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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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• Τεχνική αποκάλυψης σφαλμάτων ευχρηστίας με σύγκριση της 
διεπιφάνειας από ένα σύνολο ειδικών (Heuristics)

•Διεξάγεται από έμπειρους αξιολογητές

•Δουλεύουν μόνοι τους για να μην επηρεάζονται και να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία της γνώμης τους

•Πρέπει να ‘περάσουν’ την διεπιφάνεια τουλάχιστον εις διπλούν

•Σύμφωνα με έρευνες (Nielsen) το όφελος/κόστος της μεθόδου είναι 50/1 
(μέσο κόστος 10k Euros, μέσο όφελος 500k Euros)
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➢ Ο Nielsen έχει προτείνει 10 κανόνες για αξιολόγηση:

1. Ενημέρωση για τη κατάσταση του συστήματος. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν που 
βρίσκονται, την πορεία των ενεργειών τους. Πρέπει να ξέρουν αν οι αποστολές 
δεδομένων είναι επιτυχείς ή όχι

2. Αντιστοίχηση συστήματος-πραγματικού κόσμου: Να είναι κατανοητό το επίπεδο της 
γλώσσας και χρήση καθαρών συμβόλων και μεταφορών (π.χ. Πίσω αριστερό 
βέλος, μπροστά, δεξιό)

3. Ελευθερία και έλεγχος από το χρήστη: Καθαρές εξόδους (π.χ. Κουμπί για κεντρική 
σελίδα), υποστήριξη undo/redo, (π.χ back, forward δεν υποστηρίζονται αν ανοίγει σελίδα 
σε νέο παράθυρο) 

4. Συνέπεια και συνέχεια και χρήση στάνταρ: Συνεπές μοντέλο πλοήγησης και δόμηση 
σελίδας, κώδικας που να επιτρέπει την συμβατότητα με τους φυλλομετρητές

5. Αποφυγή λαθών: Έλεγχος για συνδέσμους που δεν οδηγούν πουθενά, έλεγχος 
εγκυρότητας δεδομένων πριν αποσταλούν στον εξυπηρετητή
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6. Αναγνώριση αντί για ανάκληση: Σωστά ονόματα στα αντικείμενα πλοήγησης, 
ώστε να μην χρειάζεται περαιτέρω νοητική επεξεργασία

7. Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα χρήσης: Να επιτρέπεται η χρήση 
σύνθετων τεχνικών αναζήτησης, η καταχώρηση μιας ιστοσελίδας στα αγαπημένα 
κλπ

8. Καλαίσθητος και μινιμαλιστικό σχεδιασμός: Να μην υπάρχει περιττή πληροφορία 
που να μπερδεύει τους χρήστες, ‘καθαρός’ σχεδιασμός

9. Αναγνώριση και ανάνηψη από λάθη: Εξήγηση των σφαλμάτων σε καθαρή 
γλώσσας παρά να χρησιμοποιούνται σφάλματα με κωδικούς

10. Βοήθεια: Σε μικρούς δικτυακούς τόπους όχι απαραίτητη. Χάρτες πλοήγησης, 
επεξήγηση ενεργειών
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searching database for matches





⚫ H2-3: Ελευθερία & έλεγχος χρήστη

– “Έξοδοι” σε περίπτωση λανθασμένων επιλογών και υποστήριξης αναίρεσης 
(undo) και επανάληψης (redo)

– Δεν πρέπει να υποχρεώνουμε το χρήστη σε γραμμική αλληλεπίδραση





⚫ H2-5: Ελαχιστοποίηση λαθών
⚫ H2-6: Αναγνώριση παρά ανάκληση

– Θα πρέπει τα αντικείμενα οι ενέργειες, οι επιλογές και 
δυνατότητες-κατευθύνσεις να είναι ανιχνεύσιμες και ορατές
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Κατάλληλος αριθμός αξιολογητών

N ( 1 - (1-L)  )
n

❑Περίπου 5 αξιολογητές απαιτούνται για να διερευνήσουν τα σφάλματα.

• Ένα πρώτο τεστ θα αποκαλύψει περίπου 80% των σφαλμάτων.
•Ένα δεύτερο τεστ περίπου 13% των εναπομεινάντων σφαλμάτων.
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