
Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ιστού

%5b1%5d%20http:/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


https://eclass.upatras.gr/courses/PN1427/

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1427/


[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
• που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του 

έργου και αδειοδόχο
• που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
• που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) 

από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική 
χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.
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• 10 ερωτήσεις, 5 θετικές, 5 αρνητικές

• Κλίμακα 5 σημείων (Διαφωνώ έντονα / Συμφωνώ έντονα)

• SUS σκορ [0-100]
• Σκορ 1: Ερωτήσεις 1,3,5,7,9 => [Τιμή Απάντησης – 1]
• Σκορ 2: Ερωτήσεις 2,4,6,8,10 => [5 – Τιμή Απάντησης]
• Τελικό = (Σκορ1 + Σκορ2) x 2.5

• Bangor et al., (2009)
• SUS = 51 => Poor/OK
• SUS = 72 => Acceptable/Good
• SUS = 85 => Excellent

Οι χρήστες συνήθως συστήνουν υπηρεσίες με >80 σε φίλους/γνωστούς
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Παράδειγμα «κανονικοποίησης» των 
απαντήσεων στο τεστ:
• Στην ερώτηση 1, ο ερωτώμενος 

επέλεξε το 5 της κλίμακας, άρα για τις 
ανάγκες της ανάλυσής μας η 
ερώτηση 1 παίρνει 5-1=4 βαθμούς 
(Τιμή Απάντησης – 1) 

• Στην ερώτηση 2, ο ερωτώμενος 
επέλεξε το 4 της κλίμακας, άρα για τις 
ανάγκες της ανάλυσής μας η 
ερώτηση 2 παίρνει 5-4=1 βαθμούς 

(5 – Τιμή Απάντησης)

(Θυμηθείτε πως για κάποιες ερωτήσεις, η 
βαθμολογία για την ανάλυση είναι 
διαφορετική!)
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1. Νομίζω ότι θα ήθελα να χρησιμοποιώ αυτόν το δικτυακό τόπο συχνά.
2. Βρήκα αυτόν το δικτυακό τόπο αδικαιολόγητα περίπλοκο.
3. Σκέφτηκα ότι αυτός ο δικτυακός τόπος ήταν εύκολος στη χρήση.
4. Νομίζω ότι θα χρειαστώ βοήθεια από κάποιον τεχνικό για να είμαι σε θέση να 

χρησιμοποιήσω αυτόν το δικτυακό τόπο.
5. Βρήκα τις διάφορες λειτουργίες σε αυτόν το δικτυακό τόπο καλά 

ολοκληρωμένες.
6. Σκέφτηκα ότι υπήρχε μεγάλη ασυνέπεια σε αυτόν το δικτυακό τόπο.
7. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα μάθουν να χρησιμοποιούν 

αυτόν το δικτυακό τόπο πολύ γρήγορα.
8. Βρήκα αυτόν το δικτυακό τόπο πολύ περίπλοκο/δύσκολο στη χρήση.
9. Ένιωσα πολύ σίγουρος/η χρησιμοποιώντας αυτόν το δικτυακό τόπο.
10. Χρειάστηκε να μάθω πολλά πράγματα πριν να μπορέσω να ξεκινήσω με αυτόν 

το δικτυακό τόπο.



MO ΤΑ

1) Νομίζω ότι θα ήθελα να χρησιμοποιώ αυτόν το δικτυακό τόπο συχνά

2) Βρήκα αυτόν το δικτυακό τόπο αδικαιολόγητα περίπλοκο.

3) Σκέφτηκα ότι αυτός ο δικτυακός τόπος ήταν εύκολος στη χρήση.
4) Νομίζω ότι θα χρειαστώ βοήθεια από κάποιον τεχνικό για να είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω 
αυτόν το δικτυακό τόπο.

5) Βρήκα τις διάφορες λειτουργίες σε αυτόν το δικτυακό τόπο καλά ολοκληρωμένες.

6) Σκέφτηκα ότι υπήρχε μεγάλη ασυνέπεια σε αυτόν το δικτυακό τόπο.

7) Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα μάθουν να χρησιμοποιούν αυτόν το δικτυακό τόπο 
πολύ γρήγορα.

8) Βρήκα αυτόν το δικτυακό τόπο πολύ περίπλοκο/δύσκολο στη χρήση.

9) Ένιωσα πολύ σίγουρος/η χρησιμοποιώντας αυτόν το δικτυακό τόπο.

10) Χρειάστηκε να μάθω πολλά πράγματα πριν να μπορέσω να ξεκινήσω με αυτόν το δικτυακό τόπο.

SUS score 
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www.ecedu.upatras.gr

www.upatras.gr

www.minedu.gov.gr/
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http://www.ecedu.upatras.gr/
http://www.upatras.gr/
http://www.minedu.gov.gr/


http://www.youtube.com/watch?v=V_bMszajFOc

http://www.measuringusability.com/blog/prior-exposure.php

http://www.measuringusability.com/sus.php
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Συμφωνώ Διαφωνώ

1 2 3 4 5 6 7







Διεπιφάνεια χρήσης του Surveymonkey

www.surveymonkey.com

http://www.surveymonkey.com/


Δημιουργία 
λογαριασμού με 
συνδρομή

Δημιουργία δωρεάν 
λογαριασμού



Δυνατότητα δημιουργίας 
λογαριασμού με στοιχεία 
από Google ή Facebook
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