
Σχεδιασμός και αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού λογισμικού







 Σε άλλα πεδία (π.χ. αρχιτεκτονική)

 Στο σχεδιασμό λογισμικού:

o Ένα στιγμιότυπο μια σχεδιαστικής υπόθεσης

o Ένα μέσο για την απόδοση ιδεών και προθέσεων

o Ένα όχημα για την αξιολόγηση σχεδιαστικών ιδεών

o Μιας ημιτελής εκδοχή του συστήματος











 Σημαντικό στοιχείο της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης

 Σημαντικό στοιχείο για πειραματική και τμηματική σχεδίαση

 Εμπλέκει τους χρήστες στην αξιολόγηση και σχεδίαση

 Συνήθως πραγματοποιείται στα πρώτα στάδια της 
σχεδιαστικής διεργασίας

 Διαφορετικών τύπων πρωτότυπα είναι κατάλληλα για 
διαφορετικές φάσεις του σχεδιασμού



 Πιστότητα: Βαθμός λεπτομέρειας του πρωτοτύπου



 Μια σειρά από σκίτσα οθονών

 Μια μακέτα

 Μια παρουσίαση στο Powerpoint

 Ένα βίντεο που προσομοιώνει τη χρήση ενός 
συστήματος

 Ένα κομμάτι ξύλου

 Λογισμικό

 ….



Σκαρίφημα

Storyboarding

Information Architecture



Wizard of OZ Με προσομοίωση κώδικα 
(Visual Basic)

Με εργαλεία λογισμικού (π.χ. Lumzy)



 Δωρεάν!

 Online (δεν απαιτεί εγκατάσταση) - http://lumzy.com/

 Απλό στη χρήση (κυρίως drag and drop αλληλεπίδραση)

 Με πολλές δυνατότητες

 Συνεργατική δημιουργία πρωτοτύπου (shared workspace chat)

 Εξαγωγή πρωτοτύπου (jpeg, png, pdf)

 Αποστολή link με το πρωτότυπο σε άλλους

 Εφαρμογή themes (handrawn, windows vista, mac)

http://lumzy.com/










Search for Controls



Τυπικές Ενέργειες (Cut, Copy..)

Undo, Redo

Z-order

Στοίχιση αντικειμένων
(με πατημένο το shift τα διαλέγω πρώτα)

Action Toolbar











 Δημιουργήστε τα άλλα αντικείμενα της διεπιφάνειας

(includes: Mr., Miss, 
Mrs., Ms., Dr.)

Aligned!!

Aligned!!





Control Events

Accordion when selected child changed

Button when clicked

CheckBox when selected, when deselected

Combo Box when item changed

Datagrid when item clicked

Hot Spot when clicked

List when item clicked

Multiline Button when clicked

Radio Button when checked, when unchecked

Tab Navigator when selected tab changed









Δημιουργία Clickable
περιοχών ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ

Map

Tree Panel

Tag Cloud

Chart

Menu Bar

Video

Calendar















1. Κατασκευάστε το πρωτότυπο μιας μηχανής αναζήτησης 
ξενοδοχείων 



Όταν το πατάς εμφανίζεται η 
διπλανή σελίδα



http://lumzy.com/access/?id=6C697A6646DC0E5BF009B566E
D8ABAAA

http://lumzy.com/access/?id=DD4039C5EB795B130BD125BD0
C9E9247

http://lumzy.com/access/?id=6C697A6646DC0E5BF009B566ED8ABAAA
http://lumzy.com/access/?id=DD4039C5EB795B130BD125BD0C9E9247


https://www.interaction-design.org/literature/article/ux-
tools-wireframing-and-prototyping-tools

https://www.interaction-design.org/literature/article/ux-tools-wireframing-and-prototyping-tools



