηα 
πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο αλαθνηλώζεηο, ζην εκεξνιόγην, ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, ςάρλεη θάπνηα 
θόξκα λα ζπκπιεξώζεη αιιά δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί πσο κπνξεί ην ζύζηεκα λα παίξλεη 
δεδνκέλα από πνιινύο ρξήζηεο ηαπηόρξνλα. Έπεηηα από βνήζεηα θαηαθέξλεη λα θάλεη ηελ 
θξάηεζε. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
Βαζκνινγία:2 = Κηθξό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο πξνηεξαηόηεηαο 

Πηζαλέο ιύζεηο:-- 



 

 

 

Πξόβιεκα 9  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:    

Ν ρξήζηεο δπζθνιεύεηαη λα θάλεη έλαξμε ηεο παξνπζίαζεο γηα ηελ δεύηεξε δηάιεμε.  

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 1. Νξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Mayhew, θαλόλαο 7. Απιόηεηα 

 Mayhew, θαλόλαο 10. WYSIWYG 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
(ζην δεύηεξν βίληεν 39:17)   

 

 

Πεξηγξαθή:   

Ν ρξήζηεο όηαλ κπεη ζηελ παξνπζίαζε ηεο δηάιεμεο 2 δελ παξαηεξεί ην θνπκπί πνπ γξάθεη 
έλαξμε παξνπζίαζεο, θη έηζη ςάρλεη λα βξεη ην video. Γελ βιέπεη θάηη πνπ λα ηνπ ζπκίδεη video κε 
απνηέιεζκα λα πηζηεύεη πσο δελ ππάξρεη. 



 

 

 
 
 
 

Tasks πνπ έρεη θάλεη ή δελ έρεη θαηαθέξεη λα 
νινθιεξώζεη ν ρξήζηεο 2. 

1 Έρεη νινθιεξσζεί 

2  Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task θαηά ιίγν 

3 Έρεη νινθιεξσζεί 

4 Έρεη νινθιεξσζεί 

5 Έρεη νινθιεξσζεί 

6 Έρεη νινθιεξσζεί 

7  Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task θαηά ιίγν 

8 Έρεη νινθιεξσζεί 

9 Έρεη νινθιεξσζεί 

10 Έρεη νινθιεξσζεί 

11 Έρεη νινθιεξσζεί 

11-β Έρεη νινθιεξσζεί 

12 Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task 

13 Έρεη νινθιεξσζεί 

14 Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task 

15 Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task θαηά ιίγν 

16 Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task 

17 Έρεη νινθιεξσζεί 

18 Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
 Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 
 

Πηζαλέο ιύζεηο: 
Θαιό ζα ήηαλ λα ππάξρεη θάπνηα έλδεημε πσο ππάξρεη video γηα παξνπζίαζε. Ίζσο θάηη πνπ λα 
ζπκίδεη ην  θνπκπί play ην νπνίν ππάξρεη ζε πνιιέο ζπζθεπέο πνπ παίδνπλ videos.  



 

 

 

19 Έρεη νινθιεξσζεί 

 
 
 
 
 

Τξίηνο Φξήζηεο 
 
Πξνβιήκαηα  
 
 

Πξόβιεκα 1  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:    

 Γπζθνιία ηνπ ρξήζηε λα κεηαβεί από ηα ελεξγά καζήκαηα ζηνλ θαηάινγν καζεκάησλ 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Mayhew, θαλόλαο 5. Σπλνρή, ζπλέπεηα 

 Mayhew, θαλόλαο 4. Σπκβαηόηεηα κε ηε ξνή εξγαζίαο 

 Mayhew, θαλόλαο 3. Group items logically (Screen Layout And Design (Mayhew) 

Principles and Guidelines: General Layout) 

 Mayhew, θαλόλαο 1. Use attention-getting techniques appropriately (Screen Layout 

And Design (Mayhew), Principles and Guidelines: Coding Techniques) 

 Nielsen, θαλόλαο 4.Σπλέπεηα θαη ζπκκόξθσζε κε πξόηππα 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 1ν ιεπηό ηνπ video 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πεξηγξαθή:    

Ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα βξεη πώο κπνξεί λα πξνβάιεη όια ηα δηαζέζηκα καζήκαηα ηνπ 
ηζηνρώξνπ όηαλ βξίζθεηαη ζην παξάζπξν πνπ θαίλνληαη κόλν ηα ελεξγά καζήκαηα. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
 Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

Πηζαλέο ιύζεηο:  
 Θα κπνξνύζε ην menu απηό λα εκθαλίδεηαη ζηελ αξηζηεξή ή πάλσ πιεπξά ηεο νζόλεο, θαζώο 
όια ηα menu εκθαλίδνληαη ζε απηέο ηηο πιεπξέο, ελώ αληίζεηα ζηα δεμηά ζηελ ζπγθεθξηκέλε 
νζόλε εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα εηθνλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα νπνία δελ 
απνηεινύλ buttons θαη ελδερνκέλσο λα κπεξδεύνπλ ηνλ ρξήζηε. Δπίζεο γεληθά ην βιέκκα ηνπ 
ρξήζηε πέθηεη ζηελ αξηζηεξή θαη πάλσ πιεπξά πην ζπρλά.  Τέινο απαηηείηαη δηαθνξεηηθή 
εκθάληζε θαζώο δελ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ηερληθέο πνπ λα ηξαβάλε ηα βιέκκαηα ησλ ρξεζηώλ 
θαη επηπξόζζεηα ηα 2 buttons: «Θαηάινγνο καζεκάησλ» θαη «Δλεξγά καζήκαηα» δελ 
δηαθνξνπνηνύληαη αξθεηά από ην legend πνπ εκθαλίδεηαη αθξηβώο από θάησ, ηα νπνία πξνθαλώο 
δελ  απνηεινύλ buttons. 



 

 

 

Πξόβιεκα 2  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:  

εγθισβηζκόο ηνπ ρξήζηε 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 4.Σπλέπεηα θαη ζπκκόξθσζε κε πξόηππα 

 Nielsen, θαλόλαο 9.Βνήζεηα γηα ηελ αλαγλώξηζε, ηε δηαηύπσζε θαη ηελ αλάθακςε από 

ζθάικαηα 

 Mayhew, θαλόλαο 1.Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 7ν ιεπηό ηνπ video 
 

 

Πεξηγξαθή:     
Όηαλ δεηεζεί ζηνλ ρξήζηε λα βξεη ηελ πξώηε άζθεζε από ην 1ν ζεη αζθήζεσλ αλ παηήζεη 
θαηαιάζνο λα δεη ηηο νκάδεο εξγαζίεο βιέπεη ηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη παξαπάλσ, όπνπ 
πξάγκαηη εκθαλίδνληαη νη νκάδεο εξγαζίαο. Τν πξόβιεκα είλαη όκσο όηη δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί 
όηη παηώληαο ζην tab κε όλνκα «1ν Σεη Αζθήζεσλ» ζα πάεη ζε κηα νζόλε πνπ θαη πάιη αθνξά ην 
πξώην ζεη αζθήζεσλ θαη έρεη θαη ηελ εθθώλεζε πνπ ηνπ δεηείηαη. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
 Βαζκνινγία:  2 = Κηθξό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο πξνηεξαηόηεηαο 

Πηζαλέο ιύζεηο:    
Θα κπνξνύζε ζε θάπνην ζεκείν λα εκθαλίδεηαη ην path γηα λα δίλεη ζηνλ ρξήζηε λα θαηαιάβεη όηη 



 

 

 
 

βξίζθεηαη κελ ζε κηα νζόλε πνπ αθνξά ην 1ν ζεη αζθήζεσλ αιιά ππάξρνπλ θαη άιιεο πξηλ από 
απηή πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 1ν ζεη. Δπίζεο ζα κπνξνύζε ην ζεκείν πνπ είλαη ην tab κε όλνκα «1ν 
Σεη Αζθήζεσλ» κε θάπνην ηξόπν λα θαίλεηαη όηη είλαη link ή ίζσο λα θαηλόηαλ πην μεζσξηαζκέλν 
θαζώο όπσο γλσξίδνκαη από πνιιά πξνγξάκκαηα όηαλ παηάκε ζε θάπνην tab δελ έρεη θάπνην 
λόεκα λα μαλαπαηήζνπκε όηαλ ζα έρεη αλνίμεη αθνύ δελ ζα αιιάμεη ε ζειίδα πνπ βιέπνπκε. 

Πξόβιεκα 3  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:   

Ιεηηνπξγία Ζιεθηξνληθνύ Ταρπδξνκείνπ 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 5. Ξξόιεςε ζθαικάησλ 

 Nielsen, θαλόλαο 6. Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο 

 Mayhew, θαλόλαο 6. Νηθεηόηεηα 

 Mayhew, θαλόλαο 10. WYSIWYG 

 Mayhew, θαλόλαο 15.Ξξνζηαζία από ιάζε 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
 

 

Πεξηγξαθή  
Σε δηάθνξα tasks, όπσο γηα παξάδεηγκα όηαλ ν ρξήζηεο πάεη λα βξεη πώο λα ζηείιεη ηελ εξγαζία 
πνπ έρεη νινθιεξώζεη( πεξίπνπ ζην 11ν ιεπηό), παηάεη ην menu «Ζι. Ταρπδξνκείν». Γεληθόηεξα 
δελ είλαη αληηιεπηό ζηνλ ρξήζηε ηη κπνξεί λα θάλεη κέζα από ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν. 



 

 

 

 
 
 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
 Βαζκνινγία:  3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

Πηζαλέο ιύζεηο:     
Ξξνθαλώο πξέπεη λα αιιάμεη ην όλνκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο ζε θάπνην άιιν πνπ λα 
δειώλεη θαιύηεξα ηη ζεκαζία ηνπ όπσο γηα παξάδεηγκα Inbox mails ή mails sent from this course. 

Πξόβιεκα 4  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:   
 Θξπκκέλν menu ζρνιίσλ 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 
 Nielsen, θαλόλαο 1. Νξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Nielsen, θαλόλαο 5.Ξξόιεςε ζθαικάησλ 

 Mayhew, θαλόλαο 1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

 Mayhew, θαλόλαο 16. Δπθνιία ζηε κάζεζε θαη ζηε ρξήζε 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
(ζπκβαίλεη γύξσ ζην 14ν ιεπηό) 
 

 

Πεξηγξαθή  
 Όηαλ ν ρξήζηεο πξνζπαζεί λα εηζάγεη ζρόιηα παξαηεξνύκε όηη πνιιέο θνξέο βξίζθεηαη ζηελ 
ζσζηή ζειίδα αιιά παξόια απηά επεηδή πξέπεη λα θάλεη scroll down ην δεμί scroll bar γηα λα 
εκθαληζηεί ε επηινγή πνπ επηζπκεί δελ ηελ βξίζθεη θαη ζπλεπώο κεηαβαίλεη ζε άιιεο ζειίδεο. 
Δπίζεο ην γεγνλόο όηη εκθαλίδνληαη 2 scroll bars έλα γηα ηελ δηάιεμε πνπ εκθαλίδεηαη θαη έλα γηα 



 

 

 
 
 

ηε ζειίδα δπζθνιεύεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηα πξάγκαηα θαζώο ν ρξήζηεο θάλεη scroll down ην bar 
ηηο δηάιεμεο θαη λνκίδεη όηη έρεη δεη όια όζα εκθαλίδνληαη ζηελ ζειίδα ελώ πξνθαλώο απηό δελ 
ηζρύεη. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
 Βαζκνινγία:  3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

Πηζαλέο ιύζεηο 
Γηα λα είλαη πην νξαηό ην menu γηα ηε δεκηνπξγία ζρνιίνπ ζα κπνξνύζε λα είλαη ζην πάλσ κέξνο 
ηηο ζειίδαο αθξηβώο πάλσ από ηε δηάιεμε πνπ εκθαλίδεηαη γηα λα κελ ρξεηάδεηαη λα θάλεη scroll 
down ν ρξήζηεο γηα λα ην δεη. Δπίζεο όηαλ ν ρξήζηεο θάλεη scroll down(ρξεζηκνπνηώληαο ην 
wheel ηνπ πνληηθηνύ) θαη ην πνληίθη βξίζθεηαη εληόο ηεο δηάιεμεο πνπ εκθαλίδεηαη ην bar πνπ 
θαηεβαίλεη είλαη απηό ηεο δηάιεμεο ελώ ην εμσηεξηθό κέλεη ζην ίδην ζεκείν απηό απνηειεί 
πξόβιεκα όπσο αλαθέξακε θαη κηα ιύζε ζα κπνξνύζε λα είλαη ην λα πξέπεη λα θάλεη  click ν 
ρξήζηεο πάλσ ζηελ δηάιεμε γηα λα δηαρεηξηζηεί ην view ηεο δηάιεμεο θάηη ην νπνίν είλαη πην 
εύθνιν θαζώο αλ δελ κπνξεί λα δεη πην θάησ ζε θάπνηα δηάιεμε ν ρξήζηεο είλαη πην εύθνιν λα 
παξαηεξήζεη όηη ην εζσηεξηθό scroll bar δελ θαηεβαίλεη αθνύ είλαη πην θνληά ζηελ δηάιεμε ηελ 
νπνία θνηηάεη. 

Πξόβιεκα 5  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:    

Σύγρπζε δεκηνπξγίαο ζρνιίνπ, κε αλάγλσζε ππάξρνληνο ζρνιίνπ. 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 6. Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο 
 Mayhew, θαλόλαο 1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
 

 



 

 

 

 
 

 

Πεξηγξαθή    
Όηαλ ν ρξήζηεο ζειήζεη λα δεκηνπξγήζεη θάπνηα ζρόιηα ζε κηα δηάιεμε ππάξρνπλ πνιιέο 
πηζαλόηεηεο λα παηήζεη ζην button πνπ ππάξρεη θάησ από ηελ πεξηγξαθή ζρόιηα εθεί όκσο 
κπνξεί κόλν λα δεη ηα ζρόιηα πνπ έρνπλ γξαθηεί ήδε θαη όρη λα δεκηνπξγήζεη ην δηθό ηνπ. 
Ξαξόια απηά αλ παηήζεη ζε θάπνην από ηα ζρόιηα πνπ ζα ηνπ εκθαληζηνύλ κεηαβαίλεη ζηελ 
αληίζηνηρε ζειίδα θαη εθεί κπνξεί λα εηζάγεη ην ζρόιηό ηνπ. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
 Βαζκνινγία:  2 = Κηθξό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο πξνηεξαηόηεηαο 

Πηζαλέο ιύζεηο  
 Θα κπνξνύζε ζηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη κε όια ηα ζρόιηα πνπ έρνπλ εηζαρζεί λα ππάξρεη κία 
επηινγή, όπσο γηα παξάδεηγκα έλα button, κε όλνκα “δεκηνπξγία ζρνιίνπ» ην νπνίν ζα αλνίγεη ηελ 
ζειίδα ζηελ νπνία κεηαβαίλεη ν ρξήζηεο αλ αλνίμεη online ηελ δηάιεμε (θαίλεηαη ζην παξαπάλσ 
πξόβιεκα) από ηελ νπνία κπνξεί λα εηζάγεη ηα ζρόιηά ηνπ. 

Πξόβιεκα 6  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:    
Θέζε ησλ εθθσλήζεσλ ησλ αζθήζεσλ 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 6. Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο 
 Mayhew, θαλόλαο 6. Νηθεηόηεηα 
 Mayhew, θαλόλαο 1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

 

Όςε ηνπ Πξντόληνο: 



 

 

 
 

 
 

Πεξηγξαθή:  
Αλ θαη είλαη ζαθήο ε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ όξσλ εθθώλεζε εξγαζίαο θαη ζεκεηώζεηο ή δηαιέμεηο, 
ην γεγνλόο όηη νη εθθσλήζεηο βξίζθνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ζε .pdf ή θάηη παξόκνην) 
θαίλεηαη λα δίλεη ζηνλ ρξήζηε ηελ εληύπσζε όηη ε εθθώλεζε ζα βξίζθεηαη ζην ςεθηαθό πιηθό 
όπνπ θάηη ηέηνην δελ ηζρύεη. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
 Βαζκνινγία:  2 = Κηθξό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο πξνηεξαηόηεηαο 
Πηζαλέο ιύζεηο 

 Θα κπνξνύζε θάιιηζηα ζην ςεθηαθό πιηθό λα ππάξρεη θάπνην link πνπ λα νδεγνύζε ηνλ ρξήζηε 
ζηε ζειίδα όπνπ βξίζθνληαη νη εθθσλήζεηο ησλ εξγαζηώλ. Άιιε ιύζε πξνθαλώο ζα ήηαλ λα δνζεί 
θάπνην όλνκα αληί ηνπ ςεθηαθνύ πιηθνύ πνπ λα ηνλίδεη θαιύηεξα ην γεγνλόο όηη δελ βξίζθεηαη 
εθεί κέζα θάηη πνπ ζα αθνξά ηηο αζθήζεηο. Αθόκα κηα ιύζε ζα ήηαλ λα κελ ππάξρεη θαλ ην θνπκπί 
«Χεθηαθό Υιηθό»| θαη λα αληηθαηαζηαζεί από ηα «Γηαιέμεηο», «Σεκεηώζεηο» θαη «Έγγξαθα». Κε 
απηόλ ηνλ ηξόπν ζπρλέο ελέξγεηεο ησλ ρξεζηώλ όπσο είλαη ην λα δνπλ ηηο δηαιέμεηο ηνπ 
καζήκαηνο ζα απαηηνύλ έλα click ιηγόηεξν. 

Πξόβιεκα 7  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:      
Απνζηνιή πξνζσπηθνύ κελύκαηνο 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 1. Νξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Nielsen, θαλόλαο 6. Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο 



 

 

 

 Mayhew, θαλόλαο 7. Απιόηεηα 
Mayhew, θαλόλαο 8. Άκεζνο ρεηξηζκόο 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
Από ην 19ν ιεπηό 

 



 

 

 
 
 
 

 

Πεξηγξαθή 

Όηαλ δεηείηαη από ηνλ ρξήζηε λα ζηείιεη πξνζσπηθό κήλπκα παξαηεξνύκε όηη δπζθνιεύεηαη 
ηδηαίηεξα ζην λα εθπιεξώζεη ην task. Ν ιόγνο είλαη πξνθαλήο, όηη ζηελ ζειίδα ζηελ νπνία 
βξίζθεηαη δελ ππάξρεη θάηη πνπ λα αλαθέξεη ξεηά όηη από ην ζεκείν απηό κπνξεί λα ζηείιεη 
πξνζσπηθό κήλπκα. Θαηά ζπλέπεηα ν ρξήζηεο πξνζπαζεί απεγλσζκέλα λα βξεη θάηη πνπ λα ηνπ 
ζπκίδεη ην πξνζσπηθό κήλπκα. Απηά είλαη ινηπόλ ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ε ζπδήηεζε, ε 
ζπλνκηιία θαη ε επηθνηλσλία. Ξξνθαλώο πξόθεηηαη γηα κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαζώο αλ ζέιεη λα ζηείιεη έλα πξνζσπηθό κήλπκα ζηνλ δηδάζθνληα ελόο καζήκαηνο 
θαη βξίζθεηαη ζην κάζεκα απηό, δελ είλαη πξνθαλέο όηη πξέπεη λα γπξίζεη ζηελ αξρηθή ζειίδα, 
όπσο βιέπνπκε από ηελ δεύηεξε εηθόλα, γηα λα εθηειέζεη απηή ηε ιεηηνπξγία. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
 Βαζκνινγία:  4 = Θαηαζηξνθηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη επηηαθηηθή 
αλάγθε πξηλ βγεη ζηελ αγνξά 
Πηζαλέο ιύζεηο 

Ξξνθαλήο πηζαλή ιύζε ζα κπνξνύζε λα ήηαλ λα έρνπκε κηα αθόκα επηινγή ζην menu θάζε 
καζήκαηνο ε νπνία ζα είλαη ην «Ξξνζσπηθό Κήλπκα» όπσο ππάξρεη θαη ζην menu ηεο αξρηθήο 
ζειίδαο ηνπ ηζηνρώξνπ, αθόκα θαιύηεξα ζα ήηαλ αλ εκθαληδόηαλ ζηνλ πιεζπληηθό «Ξξνζσπηθά 
Κελύκαηα» θαζώο δηαρεηξηδόκαζηε πεξηζζόηεξα από έλα. 



 

 

 

 

 

 

Πξόβιεκα 8  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:       
Σύγρπζε αλάκεζα ζε buttons θαη legend 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 2. Αληηζηνηρία κεηαμύ ηνπ πξαγκαηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ 
θόζκνπ 

 Mayhew, θαλόλαο 1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 
 Mayhew, θαλόλαο 10. WYSIWYG 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
32 ν  ιεπηό 

  

Πεξηγξαθή   
Ν ρξήζηεο λνκίδνληαο όηη ην legend πνπ εκθαλίδεηαη θάησ από ηα κελύκαηα είλαη θνπκπί θάλεη 
click πάλσ ηνπ πξνζπαζώληαο λα ην αλνίμεη γηα λα δεη κόλν ηα λέα κελύκαηα 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
 Βαζκνινγία:  4 = Θαηαζηξνθηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη επηηαθηηθή 
αλάγθε πξηλ βγεη ζηελ αγνξά 

Πηζαλέο ιύζεηο:      
Θα κπνξνύζε ην legend λα εκθαλίδεηαη ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ site, ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη θαη 
ζε άιιεο πεξηπηώζεηο legends, κε ηξόπν πνπ ζα ηνλίδεη όηη πξόθεηηαη γηα legend θαη όρη γηα θνπκπί 
όπσο έρνληαο έλαλ ηίηιν από πάλσ ή κε ην λα βξίζθεηαη ζε έλα πιαίζην πνπ ζα ηνλίδεη όηη δελ έρεη 
ηδηόηεηεο θνπκπηνύ, θπζηθά θαιό ζα είλαη όπνηα κέζνδνο ρξεζηκνπνηεζεί εδώ λα ρξεζηκνπνηείηαη 
θαη ζε θάζε άιιν ζεκείν ζην νπνίν εκθαλίδνληαη legends. 

 

Πξόβιεκα 9  

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο:        
Έιιεηςε πιεξνθνξίαο γηα ηα εηθνλίδηα θαη ηα ρξώκαηα ζηηο θξαηήζεηο 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 6. Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο 



 

 

 

 

 

 

 Mayhew, θαλόλαο 2. Ξαξνρή κόλν ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:   
34 ν  ιεπηό 

  

Πεξηγξαθή :   
Ν ρξήζηεο γηα λα δεη ηη θάλεη ην θάζε εηθνλίδην πξέπεη λα πεξάζεη ην πνληίθη από πάλσ ηνπ γηα λα 
εκθαληζηεί ε πιεξνθνξία πνπ δείρλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Αλ θαη ππάξρεη ινηπόλ ηξόπνο λα κάζεη 
ηη θάλεη ην θάζε θνπκπί είλαη θξπκκέλνο θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνλ ρξήζηε. Δπίζεο δελ 
ππάξρεη θάπνην ζεκείν ζηελ νζόλε πνπ λα δείρλεη ηη αθξηβώο ζεκαίλνπλ ηα δηάθνξα ρξώκαηα πνπ 
εκθαλίδνληαη. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
 Βαζκνινγία:  2 = Κηθξό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο πξνηεξαηόηεηαο 

Πηζαλέο ιύζεηο: 

Θα κπνξνύζε ζηελ δεμηά κεξηά, ή γεληθόηεξα ζην ζεκείν ζην νπνίν ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηζηνρώξν 
έρεη επηιεγεί λα ηνπνζεηνύληαη ηα legends λα κπεη κηα πεξηγξαθή γηα ην θάζε θνπκπί θαη ην θάζε 
ρξώκα πνπ εκθαλίδεηαη. 



 

 

 

Tasks πνπ έρεη θάλεη ή δελ έρεη θαηαθέξεη λα 
νινθιεξώζεη ν ρξήζηεο 3. 

1 Έρεη νινθιεξσζεί 

2 Έρεη νινθιεξσζεί 

3  Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task  

4 Έρεη νινθιεξσζεί 

5 Έρεη νινθιεξσζεί 

6 Έρεη νινθιεξσζεί 

7  Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task  

8 Έρεη νινθιεξσζεί 

9 Έρεη νινθιεξσζεί 

10 Έρεη νινθιεξσζεί 

11 Έρεη νινθιεξσζεί 

11-1  Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task  

12 Έρεη νινθιεξσζεί 

13 Έρεη νινθιεξσζεί 

14  Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task  

15 Έρεη νινθιεξσζεί 

16  Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task  

17 Έρεη νινθιεξσζεί 

18  Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task 

19 Έρεη νινθιεξσζεί 

 

 

 

 

 

 



 

 

Τέηαξηνο  Φξήζηεο 
 
Πξνβιήκαηα  
 

Πξόβιεκα 1 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Σύγρπζε παύιαο κε ζηνηρείν επηινγήο 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 10. Βνήζεηα θαη ηεθκεξίσζε 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη πεξίπνπ ζην 00:57 ιεπηό ηνπ 4νπ βίληεν 

 
Πεξηγξαθή: 

Ν ρξήζηεο όηαλ δελ έρεη εγγξαθεί αθόκα ζε θάπνην κάζεκα βιέπεη λα ηνπ 
εκθαλίδνληαη  θάπνηεο κηθξέο παύιεο θάησ από ηα Καζήκαηα πνπ ζαο 
ελδηαθέξνπλ θαη λνκίδεη όηη παηώληαο εθεί ζα δεη ηα ζρεηηθά καζήκαηα. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 1 = Ξξόβιεκα Αηζζεηηθήο Κόλν: Γελ ρξεηάδεηαη λα δηνξζσζεί 
εθηόο θαη αλ ππάξρεη ρξόλνο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Όηαλ ν ρξήζηεο δελ είλαη αθόκα εγγεγξακκέλνο ζε θάπνην κάζεκα λα ππάξρεη 
ζεκείσζε θάησ από ην Καζήκαηα πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ κε ηίηιν Γελ έρεηε 
εγγξαθεί αθόκα ζε θάπνην κάζεκα 
 

 

 



 

 

 

Πξόβιεκα 2 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Σύγρπζε ζπκβόισλ κε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην κάζεκα 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 -Nielsen, θαλόλαο 2. Αληηζηνηρία κεηαμύ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ 

θόζκνπ 

 Mayhew, θαλόλαο  1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε 
απνθάζεσλ 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 1:50 ιεπηό ηνπ 4νπ βίληεν 

 
Πεξηγξαθή: 

Ν ρξήζηεο λνκίδεη πσο ηα ελεξγά καζήκαηα είλαη απηά πνπ έρνπλ ζεκεηώζεηο 
θαη ηηθ επάλσ θαη δελ πξνζέρεη ζην κελνύ δεμηά όηη ην πξώην ζηνηρείν 
αλαθέξεηαη ζηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην κάζεκα, ελώ ην δεύηεξν ζην όηη 
απαηηείηαη έγθξηζε εγγξαθήο. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 2 = Κηθξό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Θα κπνξνύζε ε παξαπνκπή ζηε ζειίδα ζρεηηθά κε ηα ελεξγά καζήκαηα λα 



 

 

βξίζθεηαη αξηζηεξά ησλ καζεκάησλ, επεηδή ν ρξήζηεο δηαβάδεη ζπλήζσο από 
αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη ην ζεκείν όπνπ βξίζθεηαη ε αλαθνξά ζηα ελεξγά 
δελ είλαη ην πξώην πνπ ζα ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ. 

 

 

Πξόβιεκα 3 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Αδπλακία αληίιεςεο ζε πνηα καζήκαηα βξίζθεηαη ν ρξήζηεο 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 1. Νξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Mayhew, θαλόλαο 10. WYSIWΥG 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 2:30 ιεπηό ηνπ 4νπ βίληεν 

 
Πεξηγξαθή: 

Ν ρξήζηεο παξόιν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν καζεκάησλ λνκίδεη όηη βιέπεη 
ηα ελεξγά ή ην αληίζηξνθν (αλ είλαη ζηα ελεξγά λνκίδεη όηη βιέπεη όια ηα 
καζήκαηα). 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 1 = Ξξόβιεκα Αηζζεηηθήο Κόλν: Γελ ρξεηάδεηαη λα δηνξζσζεί 
εθηόο θαη αλ ππάξρεη ρξόλνο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Θα κπνξνύζε λα ππάξρεη έλα πην έληνλν ρξώκα γηα ηνλ θαηάινγν πνπ ν ρξήζηεο 
έρεη θάζε θνξά επηιεγκέλν. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Πξόβιεκα 4 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Ν ρξήζηεο δελ θαηαιαβαίλεη πόηε βξίζθεηαη ζην κάζεκα θπζηθή θαη πόηε όρη. 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

Nielsen, θαλόλαο 1. Νξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη ζε πνιιά ζεκεία ηνπ 4νπ βίληεν. 

 
Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά ν ρξήζηεο λνκίδεη όηη βξίζθεηαη ζην κάζεκα θπζηθήο επεηδή απηό είλαη 
ελεξγό θη όρη επεηδή βιέπεη θάηη ζηηο ζειίδα ηνπ καζήκαηνο πνπ λα ηνλ 
παξαπέκπεη ζ’ απηό. Αξγόηεξα θη ελώ πάιη βξίζθεηαη ζηε ζειίδα ηνπ καζήκαηνο 

ιόγσ ηνπ όηη δελ ην αληηιακβάλεηαη μαλαπεγαίλεη ζηελ επηινγή Καζήκαηα  
ελεξγά καζήκαηα  Φπζηθή , γηα λα θαηαθέξεη λα κπεη ζηε ζειίδα πνπ ζέιεη. 
Όια απηά εκθαλίδνληαη γύξσ ζην 3:00-4:00 ιεπηό ηνπ βίληεν, όπσο επίζεο θαη 
ζην 14:13 θαη ζην 17ν ιεπηό. Δπίζεο ζην 4ν ιεπηό ν ρξήζηεο βιέπεη ηελ 
πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο αιιά δελ αληηιακβάλεηαη όηη βξίζθεηαη ζηε ζρεηηθή 
ζειίδα, αιιά πσο απηή είλαη κηα πεξηγξαθή πνπ ππάξρεη γεληθά ζηελ αξρηθή 
ζειίδα ηνπ ηζηνρώξνπ. Αθόκα ζην 4-7 ιεπηό γεληθά ν ρξήζηεο λνκίδεη πσο ην 
κελνύ πνπ βιέπεη ζηα αξηζηεξά δελ αλήθεη ζηε ζειίδα ηνπ καζήκαηνο αιιά ζηελ 
αξρηθή, αιιά δελ είλαη απνιύησο ζίγνπξνο γηαηί εθθξάδεη θαη ηελ πεπνίζεζε πσο 
ην κελνύ πνπ βιέπεη εκθαλίδεηαη ζε όια ηα καζήκαηα πνπ είλαη ελεξγά. 
Σπκπέξαζκα: Ν ρξήζηεο θαίλεηαη πνιύ κπεξδεκέλνο. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη 
πςειήο πξνηεξαηόηεηαο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 



 

 

Θα κπνξνύζε ην όλνκα ηνπ καζήκαηνο καδί κε ηνλ θσδηθό ηνπ λα βξίζθεηαη ζην 
θέληξν ηεο γαιάδηαο κπάξαο πάλσ από ηα πεξηερόκελα ηνπ καζήκαηνο, θαη κε 
ιίγν κεγαιύηεξε γξακκαηνζεηξά, ώζηε λα κελ κπεξδεύεη ηνπο ρξήζηεο πνπ δελ 
έρνπλ εκπεηξία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

Πξόβιεκα 5 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Γπζθνιία εύξεζεο ηεο πξώηεο δηάιεμεο 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Mayhew, θαλόλαο 1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε 
ιήςε απνθάζεσλ 

 Mayhew, θαλόλαο 6. Νηθεηόηεηα 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 7:40 ιεπηό ηνπ 4νπ βίληεν. 

 
Πεξηγξαθή: 

Ν ρξήζηεο αδπλαηεί λα θαηαιάβεη ζε πνην ζεκείν ηνπ καζήκαηνο ζα κπνξνύζαλ 
λα ππάξρνπλ νη δηαιέμεηο, γη’ απηό θαη πεγαίλεη αξρηθά ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο 
πνπ ηνπ θαίλεηαη ην κόλν ζεκείν πνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη ζρέζε κε ζεκεηώζεηο, 
αλ θαη θαηαιαβαίλεη όηη εθεί κέζα ππάξρνπλ κόλν νη εξγαζίεο ηνπ καζήκαηνο. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 2 = Κηθξό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

 



 

 

 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Θα κπνξνύζε ην ςεθηαθό πιηθό λα έρεη θάπνην άιιν όλνκα πνπ λα παξαπέκπεη 
επθνιόηεξα ην ρξήζηε ζε δηαιέμεηο ή ζεκεηώζεηο γεληθόηεξα. 

 

 

 

Πξόβιεκα 6 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Ν ρξήζηεο δελ ζπκάηαη πνύ βξίζθνληαη νη δηαιέμεηο όπνπ έρεη μαλαπάεη 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 6. Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο 
 Mayhew, θαλόλαο 7. Απιόηεηα 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 13:30 ιεπηό ηνπ 4νπ βίληεν 

Πεξηγξαθή: 

Τε ζηηγκή πνπ δεηείηαη από ην ρξήζηε λα δεη ηελ πξώηε δηάιεμε ηνπ καζήκαηνο online, ν 
ρξήζηεο δελ ζπκάηαη όηη έρεη μαλαπάεη ζην ςεθηαθό πιηθό θη όηη ε ζπγθεθξηκέλε δηάιεμε 
βξίζθεηαη εθεί. Κάιηζηα εθθξάδεη ακθηβνιίεο γηα ηηο επηινγέο ηνπ θαη αλαξσηηέηαη ζε πνην 
ζεκείν είρε μαλαπάεη ζε πξνεγνύκελν ζηάδην. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: - 

 

 

Πξόβιεκα 7 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Σύγρπζε πξνζζήθεο ζρνιίνπ κε ηελ επηινγή ζρόιηα ρξεζηώλ 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 9. Αηζζεηηθή θαη κηληκαιηζηηθή ζρεδίαζε 

 Mayhew, θαλόλαο 8. Άκεζνο ρεηξηζκόο 

 



 

 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 15ν ιεπηό ηνπ 4νπ βίληεν 

 
Πεξηγξαθή: 

Όηαλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα πξνζζέζεη έλα ζρόιην ζε κηα δηαθάλεηα, βιέπεη πξώηα από ηηο 
επηινγέο ζην κελνύ αξηζηεξά ηα ζρόιηα ρξεζηώλ θαη λνκίδεη όηη εθεί πξέπεη λα πάεη. Γηα λα 
δεη ηελ επηινγή Γεκηνπξγία ζρνιίνπ θάησ από ηε δηάιεμε πξέπεη λα θάλεη scroll down 
πεξηζζόηεξν από όζν ζα έπξεπε. Κε άιια ιόγηα ν ρξήζηεο ζε κηα παξνπζίαζε δελ έρεη 
νξαηόηεηα νιόθιεξεο ηεο ζειίδαο θη απηό ηνλ νδεγεί ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα. Αθόκα όκσο 
θη αλ ν ρξήζηεο ην κάζεη ε δηαδηθαζία ηνπ scroll down είλαη ζπλήζσο θνπξαζηηθή. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Θα κπνξνύζε ε ζρεδίαζε ηεο ζειίδαο λα γίλεη έηζη ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο λα 
θάλεη scroll down γηα λα δεη όιεο ηηο επηινγέο πνπ παξέρνληαη.  

 

 

 

Πξόβιεκα 8 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Γηαρσξηζκόο θξνληηζηεξίσλ από άιιεο ζεκεηώζεηο 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 2. Αληηζηνηρία κεηαμύ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ 

 Mayhew, θαλόλαο 6. Νηθεηόηεηα 



 

 

 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 18ν ιεπηό ηνπ 4νπ βίληεν 

 
Πεξηγξαθή: 

Σην ζεκείν απηό δελ είλαη επδηάθξηην αλ ην θξνληηζηήξην είλαη ζηηο ζεκεηώζεηο ή ζηα 
έγγξαθα θαη ν ρξήζηεο θάλεη δνθηκέο γηα λα ην βξεη, θαζώο θαη ην θξνληηζηήξην θαη νη 
δηαιέμεηο θαη ηα ινηπά έγγξαθα κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ειεθηξνληθέο ζεκεηώζεηο. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 2 = Κηθξό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Τα tabs ζην ςεθηαθό πιηθό ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ ηηο νλνκαζίεο Γηαιέμεηο, Φξνληηζηήξηα, 
Άιια Έγγξαθα.  

 

 

 

Πξόβιεκα 9 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Ν ρξήζηεο δελ βιέπεη ακέζσο ην tab κε ην δεύηεξν ζεη αζθήζεσλ  

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Mayhew, θαλόλαο General Layout : start on the upper left corner 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 19 ιεπηό ηνπ 4νπ βίληεν. 

 
Πεξηγξαθή: 

 



 

 

Ν ρξήζηεο αλαδεηώληαο ηελ πξώηε άζθεζε από ην δεύηεξν ζεη αζθήζεσλ κπεξδεύεηαη θαη 
θνηηά ζην πξώην ζεη αζθήζεσλ. Απηό ζπκβαίλεη ίζσο γηαηί κεηά ηελ επηινγή ηεο ππεξεζίαο 
Φώξνη Δξγαζίαο ην κάηη ηνπ ρξήζηε πέθηεη πξώηα αξηζηεξά θαη όρη επάλσ από ηελ 
πεξηγξαθή ησλ αζθήζεσλ 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 1 = Ξξόβιεκα Αηζζεηηθήο Κόλν: Γελ ρξεηάδεηαη λα δηνξζσζεί εθηόο θαη αλ 
ππάξρεη ρξόλνο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Λα βξίζθνληαη ηα tabs ησλ ζεη αζθήζεσλ αξηζηεξά κε ην πνπ κπαίλεη ν ρξήζηεο ζηνπο 
ρώξνπο εξγαζίαο 

 

 

Πξόβιεκα 10 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Αδπλακία εύξεζεο ηεο ππεξεζίαο Ξξνζσπηθά Κελύκαηα 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 1. Νξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Nielsen, θαλόλαο 6. Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο 

 Mayhew, θαλόλαο 7. Απιόηεηα 

 Mayhew, θαλόλαο 8. Άκεζνο ρεηξηζκόο  

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 25ν ιεπηό ηνπ 4νπ βίληεν 

 
Πεξηγξαθή: 

Ν ρξήζηεο λνκίδεη πσο γηα λα απνζηείιεη κηα απνξία ζηνλ θαζεγεηή ηνπ καζήκαηνο ζρεηηθά 
κε ηελ πξώηε δηάιεμε πξέπεη λα πξνζζέζεη έλα ζρόιην ζ’ απηήλ ή αλαδεηά θάπνηα επηινγή 
απνζηνιήο κελύκαηνο ζην Ζιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν. Δίλαη θνιιεκέλνο ζηελ ζειίδα ηνπ 



 

 

 

καζήκαηνο ελώ παξάιιεια γλσξίδεη πσο ζε θάπνην ζεκείν είρε δεη ηελ έλλνηα πξνζσπηθά 
κελύκαηα αιιά δελ ζπκάηαη πνύ. Ν ρξήζηεο δε θαίλεηαη ζίγνπξνο γηα ηνλ εαπηό ηνπ ελώ 
ηειηθά απαπδεκέλνο εγθαηαιείπεη ηελ πξνζπάζεηα. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Θα κπνξνύζε λα ππάξρεη επηινγή απνζηνιήο πξνζσπηθνύ κελύκαηνο θαη ζηε ζειίδα θάζε 
καζήκαηνο πέξα από ηελ αληίζηνηρε επηινγή ζηελ αξρηθή ζειίδα. 

 

 

Πξόβιεκα 11 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Αζπλέπεηα ζηελ εκθάληζε ησλ επηινγώλ ηεο ππεξεζίαο Ζιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 4. Σπλέπεηα θαη ζπκκόξθσζε κε πξόηππα 

 Mayhew, θαλόλαο 5. Σπλνρή, ζπλέπεηα 
 Mayhew, θαλόλαο 12. Αληαπόθξηζε 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 21:30 ιεπηό ηνπ 4νπ βίληεν 

 

 
Πεξηγξαθή: 

Όηαλ ν ρξήζηεο εηζέιζεη ζηελ ππεξεζία ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν βιέπεη έλα tab πάλσ από 
ην πιαίζην ηεο ππεξεζίαο. Αλ όκσο παηήζεη γηα λα δεη ην δνθηκαζηηθό κήλπκα βιέπεη δύν 



 

 

tabs. Κάιηζηα αλ παηήζεη ην πξώην πεγαίλεη ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα κε ην έλα tab. Απηό 
ηνλ θάλεη λα πηζηεύεη πσο αλ ην επηιέμεη ζα νδεγεζεί μαλά ζηε ζειίδα αλάγλσζεο ηνπ 
δνθηκαζηηθνύ κελύκαηνο. Θάηη ηέηνην όκσο δελ ζπκβαίλεη θαζώο αθνινπζώληαο απηή ηελ 
επηινγή ην ζύζηεκα δελ αληαπνθξίλεηαη. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 2 = Κηθξό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Λα ππάξρνπλ 2 tabs θαη ζηηο δύν ζειίδεο ή ην tab κήλπκα λα κελ ππάξρεη θαζόινπ 

 

 

 

Πξόβιεκα 12 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Ξξόβιεκα κε ην πιαίζην εηζαγσγήο κελύκαηνο ζε ζπλνκηιία 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 1. Νξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Mayhew, θαλόλαο 6. Νηθεηόηεηα 

 Mayhew, θαλόλαο 12. Αληαπόθξηζε 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 23ν ιεπηό ηνπ 4νπ βίληεν 



 

 

 

 
Πεξηγξαθή: 

Σηε ζειίδα όπνπ εκθαλίδεηαη έλα ήδε ππάξρνλ δσκάηην ζπλνκηιίαο αλ ν ρξήζηεο δελ θάλεη 
scroll down είλαη δύζθνιν λα δεη ηελ επηινγή ζην θάησ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ ζπλνκηιίαο ε 
νπνία ηνλ θαηεπζύλεη ζην λα ζπκπιεξώζεη ην αληίζηνηρν πεδίν γηα λα πξνζζέζεη ην κήλπκά 
ηνπ ζηε ζπδήηεζε. Ν ρξήζηεο δνθηκάδεη λα παηήζεη θαη λα πιεθηξνινγήζεη ην θείκελό ηνπ 
κέζα ζην πιαίζην ζπλνκηιίαο θη έηζη δε βιέπεη αληαπόθξηζε. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 2 = Κηθξό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Λα ππάξρεη πην κεγάινο ρώξνο γηα ηελ πιεθηξνιόγεζε ησλ κελπκάησλ, ή απηόο λα είλαη 
κεηαβιεηόο όπσο ζε εθαξκνγέο ηύπνπ messenger. 

 

 

 

 

 



 

 

Πξόβιεκα 13 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Γπζθνιία εύξεζεο δσληαλήο ζπλνκηιίαο 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 1. Νξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Mayhew, θαλόλαο 3. Σπκβαηόηεηα κε ηελ εξγαζία(θαζήθνλ) 

 Mayhew, θαλόλαο 4. Σπκβαηόηεηα κε ηε ξνή εξγαζίαο 

 Mayhew, θαλόλαο 7. Απιόηεηα 

 Mayhew, θαλόλαο 8. Άκεζνο ρεηξηζκόο 

 Mayhew, θαλόλαο 13. Αόξαηε ηερλνινγία 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 25ν κε 30ν ιεπηό ηνπ 4νπ βίληεν 

  
Πεξηγξαθή: 

Ν ρξήζηεο δπζθνιεύεηαη λα βξεη ην άιιν κέινο ηεο νκάδαο ηνπ γηα λα ζπλνκηιήζεη δσληαλά 
καδί ηνπ . Αθνύ πεξηεγεζεί ζην κάζεκα ρσξίο απνηέιεζκα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ζειίδα θαη 
επηιέγεη ηελ ππεξεζία δσληαλέο ζπλνκηιίεο. Σύληνκα όκσο δηαπηζηώλεη όηη δελ πξόθεηηαη γηα 
online ππεξεζία. Τειεπηαία ηνπ επηινγή είλαη λα ςάμεη ζηε ιίζηα ρξεζηώλ λα βξεη ην άιιν 
κέινο ηεο νκάδαο ηνπ αιιά θη από θεη δελ ηνπ παξέρεηαη θάπνηα δπλαηόηεηα δσληαλήο 
ζπλνκηιίαο. Αλαξσηηέηαη επίζεο αλ ε επηθνηλσλία ζα είρε θάπνηα ζρέζε κε ην task, αιιά 
γξήγνξα εγθαηαιείπεη. Γεληθά ν ρξήζηεο δελ θαηαλνεί εμαξρήο όηη κηα δσληαλή ζπλνκηιία 
πξνϋπνζέηεη κηα θιήζε κε ήρν θαη εηθόλα ζε έλα ζπλδεδεκέλν ρξήζηε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 
πσο δε γλσξίδεη ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεηάδεηαη πίζσ από απηό 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

 



 

 

 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Λα ππάξρεη έλαο πην εκθαλήο ηξόπνο λα βξεη ν ρξήζηεο ηε δσληαλή ζπλνκηιία κε ην άιιν 
κέινο ηεο νκάδαο ηνπ ζηνλ ηζηνρώξν. 

 

 

 

Πξόβιεκα 14 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

 Γπζθνιία εύξεζεο Θξαηήζεσλ  

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 1. Νξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 31:50 ιεπηό ηνπ 4νπ βίληεν 

 
Πεξηγξαθή: 

Ν ρξήζηεο δπζθνιεύεηαη λα βξεη ηηο θξαηήζεηο γηαηί ζπλδέεη ηελ έλλνηα ηεο εμέηαζεο 
εξγαζηώλ κε ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε δήισζε σξώλ κε ην εκεξνιόγην 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 1 = Ξξόβιεκα Αηζζεηηθήο Κόλν: Γελ ρξεηάδεηαη λα δηνξζσζεί εθηόο θαη αλ 
ππάξρεη ρξόλνο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πξόβιεκα 15 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Σύγρπζε παξνπζηάζεσλ κε δηαιέμεηο 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Mayhew, θαλόλαο 1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 36:45 ιεπηό ηνπ αληίζηνηρνπ βίληεν. 

 
Πεξηγξαθή: 

Ν ρξήζηεο δπζθνιεύεηαη λα βξεη ηελ παξνπζίαζε δηάιεμεο γηαηί έρεη ζπλδέζεη ηε δηάιεμε κε 
ην ςεθηαθό πιηθό, νπόηε θαληάδεηαη πσο θαη ε παξνπζίαζε αλήθεη ζ’ απηή ηελ θαηεγνξία. 
Αμηνζεκείσην είλαη αθόκα πσο δελ βιέπεη ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία αίζνπζαο παξνπζηάζεσλ 
πνπ ππάξρεη ζην κάζεκα. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 2 = Κηθξό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 
Θα κπνξνύζε ε ππεξεζία αίζνπζα παξνπζηάζεσλ λα βξίζθεηαη ζαλ μερσξηζηή θαξηέια ζην 
ςεθηαθό πιηθό 



 

 

 

 

 

 

Πξόβιεκα 16 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Κεηάβαζε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνρώξνπ από ηηο ππεξεζίεο ηνπ καζήκαηνο 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Mayhew, θαλόλαο 3. Σπκβαηόηεηα κε ηελ εξγαζία(θαζήθνλ) 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 32:50 ιεπηό ηνπ 4νπ βίληεν 

 
Πεξηγξαθή: 

Ν ρξήζηεο ςάρλνληαο κηα από ηηο ππεξεζίεο ηνπ καζήκαηνο κεηαθέξεηαη θαηά ιάζνο ζηελ 
αξρηθή ζειίδα ηνπ Ηζηνρώξνπ. Ν ιόγνο είλαη όηη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ καζήκαηνο ππάξρεη 
επηινγή κε ηίηιν Ν Ηζηνρώξνο κνπ.  

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 2 = Κηθξό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη ρακειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 



 

 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Θα κπνξνύζε λα ππάξρεη ν Ηζηνρώξνο κνπ ζε δηαθνξεηηθό tab θάησ από ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
καζήκαηνο κηαο θαη δελ ζπκβαδίδεη κ’ απηέο θαη γηα λα απνθεπρζνύλ πηζαλόηεηεο 
κεηαθνξάο ζηελ αξρηθή ζειίδα ρσξίο ιόγν. Άιιε ιύζε ζα ήηαλ λα κελ ππάξρεη θαζόινπ 
ζαλ επηινγή κηαο θαη ζηελ κπάξα πάλσ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ζηελ Αξρή. 

 

 

 

 

Tasks πνπ έρεη θάλεη ή δελ έρεη θαηαθέξεη λα 
νινθιεξώζεη ν ρξήζηεο 4. 

1 Έρεη νινθιεξσζεί 

2 Έρεη νινθιεξσζεί 

3 Έρεη νινθιεξσζεί 

4  Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task θαηά ιίγν 

5  Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task θαηά ιίγν 

6 Έρεη νινθιεξσζεί 

7 Έρεη νινθιεξσζεί 

8 Έρεη νινθιεξσζεί 

9 Έρεη νινθιεξσζεί 

10 Έρεη νινθιεξσζεί 

11 Έρεη νινθιεξσζεί 

11-β Έρεη νινθιεξσζεί 

12 Έρεη νινθιεξσζεί 

13 Έρεη νινθιεξσζεί 

14 Ν ρξήζηεο δελ νινθιήξσζε ην task 

15 Έρεη νινθιεξσζεί 

16 O ρξήζηεο δελ νινθιήξσζε ην task 

17 Έρεη νινθιεξσζεί 



 

 

 

18  Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task θαηά ιίγν 

19  Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task θαηά ιίγν 

 

 

Πέκπηνο Φξήζηεο 
 
Μεηνλεθηήκαηα  

 

Πξόβιεκα 1 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Σύγρπζε ζπκβόινπ κε ηδηόηεηα καζήκαηνο 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 2. Αληηζηνηρία κεηαμύ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 
πξαγκαηηθνύ θόζκνπ 

 Mayhew, θαλόλαο  1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσλ 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 1:30 ιεπηό ηνπ αληίζηνηρνπ βίληεν. 

 
Πεξηγξαθή: 
Ν ρξήζηεο λνκίδεη όηη ην θόθθηλν ηηθ ζεκαίλεη πσο ην κάζεκα είλαη ελεξγό, ελώ 
δελ είλαη επδηάθξηην όηη παξαπέκπεη ζε καζήκαηα όπνπ απαηηείηαη έγθξηζε 
εγγξαθήο. 



 

 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 2 = Κηθξό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη 
ρακειήο πξνηεξαηόηεηαο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Θα κπνξνύζε ε παξαπνκπή ζηε ζειίδα ζρεηηθά κε ηα ελεξγά καζήκαηα λα 
βξίζθεηαη αξηζηεξά ησλ καζεκάησλ, επεηδή ν ρξήζηεο δηαβάδεη ζπλήζσο από 
αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη ην ζεκείν όπνπ βξίζθεηαη ε αλαθνξά ζηα ελεξγά 
δελ είλαη ην πξώην πνπ ζα ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ. Άιιε ιύζε ζα ήηαλ 
ην θόθθηλν ηηθ λα αληηθαηαζηαζεί κε θάπνην άιιν ζύκβνιν πνπ λα παξαπέκπεη 
ζηελ έγθξηζε εγγξαθήο. 

 

 

 

Πξόβιεκα 2 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο 

Όκνηα ιεηηνπξγηθόηεηα δηαθνξεηηθώλ ελλνηώλ 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 1. Νξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Nielsen, θαλόλαο 4. Σπλέπεηα θαη ζπκκόξθσζε κε πξόηππα 

 Mayhew, θαλόλαο 5. Σπλνρή, ζπλέπεηα 

 Mayhew, θαλόλαο 10. WYSIWΥG 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 2:15 ιεπηό ηνπ αληίζηνηρνπ βίληεν. 

 
Πεξηγξαθή: 

Ν ρξήζηεο επηιέγνληαο ηε ιέμε καζήκαηα εκθαλίδεη ηηο ίδηεο επηινγέο κε απηέο 
πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Θαηάινγν καζεκάησλ. Ζ απόθιηζε ζηα νλόκαηα ελώ 
θαηλνκεληθά δελ ζα έπξεπε λα ηνλ κπεξδεύεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ 
πξνθαιεί ζύγρπζε  θαζώο πεξηκέλεη λα εκθαληζηνύλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα 
γηα θάζε επηινγή θη έηζη ράλεη ηελ αίζζεζε ηνπ πνύ βξίζθεηαη. 



 

 

 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Ζ θαιύηεξε ιύζε ζα ήηαλ λα ππάξρεη ην ίδην όλνκα γηα ηελ εκθάληζε ηεο 
ιίζηαο όισλ ησλ καζεκάησλ , από όπνπ θη αλ παηήζεη ν ρξήζηεο. 

 

 

Πξόβιεκα 3 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Έιιεηςε θαηαλόεζεο ηνπ πόηε ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζηε ζειίδα ηνπ καζήκαηνο 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 1. Νξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 4:17 ιεπηό ηνπ αληίζηνηρνπ βίληεν 

 

 

Πεξηγξαθή: 
Ν ρξήζηεο θαληάδεηαη όηη βξίζθεηαη ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο από ηε ζηηγκή πνπ 
πξνεγήζεθε ε εγγξαθή ηνπ ζε απηό , δελ είλαη όκσο απνιύησο ζίγνπξνο γηαηί 
δελ βιέπεη ή απιά αγλνεί ην όλνκα ηνπ καζήκαηνο πάλσ από ηηο Υπεξεζίεο θαη ε 
θσδηθνπνίεζε ΚΑΘ102 ζηελ πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο ίζσο δελ ηνλ βνεζάεη. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 
Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 



 

 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Θα κπνξνύζε ην όλνκα ηνπ καζήκαηνο καδί κε ηνλ θσδηθό ηνπ λα βξίζθεηαη ζην 
θέληξν ηεο γαιάδηαο κπάξαο πάλσ από ηα πεξηερόκελα ηνπ καζήκαηνο, θαη κε 
ιίγν κεγαιύηεξε γξακκαηνζεηξά, ώζηε λα κελ κπεξδεύεη ηνπο ρξήζηεο πνπ δελ 
έρνπλ εκπεηξία ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 

 

Πξόβιεκα  4 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Ξξόβιεκα κε ην όλνκα ηεο ππεξεζίαο Φώξνη Δξγαζίαο θαη ζύγρπζή ηνπ κε ην 
Χεθηαθό Υιηθό. 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 6. Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο 

 Mayhew, θαλόλαο 6. Νηθεηόηεηα 

 Mayhew, θαλόλαο 1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε 
ιήςε απνθάζεσλ 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη ζην 5:46 ιεπηό ηνπ αληίζηνηρνπ βίληεν 

Πεξηγξαθή: 

Όηαλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα ςάμεη θαη λα θαηεβάζεη κία άζθεζε από θάπνην ζεη 
αζθήζεσλ, ην γεγνλόο όηη ε άζθεζε βξίζθεηαη θη απηή ζε ςεθηαθή κνξθή ηνλ 
παξαπέκπεη ζην ςεθηαθό πιηθό ηνπ καζήκαηνο θη όρη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη 
πςειήο πξνηεξαηόηεηαο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Θα κπνξνύζαλ νη ρώξνη εξγαζίαο λα κεηνλνκαζηνύλ ζε Δξγαζίεο- Δξγαζηήξηα 
γηα λα είλαη πην πξνθαλέο όηη εθεί βξίζθνληαη νη εξγαζίεο ηνπ καζήκαηνο.  
 

 

 

 

 



 

 

 

Πξόβιεκα 5 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Ζ ππεξεζία αλαδήηεζε ζην κάζεκα δελ βγάδεη ηα απνηειέζκαηα πνπ δεηάεη ν 
ρξήζηεο 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 10. Βνήζεηα θαη ηεθκεξίσζε 

 Mayhew, θαλόλαο 1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε 
ιήςε απνθάζεσλ 

 Mayhew, θαλόλαο 10. WYSIWΥG 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 7:32 ιεπηό ηνπ αληίζηνηρνπ βίληεν 

 

 
Πεξηγξαθή: 

Αλ ν ρξήζηεο δελ γλσξίδεη γηα ην πνύ αθξηβώο λα ςάμεη πρ γηα κία άζθεζε ηνπ 
καζήκαηνο θαη πιεθηξνινγήζεη ην όλνκα ΑΣΘΖΣΖ ζην πεδίν αλαδήηεζε ζην 
κάζεκα πνπ πξνζθέξεηαη από ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία ηνπ καζήκαηνο δελ 
παίξλεη ηα απνηειέζκαηα πνπ δεηάεη. Απηό νδεγεί ην ρξήζηε ζην λα πηζηέςεη είηε 



 

 

όηη δελ ρεηξίζηεθε ζσζηά ηελ ππεξεζία, είηε όηη δελ ππάξρεη ε αληίζηνηρε 
άζθεζε ζην κάζεκα. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη 
πςειήο πξνηεξαηόηεηαο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Τν πεδίν ηεο αλαδήηεζεο ζα κπνξνύζε λα βγάδεη θάπνηα πηζαλά απνηειέζκαηα 
από ηα παξερόκελα έγγξαθα ηνπ καζήκαηνο κε ην πνπ ν ρξήζηεο 
πιεθηξνινγήζεη ην πξώην γξάκκα ηεο ιέμεο πνπ ςάρλεη, αιιά θαη λα κελ 
ππάξρεη δηάθξηζε αλάκεζα ζε θεθαιαία θαη κηθξά. Δπίζεο ζηα απνηειέζκαηα ηεο 
αλαδήηεζεο ζα έπξεπε λα ππάξρεη θαη ε Θαηεγνξία Φώξνη Δξγαζίαο, αθνύ αλ ν 
ρξήζηεο ςάμεη γηα κηα εξγαζία πνπ ππάξρεη ζην κάζεκα, απηή κε ηηο Θαηεγνξίεο 
πνπ δηαηίζεληαη πξνο ην παξόλ δελ ζα εκθαληζηεί. 
 

 

Πξόβιεκα 6 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Σύγρπζε ζπκβόισλ κε θνπκπηά 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 2. Αληηζηνηρία κεηαμύ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 
πξαγκαηηθνύ θόζκνπ 

 Mayhew, θαλόλαο 6. Νηθεηόηεηα 

 Mayhew, θαλόλαο 12. Αληαπόθξηζε 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη ζην 11:48 , 23:16, 29:56 ιεπηό ηνπ αληίζηνηρνπ βίληεν. 

 

             
Πεξηγξαθή: 

Ν ρξήζηεο λνκίδεη πσο ην θνπηάθη κε ην βέινο πνπ δείρλεη πξνο ηα θάησ 
ζρεηίδεηαη κε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ κελνύ νκάδεο εξγαζίαο ή κε εκθάληζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο από ηελ νπνία βξέζεθε εδώ. 

Δπίζεο πηζηεύεη πσο ην εηθνλίδην δίπια ζην λέν κήλπκα είλαη ην θνπκπί 
δεκηνπξγίαο λένπ κελύκαηνο. 



 

 

 

Τέινο, όηαλ εκθαληζηεί θάπνην κήλπκα ιάζνπο ζην ζύζηεκα , ν ρξήζηεο λνκίδεη 
πσο ην θνπκπί πάλσ αξηζηεξά από ην κήλπκα ρξεζηκεύεη γηα θιείζηκν ηνπ 
αληίζηνηρνπ παξαζύξνπ ην νπνίν δελ ηζρύεη γηαηί όηαλ ην παηάεη δελ βιέπεη 
απνηέιεζκα. 

Τν θνηλό ζεκείν ζηα 3 παξαπάλσ ζύκβνια είλαη όηη ν ρξήζηεο κπνξεί λα παηάεη 
μαλά θαη μαλά ην ζύκβνιν πνπ λνκίδεη όηη είλαη θνπκπί έρνληαο ηελ εληύπσζε όηη 
ην ζύζηεκα έρεη θνιιήζεη θαη δελ ηνπ εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέιεη. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη 
πςειήο πξνηεξαηόηεηαο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Λα κελ εκθαλίδνληαη ηα ζύκβνια κέζα ζε ηεηξάγσλν ή θπθιηθό πιαίζην ζαλ λα 
ήηαλ θνπκπηά. Αθόκα, ην ζύκβνιν x ζην παξάζπξν κελύκαηνο ιάζνπο είλαη 
πεξηηηό θαζώο δελ ζπκβαδίδεη κε ηε ιεηηνπξγία απελεξγνπνίεζεο πνπ ζπκίδεη ζην 
ρξήζηε. 
 

Πξόβιεκα 7 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Απνηπρία αλαδήηεζεο ελόο άιινπ ρξήζηε 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 1. Νξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Nielsen, θαλόλαο 7. Δπειημία θη απνηειεζκαηηθόηεηα 

 Mayhew, θαλόλαο 12. Αληαπόθξηζε 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 13ν ιεπηό ηνπ αληίζηνηρνπ βίληεν. 

 
Πεξηγξαθή: 



 

 

Όηαλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα αλαδεηήζεη ην όλνκα άιινπ ρξήζηε γηα ηελ εηζαγσγή 
ηνπ γηα παξάδεηγκα ζε νκάδα εξγαζίαο, αξρηθά δελ βιέπεη όηη δίπια ζηελ 
αλαδήηεζε ηνπ δεηείηαη λα εηζάγεη ην επώλπκν ηνπ ρξήζηε θαη εηζάγεη ην όλνκα ή 
νιόθιεξν ην νλνκαηεπώλπκν. Σην ηέινο βιέπεη όηη ε αλαδήηεζε δελ ηνπ βγάδεη 
ηα απνηειέζκαηα πνπ δεηά θαη αθνινπζεί ηε κέζνδν κε ηα βειάθηα. Σηελ νπζία 
δειαδή δελ δηεπθνιύλεηαη ε αλαδήηεζε ηνπ ρξήζηε, αιιά ρξεηάδεηαη ην δηπιάζην 
ρξόλν γηα λα ηελ νινθιεξώζεη. 

Υπνζεκείσζε: Θαηά ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ δεηείηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ 
ρξήζηε ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη αλ ρξεηάδεηαη πξώηα ην όλνκα θαη κεηά ην 
επώλπκν ή ην αληίζηξνθν. Απηό ζεκαίλεη πώο ε αλαδήηεζε κπνξεί ζηε κία 
πεξίπησζε λα κελ ιεηηνπξγήζεη γηαηί ην ζύζηεκα κπνξεί λα  εθιακβάλεη ην 
όλνκα ζαλ επώλπκν θαη ν ρξήζηεο λα κελ ην γλσξίδεη απηό. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη 
πςειήο πξνηεξαηόηεηαο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Λα κελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζην ηη ζα εηζάγεη ν ρξήζηεο ζηελ αλαδήηεζε, λα 
κπνξεί λα εηζάγεη δειαδή νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ νλόκαηνο ζέιεη. 

Υπνζεκείσζε: Θαηά ηελ εγγξαθή ελόο ρξήζηε λα δηεπθξηλίδεηαη όηη ζην 
νλνκαηεπώλπκν δεηείηαη πξώηα επώλπκν θαη κεηά όλνκα. 
 

 

Πξόβιεκα 8 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Ξξόζθαηα γεγνλόηα εκεξνινγίνπ 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 1. Νξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Mayhew, θαλόλαο 1. Ξαξνρή όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε 
ιήςε απνθάζεσλ 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 15ν ιεπηό ηνπ αληίζηνηρνπ βίληεν. 



 

 

 

 
Πεξηγξαθή: 

Τν πξώην γεγνλόο πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο κε ην πνπ κπαίλεη ζην εκεξνιόγην είλαη 
θαη ην πην πξόζθαην. Ξαξόια απηά δελ ην αληηιακβάλεηαη ακέζσο αιιά αθόηνπ 
παηήζεη ηελ επηινγή πξνβνιή όισλ γηα λα βεβαησζεί. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 1 = Ξξόβιεκα Αηζζεηηθήο Κόλν: Γελ ρξεηάδεηαη λα δηνξζσζεί 
εθηόο θαη αλ ππάξρεη ρξόλνο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Λα ππάξρεη ζηελ πξώηε ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη κεηά ην πάηεκα ηεο επηινγήο 
Ζκεξνιόγην κηα επηθεθαιίδα κε ηίηιν Έγηλαλ πην Ξξόζθαηα. 
 

 

Πξόβιεκα 9 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Ξξόβιεκα κε ηελ πξνζζήθε ζρνιίνπ πάλσ ζε δηαθάλεηα 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 9. Αηζζεηηθή θαη κηληκαιηζηηθή ζρεδίαζε 

 Mayhew, θαλόλαο 8. Άκεζνο ρεηξηζκόο 



 

 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 17:55-19:10 ιεπηό ηνπ αληίζηνηρνπ βίληεν 

 

Πεξηγξαθή: 

Όηαλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα πξνζζέζεη έλα ζρόιην ζε κηα δηαθάλεηα, βιέπεη πξώηα 
από ηηο επηινγέο ζην κελνύ αξηζηεξά ηα ζρόιηα ρξεζηώλ θαη λνκίδεη όηη εθεί 
πξέπεη λα πάεη. Γηα λα δεη ηελ επηινγή Γεκηνπξγία ζρνιίνπ θάησ από ηε δηάιεμε 
πξέπεη λα θάλεη scroll down πεξηζζόηεξν από όζν ζα έπξεπε. Κε άιια ιόγηα ν 
ρξήζηεο ζε κηα παξνπζίαζε δελ έρεη νξαηόηεηα νιόθιεξεο ηεο ζειίδαο θη απηό 
ηνλ νδεγεί ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη 
πςειήο πξνηεξαηόηεηαο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Θα κπνξνύζε ε ζρεδίαζε ηεο ζειίδαο λα γίλεη έηζη ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ν 
ρξήζηεο λα θάλεη scroll down γηα λα δεη όιεο ηηο επηινγέο πνπ παξέρνληαη. Άιιε 
ιύζε ζα ήηαλ ε επηινγή ζρόιηα ρξεζηώλ λα κεηνλνκαζηεί ζε θάπνηα άιιε πνπ ζα 
παξαπέκπεη ην ρξήζηε ζε ζρόιηα πνπ έρνπλ ήδε γίλεη. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Πξόβιεκα 10 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Ιεηηνπξγία δεμηνύ θιηθ ζηε ζειίδα 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Mayhew, θαλόλαο 6. Νηθεηόηεηα 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη γύξσ ζην 17:55-19:10 ιεπηό ηνπ αληίζηνηρνπ βίληεν (βι. θαη 
πξόβιεκα 9) 

Πεξηγξαθή: 

Ν ρξήζηεο ςάρλνληαο ηξόπν γηα λα εηζάγεη ζρόιην ζε κηα παξνπζίαζε παηάεη 
πξώηα δεμί θιηθ ζε θάπνην ζεκείν ηεο θαη έπεηηα δεμί θιηθ ζε θάπνην από ηα ήδε 
ππάξρνληα ζρόιηα. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 1 = Ξξόβιεκα Αηζζεηηθήο Κόλν: Γελ ρξεηάδεηαη λα δηνξζσζεί 
εθηόο θαη αλ ππάξρεη ρξόλνο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: - 
 

 

Πξόβιεκα 11 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Σύγρπζε κε ηε δεκηνπξγία θαη απνζηνιή πξνζσπηθνύ κελύκαηνο 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Nielsen, θαλόλαο 1. Νξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Nielsen, θαλόλαο 6. Αλαγλώξηζε αληί ηεο ελζύκεζεο 

 Mayhew, θαλόλαο 7. Απιόηεηα 

 Mayhew, θαλόλαο 8. Άκεζνο ρεηξηζκόο 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη από ην 20ν ιεπηό ηνπ αληίζηνηρνπ βίληεν θαη ιίγν κεηά 



 

 

 

 
Πεξηγξαθή: 

Ν ρξήζηεο κπεξδεύεη ηηο έλλνηεο ζπλνκηιία θαη ζπδήηεζε κε ηε δεκηνπξγία 
πξνζσπηθνύ κελύκαηνο. Απηό είλαη θαηαλνεηό από ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη 
θάπνηα επηινγή ζηε ζειίδα ηνπ καζήκαηνο πνπ λα ηνλ θαζνδεγεί. Φξεηάδεηαη λα 
ζπκάηαη όηη πξέπεη λα πάεη ζηελ αξρηθή ζειίδα γηα λα βξεη ηα πξνζσπηθά 
κελύκαηα ή λα νδεγεζεί ζ’ απηά κέζσ ελόο ζρνιίνπ πνπ έρεη θάλεη παιηόηεξα. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 3 = Σεκαληηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη 
πςειήο πξνηεξαηόηεηαο 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Θα κπνξνύζε λα ππάξρεη επηινγή απνζηνιήο πξνζσπηθνύ κελύκαηνο θαη ζηε 
ζειίδα θάζε καζήκαηνο πέξα από ηελ αληίζηνηρε επηινγή ζηελ αξρηθή ζειίδα. 
 

 

 



 

 

 

Πξόβιεκα 12 

Όλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Αδπλακία εύξεζεο ηεο δσληαλήο ζπλνκηιίαο 

Καλόλαο πνπ παξαβηάδεηαη: 

 Mayhew, θαλόλαο 7. Απιόηεηα 

 Mayhew, θαλόλαο 16. Δπθνιία ζηε κάζεζε θαη ζηε ρξήζε 

Όςε ηνπ Πξντόληνο:  

Δκθαλίδεηαη από ην 26:48 ιεπηό ηνπ αληίζηνηρνπ βίληεν θαη γηα ιίγν κεηά 

Πεξηγξαθή: 

Ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί πώο ζα δεκηνπξγήζεη κηα δσληαλή 
ζπλνκηιία. Ζ θξάζε απηή ηνλ παξαπέκπεη ζε ζπλνκηιία ζην κάζεκα. Ξαξόιν πνπ 
πεξλά 2 θνξέο από ην αξρηθό κελνύ δελ βιέπεη εθεί θάπνηα επηινγή πνπ ζα 
κπνξνύζε λα ηνλ θαζνδεγήζεη, γηαηί πηζηεύεη πσο γηα λα κηιήζεη δσληαλά κε ην 
άιιν κέινο ηεο νκάδαο ηνπ πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηε δσληαλή ζπλνκηιία κέζα 
από ην κάζεκα. Τειηθά θαηαθέξλεη λα δεκηνπξγήζεη κία ηειεδηάζθεςε ζηελ 
νπνία όκσο δελ κπνξεί λα πξνζθαιέζεη ην ρξήζηε γηα δσληαλή ζπλνκηιία θαη δελ 
μέξεη πσο ζα κπνξνύζε λα ην θάλεη. 

Σνβαξόηεηα Μεηνλεθηήκαηνο 

Βαζκνινγία: 4 = Θαηαζηξνθηθό Ξξόβιεκα Δπρξεζηίαο: Ζ δηόξζσζή ηνπ είλαη 
επηηαθηηθή αλάγθε πξηλ βγεη ζηελ αγνξά 

 Πηζαλέο ιύζεηο: 

Θαιό ζα ήηαλ λα ππάξρεη κία επηινγή γηα αίηεζε θιήζεο κε ήρν θαη εηθόλα ζηε 
ζειίδα ηνπ καζήκαηνο από ηελ νπνία ν ρξήζηεο ζα κπνξνύζε λα επηιέμεη ην 
άηνκν κε ην νπνίν ζα θάλεη ηε ζπλνκηιία. 
 

 

Tasks πνπ έρεη θάλεη ή δελ έρεη θαηαθέξεη λα 
νινθιεξώζεη ν ρξήζηεο 5. 

1 Έρεη νινθιεξσζεί 

2 Έρεη νινθιεξσζεί 

3 Έρεη νινθιεξσζεί 

4 Έρεη νινθιεξσζεί 

5 Έρεη νινθιεξσζεί 



 

 

6 Έρεη νινθιεξσζεί 

7  Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task θαηά ιίγν 

8  Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task θαηά ιίγν 

9 Έρεη νινθιεξσζεί 

10 Έρεη νινθιεξσζεί 

11 Έρεη νινθιεξσζεί 

11-β  Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task θαηά ιίγν 

12 Έρεη νινθιεξσζεί 

13 Έρεη νινθιεξσζεί 

14  Μεπεξάζηεθε ν ρξόλνο ηνπ task αξθεηά 

15 Έρεη νινθιεξσζεί 

16 O ρξήζηεο δελ νινθιήξσζε ή δελ είλαη ζίγνπξνο όηη νινθιήξσζε ην 
task 

17 Έρεη νινθιεξσζεί 

18 Έρεη νινθιεξσζεί 

19 Έρεη νινθιεξσζεί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 >=50% 

 <50% 

 

Τειηθά πνζνζηά επηηπρίαο γηα θάζε task 
Task 1 100% 
Task 2 80% 
Task 3 80% 
Task 4 60% 
Task 5 80% 
Task 6 80% 
Task 7 40% 
Task 8 80% 
Task 9 100% 
Task 10 100% 
Task 11 100% 
Task 11-b 40% 
Task 12 80% 
Task 13 100% 

Task 14 0% 
Task 15 80% 
Task 16 20% 
Task 17 100% 
Task 18 40% 
Task 19 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίσλ 
 

Πξώηνο Φξήζηεο 

USEFULNESS 
 

1. Με βοηθϊει να εύμαι πιο αποτελεςματικόσ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

2. Με βοηθϊει να εύμαι πιο παραγωγικόσ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

3. Εύναι ωφϋλιμο. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

4. Μου δύνει μεγαλύτερο ϋλεγχο των δραςτηριοτότων μου. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

5. Κϊνει τα πρϊγματα που επιθυμώ να πετύχω πιο εύκολο να επιτευχθούν. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

6. Εξοικονομώ χρόνο χρηςιμοποιώντασ το. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 



 

 

 

7. Ικανοποιεύ τησ ανϊγκεσ μου. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

8. Κϊνει ότι θα περύμενα από αυτό να κϊνει. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

EASE OF USE 
 

9. Εύναι εύκολο ςτην χρόςη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

10. Εύναι φιλικό προσ τον χρόςτη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

11. Χρειϊζεται όςο το δυνατόν λιγότερα βόματα για να πετύχω αυτό που επιθυμώ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

12. Εύναι ευϋλικτο. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

 



 

 

13. Το χρηςιμοποιώ χωρύσ ιδιαύτερη προςπϊθεια. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

14. Μπορώ να το χρηςιμοποιόςω χωρύσ να βλϋπω οδηγύεσ που να με καθοδηγούν. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

15. Δεν παρατηρώ αςυνϋπειεσ όςο το χρηςιμοποιώ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

16. Θα ϊρεςε και ςτουσ περιςταςιακούσ και ςτουσ τακτικούσ χρόςτεσ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

17. Μπορώ να ανακϊμψω από λϊθη εύκολα και γρόγορα. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 
Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

18. Μπορώ να το χρηςιμοποιώ επιτυχώσ κϊθε φορϊ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

 

 



 

 

 

EASE OF LEARNING 
 

19. Έμαθα γρόγορα να το χρηςιμοποιώ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

20. Μπορώ εύκολα να θυμηθώ πώσ να το χρηςιμοποιόςω . 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 
Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

21.  Εύναι εύκολο για κϊποιον να μϊθει να το χρηςιμοποιεύ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

22. Απϋκτηςα εύκολα επιδεξιότητα μαζύ του. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 
Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

SATISFACTION 
 

23. Εύμαι ικανοποιημϋνοσ μαζύ του. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

24. Θα το ςυνιςτούςα ςε κϊποιον ϊλλον. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 



 

 

25. Εύναι διαςκεδαςτικό ςτην χρόςη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

26. Λειτουργεύ όπωσ ακριβώσ θϋλω να δουλεύει. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

27. Νοιώθω ότι μου εύναι απαραύτητο. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

28. Εύναι ευχϊριςτο ςτην χρόςη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Γεύηεξνο Φξήζηεο 
 

 

USEFULNESS 
 

1. Με βοηθϊει να εύμαι πιο αποτελεςματικόσ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

2. Με βοηθϊει να εύμαι πιο παραγωγικόσ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

3. Εύναι ωφϋλιμο. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

4. Μου δύνει μεγαλύτερο ϋλεγχο των δραςτηριοτότων μου. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

5. Κϊνει τα πρϊγματα που επιθυμώ να πετύχω πιο εύκολο να επιτευχθούν. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

6. Εξοικονομώ χρόνο χρηςιμοποιώντασ το. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 



 

 

7. Ικανοποιεύ τησ ανϊγκεσ μου. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

8. Κϊνει ότι θα περύμενα από αυτό να κϊνει. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

EASE OF USE 
 

9. Εύναι εύκολο ςτην χρόςη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

10. Εύναι φιλικό προσ τον χρόςτη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

11. Χρειϊζεται όςο το δυνατόν λιγότερα βόματα για να πετύχω αυτό που επιθυμώ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 
Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

12. Εύναι ευϋλικτο. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. Το χρηςιμοποιώ χωρύσ ιδιαύτερη προςπϊθεια. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

14. Μπορώ να το χρηςιμοποιόςω χωρύσ να βλϋπω οδηγύεσ που να με καθοδηγούν. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

15. Δεν παρατηρώ αςυνϋπειεσ όςο το χρηςιμοποιώ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

16. Θα ϊρεςε και ςτουσ περιςταςιακούσ και ςτουσ τακτικούσ χρόςτεσ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

17. Μπορώ να ανακϊμψω από λϊθη εύκολα και γρόγορα. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 
Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

18. Μπορώ να το χρηςιμοποιώ επιτυχώσ κϊθε φορϊ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

 
 

 



 

 

EASE OF LEARNING 
 

19. Έμαθα γρόγορα να το χρηςιμοποιώ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

20. Μπορώ εύκολα να θυμηθώ πώσ να το χρηςιμοποιόςω . 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 
Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

21.  Εύναι εύκολο για κϊποιον να μϊθει να το χρηςιμοποιεύ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

22. Απϋκτηςα εύκολα επιδεξιότητα μαζύ του. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 
Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

SATISFACTION 
 

23. Εύμαι ικανοποιημϋνοσ μαζύ του. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

24. Θα το ςυνιςτούςα ςε κϊποιον ϊλλον. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 



 

 

 

25. Εύναι διαςκεδαςτικό ςτην χρόςη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

26. Λειτουργεύ όπωσ ακριβώσ θϋλω να δουλεύει. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

27. Νοιώθω ότι μου εύναι απαραύτητο. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

28. Εύναι ευχϊριςτο ςτην χρόςη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Τξίηνο  Φξήζηεο 
 

USEFULNESS 
 

1. Με βοηθϊει να εύμαι πιο αποτελεςματικόσ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

2. Με βοηθϊει να εύμαι πιο παραγωγικόσ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

3. Εύναι ωφϋλιμο. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

4. Μου δύνει μεγαλύτερο ϋλεγχο των δραςτηριοτότων μου. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

5. Κϊνει τα πρϊγματα που επιθυμώ να πετύχω πιο εύκολο να επιτευχθούν. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

6. Εξοικονομώ χρόνο χρηςιμοποιώντασ το. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 



 

 

 

7. Ικανοποιεύ τησ ανϊγκεσ μου. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

 

8. Κϊνει ότι θα περύμενα από αυτό να κϊνει. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

EASE OF USE 
 

9. Εύναι εύκολο ςτην χρόςη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

10. Εύναι φιλικό προσ τον χρόςτη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

11. Χρειϊζεται όςο το δυνατόν λιγότερα βόματα για να πετύχω αυτό που επιθυμώ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

12. Εύναι ευϋλικτο. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 



 

 

13. Το χρηςιμοποιώ χωρύσ ιδιαύτερη προςπϊθεια. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

14. Μπορώ να το χρηςιμοποιόςω χωρύσ να βλϋπω οδηγύεσ που να με καθοδηγούν. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

15. Δεν παρατηρώ αςυνϋπειεσ όςο το χρηςιμοποιώ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

16. Θα ϊρεςε και ςτουσ περιςταςιακούσ και ςτουσ τακτικούσ χρόςτεσ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

17. Μπορώ να ανακϊμψω από λϊθη εύκολα και γρόγορα. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 
Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

18. Μπορώ να το χρηςιμοποιώ επιτυχώσ κϊθε φορϊ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

 

 



 

 

 

EASE OF LEARNING 
 

19. Έμαθα γρόγορα να το χρηςιμοποιώ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

20. Μπορώ εύκολα να θυμηθώ πώσ να το χρηςιμοποιόςω . 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

21.  Εύναι εύκολο για κϊποιον να μϊθει να το χρηςιμοποιεύ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

22. Απϋκτηςα εύκολα επιδεξιότητα μαζύ του. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

SATISFACTION 
 

23. Εύμαι ικανοποιημϋνοσ μαζύ του. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

24. Θα το ςυνιςτούςα ςε κϊποιον ϊλλον. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 



 

 

25. Εύναι διαςκεδαςτικό ςτην χρόςη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

26. Λειτουργεύ όπωσ ακριβώσ θϋλω να δουλεύει. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

27. Νοιώθω ότι μου εύναι απαραύτητο. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

28. Εύναι ευχϊριςτο ςτην χρόςη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Τέηαξηνο Φξήζηεο 
 

USEFULNESS 
 

1. Με βοηθϊει να εύμαι πιο αποτελεςματικόσ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

2. Με βοηθϊει να εύμαι πιο παραγωγικόσ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

3. Εύναι ωφϋλιμο. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

4. Μου δύνει μεγαλύτερο ϋλεγχο των δραςτηριοτότων μου. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

5. Κϊνει τα πρϊγματα που επιθυμώ να πετύχω πιο εύκολο να επιτευχθούν. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

6. Εξοικονομώ χρόνο χρηςιμοποιώντασ το. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 



 

 

7. Ικανοποιεύ τησ ανϊγκεσ μου. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

8. Κϊνει ότι θα περύμενα από αυτό να κϊνει. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

EASE OF USE 
 

9. Εύναι εύκολο ςτην χρόςη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

10. Εύναι φιλικό προσ τον χρόςτη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

11. Χρειϊζεται όςο το δυνατόν λιγότερα βόματα για να πετύχω αυτό που επιθυμώ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

12. Εύναι ευϋλικτο. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

 



 

 

 

13. Το χρηςιμοποιώ χωρύσ ιδιαύτερη προςπϊθεια. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

14. Μπορώ να το χρηςιμοποιόςω χωρύσ να βλϋπω οδηγύεσ που να με καθοδηγούν. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

15. Δεν παρατηρώ αςυνϋπειεσ όςο το χρηςιμοποιώ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

16. Θα ϊρεςε και ςτουσ περιςταςιακούσ και ςτουσ τακτικούσ χρόςτεσ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

17. Μπορώ να ανακϊμψω από λϊθη εύκολα και γρόγορα. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 
Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

18. Μπορώ να το χρηςιμοποιώ επιτυχώσ κϊθε φορϊ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

 

 



 

 

EASE OF LEARNING 
 

19. Έμαθα γρόγορα να το χρηςιμοποιώ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

20. Μπορώ εύκολα να θυμηθώ πώσ να το χρηςιμοποιόςω . 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

21.  Εύναι εύκολο για κϊποιον να μϊθει να το χρηςιμοποιεύ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

22. Απϋκτηςα εύκολα επιδεξιότητα μαζύ του. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

SATISFACTION 
 

23. Εύμαι ικανοποιημϋνοσ μαζύ του. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

24. Θα το ςυνιςτούςα ςε κϊποιον ϊλλον. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 



 

 

 

25. Εύναι διαςκεδαςτικό ςτην χρόςη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

26. Λειτουργεύ όπωσ ακριβώσ θϋλω να δουλεύει. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

27. Νοιώθω ότι μου εύναι απαραύτητο. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

28. Εύναι ευχϊριςτο ςτην χρόςη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πέκπηνο  Φξήζηεο 
 

USEFULNESS 
 

1. Με βοηθϊει να εύμαι πιο αποτελεςματικόσ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

2. Με βοηθϊει να εύμαι πιο παραγωγικόσ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

3. Εύναι ωφϋλιμο. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

4. Μου δύνει μεγαλύτερο ϋλεγχο των δραςτηριοτότων μου. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

5. Κϊνει τα πρϊγματα που επιθυμώ να πετύχω πιο εύκολο να επιτευχθούν. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

6. Εξοικονομώ χρόνο χρηςιμοποιώντασ το. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 



 

 

 

7. Ικανοποιεύ τησ ανϊγκεσ μου. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

 

8. Κϊνει ότι θα περύμενα από αυτό να κϊνει. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

EASE OF USE 
 

9. Εύναι εύκολο ςτην χρόςη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

10. Εύναι φιλικό προσ τον χρόςτη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

11. Χρειϊζεται όςο το δυνατόν λιγότερα βόματα για να πετύχω αυτό που επιθυμώ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

12. Εύναι ευϋλικτο. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 



 

 

13. Το χρηςιμοποιώ χωρύσ ιδιαύτερη προςπϊθεια. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

14. Μπορώ να το χρηςιμοποιόςω χωρύσ να βλϋπω οδηγύεσ που να με καθοδηγούν. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

15. Δεν παρατηρώ αςυνϋπειεσ όςο το χρηςιμοποιώ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

16. Θα ϊρεςε και ςτουσ περιςταςιακούσ και ςτουσ τακτικούσ χρόςτεσ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

17. Μπορώ να ανακϊμψω από λϊθη εύκολα και γρόγορα. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 
Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

18. Μπορώ να το χρηςιμοποιώ επιτυχώσ κϊθε φορϊ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

 

 



 

 

 

EASE OF LEARNING 
 

19. Έμαθα γρόγορα να το χρηςιμοποιώ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

20. Μπορώ εύκολα να θυμηθώ πώσ να το χρηςιμοποιόςω . 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

21.  Εύναι εύκολο για κϊποιον να μϊθει να το χρηςιμοποιεύ. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

22. Απϋκτηςα εύκολα επιδεξιότητα μαζύ του. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

SATISFACTION 
 

23. Εύμαι ικανοποιημϋνοσ μαζύ του. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

24. Θα το ςυνιςτούςα ςε κϊποιον ϊλλον. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 



 

 

25. Εύναι διαςκεδαςτικό ςτην χρόςη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

26. Λειτουργεύ όπωσ ακριβώσ θϋλω να δουλεύει. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

27. Νοιώθω ότι μου εύναι απαραύτητο. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 
Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

28. Εύναι ευχϊριςτο ςτην χρόςη. 

 1 2 3 4 5 6 7  ΔΞ/ΔΑ 

Διαφωνώ 
κϊθετα 

       Εύμαι απόλυτα 
ςύμφωνοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Δπεμεξγαζία Απνηειεζκάησλ εξσηεκαηνινγίσλ 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 


