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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το βιβλίο του Steve Krug (2006) “Μη µε κάνεις να σκέφτοµαι” (“Don’t make me think”) 
που ασχολείται µε την ευχρηστία των ιστοσελίδων µε ώθησε να ασχοληθώ µε το θέµα 
ευχρηστίας των ιστοσελίδων το οποίο ξεπερνά τον ενίοτε “τεχνικό” (αλλά και 
δηµιουργικό) κόσµο της σχεδίασης ή του προγραµµατισµού εφαρµογών υπολογιστικών και 
συστηµάτων. Σκοπός αυτής της εργασίας δεν είναι η παροχή τεχνικών συµβουλών 
(δηλαδή του πώς γίνεται κάτι) αλλά η µελέτη και κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης 
των χρηστών διαφόρων εφαρµογών (και κυρίως ιστοσελίδων) µε τις διεπιφάνειες (δηλαδή 
του γιατί πρέπει να γίνεται κάτι).  

Ο Krug, λοιπόν, αναφέρει πως οι σχεδιαστές των ιστοσελίδων και των διεπιφανειών όταν 
σχεδιάζουν µια εφαρµογή θεωρούν πως οι άνθρωποι θα “εντρυφήσουν” σε κάθε σελίδα, 
θα διαβάζουν το “τέλειο” κείµενο τους, θα κατανοήσουν αµέσως πώς είναι οργανωµένα τα 
διάφορα στοιχεία και θα σκεφτούν προσεκτικά τις διάφορες εναλλακτικές επιλογές τους 
πριν αποφασίσουν να επιλέξουν έναν υπερσύνδεσµο.  

Η πραγµατικότητα είναι τελείως διαφορετική. Αυτό που συνήθως κάνουν οι άνθρωποι όταν 
επισκέπτονται µια ιστοσελίδα είναι να “ρίξουν µια µατιά” σε κάθε νέα σελίδα (και αυτό δεν 
είναι πάντοτε σίγουρο), να σαρώσουν λίγο µέρος του κειµένου και να επιλέξουν τον 
πρώτο υπερσύνδεσµο που θα τραβήξει το ενδιαφέρον τους ή µοιάζει αόριστα µε αυτό που 
ψάχνουν. Υπάρχουν τεράστια τµήµατα της σελίδας που ούτε καν θα τα δουν. Οι χρήστες 
δεν σκέφτονται την “υπέροχη λογοτεχνία” (ή το “όµορφο φυλλάδιο”) που µπορεί να έχει 
στο νου του ο σχεδιαστής, αλλά “µια πινακίδα για ταχύτητα 60 χιλιοµέτρων την ώρα”. 
∆ηλαδή, σαφές κείµενο µε ξεκάθαρο σκοπό. 

Κάθε ηλικιακή οµάδα που χρησιµοποιεί µια εφαρµογή έχει διαφορετικό τρόπο 
αλληλεπίδρασης. Συνεπώς, δεν ήταν δυνατό να καλυφθούν όλες οι οµάδες σ’ αυτήν την 
εργασία. Γι’ αυτό ασχολήθηκα µε τη συµπεριφορά παιδιών ηλικίας 6-12 ετών.  

Αρχικά, θα παρουσιαστεί η χρησιµότητα της ευχρηστίας των διεπιφανειών, η χρήση του 
διαδικτύου από τα παιδιά και η αλληλεπίδρασή τους και η διαφορά αλληλεπίδρασης 
παιδιών-ενηλίκων. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν ενδεικτικά κάποιοι κανόνες 
ευχρηστίας που προτείνουν διάφοροι ερευνητές για παιδιά αλλά και ενήλικες. Ακολούθως, 
θα αναφερθούν µέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας διεπιφανειών και θα περιγραφεί µια 
διαδικασία αξιολόγησης κανόνων ευχρηστίας & ιστοσελίδων που πραγµατοποιήθηκε από 
παιδιά 6-12 δώδεκα ετών και σχεδιαστές ιστοσελίδων. 
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1. Ευχρηστία ∆ιεπιφανειών 

 

Εδώ και αρκετές δεκαετίες οι επιστήµονες ασχολούνται µε την ευχρηστία των εφαρµογών 
του. Ήδη από τη δεκαετία του 1960 αρκετοί είχαν γράψει έρευνα σχετικά µε την 
αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή. Το 1969 ο Shackel  έγραφε πως “η αλληλεπίδραση 
ανθρώπου-υπολογιστή δεν έχει ακόµη, και ίσως να µην γίνει ποτέ, περιοριστεί στη χρήση 
των δυνατοτήτων των υπολογιστών. Υπάρχουν και οι περιοχές του διαχειριστικού ελέγχου 
της εγκατάστασης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της ανάπτυξης βελτιωµένων 
λειτουργιών επινοώντας νέα συστήµατα λογισµικού και νέες γλώσσες προγραµµατισµού, 
αλλά και οι ζωτικής σηµασίας πτυχές της συντήρησης και της εύρεσης λαθών” (Sharp, 
1969). Όµως, µόνο τα τελευταία χρόνια, έχει εντατικοποιηθεί η µελέτη αυτού του τοµέα 
και έχει εκτιµηθεί η αξία της ευχρηστίας στην αποδοτικότερη χρήση µιας εφαρµογής. 

Οι Dumas και Redish (1999) υποστηρίζουν πως ένα πρόγραµµα (ή µια ιστοσελίδα) 
θεωρείται εύκολο στην εκµάθηση και χρήση συνήθως ανάλογα µε το χρόνο που 
χρειάζεται για να διεκπεραιώσουν οι χρήστες του αυτά που θέλουν, τον αριθµό των 
βηµάτων που χρειάζεται και την επιτυχία πρόβλεψης της σωστής ενέργειας που πρέπει 
να κάνουν. Συνεπώς, για να αναπτυχθούν εύχρηστα προϊόντα, πρέπει να κατανοήσουµε 
τους στόχους απόδοσης των χρηστών και να µην ξεχνούµε πως όταν χρησιµοποιούν µια 
εφαρµογή συνήθως είναι πολυάσχολοι και βιαστικοί, άρα η απόδοση και η ταχύτητα είναι 
κρίσιµος παράγοντας. 

 

2. Παιδιά και ∆ιαδίκτυο 
 

Τα παιδιά χρησιµοποιούν το διαδίκτυο όλο και περισσότερο. Σύµφωνα µε έρευνες, την 
τελευταία δεκαετία το ποσοστό των παιδιών που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο έχει 
τριπλασιαστεί (Nielsen, 2010). Παιδιά ηλικίας 7-8 ετών µπορούν να χειριστούν µε ευκολία 
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και να χρησιµοποιούν τον παγκόσµιο ιστό για να βρουν 
πληροφορίες για τις εργασίες τους, να παίξουν παιχνίδια ή να στείλουν ηλεκτρονικά 
µηνύµατα, να µιλήσουν µε τους φίλους τους και να επισκεφθούν διαφόρους ιστοχώρους 
ανταλλαγής απόψεων (forums) (Demner, 2001). Αλλά και οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν 
το διαδίκτυο για να βρουν οι ίδιοι υλικό, αναρτήσουν το δικό τους αλλά και προτρέπουν 
τους µαθητές τους να το χρησιµοποιούν. Ακόµη, ολόκληρη η οικογένεια µπορεί να 
χρησιµοποιεί το διαδίκτυο και να είναι όλα τα µέλη συνδεδεµένα σ’ αυτό ταυτόχρονα 
(Hudson, 2000). Αυτό αλλάζει ραγδαία τα δεδοµένα που είχαµε για τη χρήση του 
διαδικτύου µόνο από µοναχικά άτοµα, “κολληµένους” µε τον υπολογιστή ή εργασιοµανείς. 

 

Επίσης, οι ιστοσελίδες πολλών µουσείων έχουν ένα τµήµα για παιδιά, είτε ως ξεχωριστή 
ιστοσελίδα (όπως η ιστοσελίδα www2.ville.montreal.qc.ca του Βοτανικού κήπου του 
Μόντρεαλ) ή µια γωνιά αφιερωµένη σε διασκεδαστικές δραστηριότητες και διαδραστική 
µάθηση (όπως η ιστοσελίδα http://www.sciencetech.technomuses.ca του Μουσείου 
Επιστήµης και Τεχνολογίας του Καναδά) (Arseneault, 2003). 
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3. Παιδιά και Αλληλεπίδραση µε το ∆ιαδίκτυο 

 

Τα παιδιά είναι πολύ αυστηροί κριτές των διεπιφανειών των ιστοσελίδων. Μπορούν να 
διακρίνουν µεταξύ µιας “διασκεδαστικής” και µιας εύχρηστης ιστοσελίδας. Επειδή συνήθως 
επισκέπτονται µια ιστοσελίδα για διασκέδαση την θέλουν κατανοητή από την αρχή µε 
διαισθητικές και προφανείς ενέργειες. 

Σύµφωνα µε την Céline Arseneault, σ’  ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, οι πλούσιες σε 
περιεχόµενο ιστοσελίδες πρέπει να σχεδιάζονται  µε τέτοιος τρόπο ώστε να είναι 
“ανθρωποκεντρικές”, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το νεανικό κοινό. Η γνωστική ικανότητα των 
παιδιών όταν εφαρµόζεται στο διαδίκτυο αποκαλύπτει σηµαντικές πτυχές στη σχεδίαση και 
την αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων (Arseneault, 2003). 

Προκειµένου να συνεχίσουν, θέλουν να νιώθουν αρκετά σίγουρα και πως έχουν τον 
έλεγχο της αλληλεπίδρασης και πως είναι εξοικειωµένα µε το περιβάλλον. Σε αντίθετη 
περίπτωση, µπορούν εύκολα να απογοητευτούν, να πλήξουν και να εγκαταλείψουν κάθε 
προσπάθεια να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν την ιστοσελίδα (BBC News, 2002). 

Παρότι έχουν γραφεί αρκετά βιβλία για κανόνες ευχρηστίας (usability guidelines) 
ιστοσελίδων που αφορούν ενήλικες, µόνο τα τελευταία χρόνια υπάρχει ανάπτυξη στους 
κανόνες ευχρηστίας των διαδικτυακών εφαρµογών για πιο εξειδικευµένες οµάδες, παιδιά, 
υπερήλικες, άτοµα µε δυσλεξία, αχρωµατοψία, προβλήµατα όρασης και κίνησης 
(Barendregt & Bekker, 2005). 

 

4. Παιδιά vs. Ενήλικες 

 

Τα παιδιά ενεργούν διαφορετικά από τους ενήλικες συνεπώς χρειάζονται διαφορετικούς 
κανόνες σχεδίασης ιστοσελίδων. Αυτό δε σηµαίνει πως πρέπει να αγνοούνται οι κανόνες 
σχεδίασης ιστοσελίδων που απευθύνονται σε ενήλικες. Απλώς οι κανόνες για παιδικές 
ιστοσελίδες χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά των υπολοίπων κανόνων (Nielsen, 2010). 

Παρακάτω παρατίθενται εν συντοµία οι διαφορές παιδιών και ενηλίκων στη χρήση και τις 
προτιµήσεως των ιστοσελίδων (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1. ∆ιαφορές παιδιών - ενηλίκων στη χρήση και τις προτιµήσεις των ιστοσελίδων 

 Παιδιά Ενήλικες 

Σκοπός επίσκεψης 
ιστοσελίδων 

∆ιασκέδαση Εύρεση υλικού. 
Επικοινωνία 

Πρώτες αντιδράσεις 
Γρήγορη κριτική µιας ιστοσελίδας 
(και εγκατάλειψή της αν δεν είναι 
καλή) 

Γρήγορη κριτική µιας 
ιστοσελίδας (και 
εγκατάλειψή της αν δεν 
είναι καλή) 

Προθυµία αναµονής Θέλουν άµεση ανταπόκριση Περιορισµένη υποµονή 

Χρήση συµβατικών 
διεπιφανειών*  

Προτιµάται Προτιµάται 

Έλεγχος από τον χρήστη Προτιµάται Προτιµάται 

∆ιάθεση εξερεύνησης 
∆οκιµάζουν πολλές επιλογές 
Σαρώνουν την οθόνη 

Ακολουθούν πιστά το 
κυρίως µονοπάτι 
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Πολλαπλή/περιττή πλοήγηση Προκαλεί µεγάλη σύγχυση Προκαλεί µικρή σύγχυση 

Επιλογή πίσω (Back button) 

∆εν χρησιµοποιείται (µικρότερα 
παιδιά) 
Προσφεύγουν σ’ αυτήν 
(µεγαλύτερα παιδιά) 

Προσφεύγουν σ’ αυτήν 

Ανάγνωση 
Καθόλου (µικρότερα παιδιά) 
Αβέβαιο (µικρά παιδιά) 
Σαρώνουν (µεγαλύτερα παιδιά) 

Σαρώνουν 

Επίπεδο ανάγνωσης Ανάλογα µε το επίπεδο κάθε παιδιού 
Χαµηλού επιπέδου 
(γραµµατισµού) κείµενα 
για ευρύτερο κοινό** 

Μεταφορές(metaphors)/σχή
µατα της πραγµατικής ζωής  

Πολύ χρήσιµες για παιδιά που δεν 
διαβάζουν ακόµη 

Συχνά αποσπούν την 
προσοχή ή είναι 
θορυβώδεις για µια 
διεπιφάνεια 

Μέγεθος γραµµατοσειράς 
14 στ. (µικρά παιδιά) 
12 στ. (µεγαλύτερα παιδιά) 

10 στ.  
(µέχρι 14 στ. για 
υπερήλικες) 

Φυσικοί περιορισµοί 
Αργή δακτυλογράφηση 
Κακός έλεγχος του ποντικιού 

Κανένας (εκτός εάν 
υπάρχουν φυσικές 
αναπηρίες) 

Κύλιση (Scrolling) 
Αποφυγή (µικρά παιδιά) 
Κάποια (µεγαλύτερα παιδιά) 

Κάποια 

Κινούµενα γραφική και ήχοι Προτιµώνται Συνήθως δεν προτιµώνται 

∆ιαφηµίσεις ∆εν µπορούν να τις διακρίνουν από 
το πραγµατικό περιεχόµενο 

Αποφεύγονται (αγνόηση 
των banners) 
Αντιµετωπίζονται µε 
δυσπιστία 

Καταχώρηση προσωπικών 
πληροφοριών 

Συνήθως γνωρίζουν τις 
επιφυλάξεις: διστάζουν να εισάγουν 
πληροφορίες 

Συχνά απερίσκεπτα 
πρόθυµοι να δώσουν 
προσωπικές πληροφορίες 

Ηλικιακά στοχευµένη 
σχεδίαση (Age-targeted 
design) 

Κρίσιµη, µε πολύ λεπτές διακρίσεις 
µεταξύ των ηλικιακών οµάδων 

Ασήµαντη για τις 
περισσότερες ιστοσελίδες 
(εκτός αν αφορούν 
ηλικιωµένους) 

Αναζήτηση 

Μεγαλύτερη εξάρτηση από 
σελιδοδείκτες παρά από την 
αναζήτηση, αλλά µεγαλύτερα παιδιά 
κάνουν αναζήτηση 

Κύριος τρόπος εισόδου σε 
ιστοσελίδες 

* 50-79% των ιστοσελίδων χρησιµοποιούν ίδιους τρόπους πλοήγησης. Με αυτούς τους 
συµβατικούς τρόπους, οι χρήστες αναµένουν τα πάντα να λειτουργούν µε τον τρόπο που οι ίδιοι 
γνωρίζουν όταν επισκέπτονται µια καινούργια ιστοσελίδα γιατί έτσι συνήθως λειτουργούν. 

** Χαµηλός γραµµατισµός σηµαίνει πως οι χρήστες δεν είναι αναλφάβητοι. Μπορούν να διαβάσουν 
αλλά µε δυσκολία. Οι χρήστες µε χαµηλό επίπεδο γραµµατισµού δεν µπορούν να κατανοήσουν ένα 
κείµενο απλά “ρίχνοντας µια µατιά” σ’ αυτό. Πρέπει να το διαβάσουν λέξη προς λέξη και να 
δαπανήσουν πολύ χρόνο προσπαθώντας να κατανοήσουν πολυσύλλαβες λέξεις. 
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5. Κανόνες Σχεδιασµού Ιστοσελίδων 

 

Οι Shneiderman και Plaisant (2005) τονίζουν πως οι κανόνες βοηθούν τους σχεδιαστές 
των ιστοσελίδων να αναπτύξουν µία κοινή γλώσσα και να προάγουν την συνοχή µεταξύ 
τους στην ορολογία, την εµφάνιση και την ακολουθία των ενεργειών.  

Ένα κανόνας ευχρηστίας ιστοσελίδων µπορεί να οριστεί ως “κάθε δήλωση που µπορεί να 
εξασφαλίσει κάποιου βαθµού αρτιότητα µιας συγκεκριµένης διεπιφάνειας µιας ιστοσελίδας 
σε σχέση µε ένα καθορισµένο πλαίσιο χρήσης όπου διάφοροι χρήστες πρέπει να 
πραγµατοποιήσουν διαδραστικές διεργασίες µε ένα δεδοµένο σύστηµα” (Scapin, 2000). 
Έτσι, η χρήση των κανόνων διασφαλίζει την ευχρηστία και την προσβασιµότητα στις 
ιστοσελίδες (Allegrezza, 2002). 

 

i. Κανόνες ευχρηστίας διεπιφανειών για παιδιά 

 

Α1. Χρήση κινούµενων γραφικών (animation) ενώ “φορτώνουν” (download) 
µεγάλα αρχεία παιχνιδιών.  

Προσθήκη απλών, διασκεδαστικών γραφικών για να κρατούν το ενδιαφέρον των χρηστών 
ενώ “φορτώνουν” µεγάλα αρχεία. Η χρήση εµβόλιµων διαδραστικών παιχνιδιών γι’ αυτό 
το σκοπό δεν συνιστάται γιατί τα παιδιά θεωρούν πως επιλέξανε λάθος παιχνίδι. Σε 
περίπτωση χρήσης εµβόλιµων παιχνιδιών καλό είναι να παρέχεται επαρκής ανάδραση 
(feedback) που θα ειδοποιεί για την ολοκλήρωση της “φόρτωσης” (Εικόνα 1). 

 

  

Εικόνα 1. Χρήση γραφικών για υπόδειξη του χρόνου αναµονής 

 
Α2. Παροχή ανταµοιβής για την πρόοδο.  
Παροχή κινήτρων στα παιδιά για να συνεχίσουν µε ανταµοιβές για την πρόοδό τους (π.χ. 
ολοκλήρωση ενός παιχνιδιού). Αυτά µπορεί να είναι µε τη µορφή επαίνου, διασκεδαστικών 
γραφικών/ήχων ή πιστοποίηση του επιτεύγµατός τους µε την εγγραφή του ονόµατός τους 
σε έναν πίνακα κατάταξης (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2. Παροχή επιβράβευσης 

 

Α3. Εύκολος εντοπισµός και επιλογή υπερσυνδέσµων. 

Οι υπερσύνδεσµοι δεν πρέπει να είναι πολύ µικροί σε µέγεθος. Ο νόµος του Fitts (Fitts’ 
Law) διατυπώνει πως ο χρόνος που απαιτείται για να επιλεγεί ο στόχος στην οθόνη (είτε 
λέξη είτε εικόνα) καθορίζεται από την απόστασή του από τον δείκτη του ποντικιού και το 
µέγεθος του στόχου. Με άλλα λόγια, είναι πιο εύκολο και γρήγορο να επιλεγούν µεγάλα 
και κοντινά αντικείµενα παρά µικρά και αποµακρυσµένα το ένα από το άλλο. Συνεπώς, η 
αύξηση του µεγέθους των υπερσυνδέσµων και των κουµπιών αυξάνει των ευχρηστία. 
Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως σε παιδιά που δεν έχουν αναπτύξει ακόµη ιδιαίτερες ικανότητες 
χειρισµού του ποντικιού.  

Τον εντοπισµό του υπερσυνδέσµου ενισχύει η χρήση ήχου, κίνησης και αλλαγή χρώµατος 
όταν ο δείκτης του ποντικού περνάει από πάνω του (rollover) (Εικόνα 3). ∆εν συνιστάται 
η συνεχόµενη χρήση κίνησης και αλλαγή χρώµατος, γιατί όχι µόνο δεν βοηθούν στον 
εντοπισµό του υπερσυνδέσµου αλλά αποσπούν την προσοχή του παιδιού από τον 
πραγµατικό στόχο του. 

  
Εικόνα 3. Χρήση εύκολης επιλογής υπερσυνδέσµου 

 

Α4. Μείωση της επιβάρυνσης της βραχυπρόθεσµης µνήµης.  

Οι σωστά σχεδιασµένες διεπιφάνειες δεν πρέπει να απαιτούν από τα παιδιά να θυµούνται 
επιλογές, τρόπους χειρισµού/ελέγχου, τοποθεσίες κ.λπ. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί είτε µε 
την παροχή σχετικής βοήθειας όπου και όταν χρειάζεται είτε κάνοντας σαφείς τις 
δυνατότητες και τις επιλογές (Εικόνα 4). Είναι αυτονόητο φυσικά πως η επιλογή της 
βοήθειας ή των οδηγιών είναι πάντοτε διαθέσιµες, σε συγκεκριµένο σηµείο και ορατές µε 
ξεκάθαρο τρόπο.  

Πολλές φορές τοποθετούνται “παγίδες” (mine-sweeping) στα διάφορα παιχνίδια για να 
προκληθούν να ανακαλύψουν τι κρύβεται από “κάτω” τους. Αυτό, όµως αυξάνει την 
υπερφόρτωση της µνήµης τους και συνεπώς τα οφέλη από την αναζήτηση θα πρέπει να 
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αντισταθµιστούν ενάντια στο κόστος της υπερφόρτωσης της µνήµης καθώς τα παιδιά 
αιφνιδιάζονται και βρίσκονται ξαφνικά σε ένα καινούργιο περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, 
θα πρέπει να παρέχονται ξεκάθαρες και απλές οδηγίες και σχετικά λίγες επιλογές (π.χ. σε 
ένα παιχνίδι οι επιλογές: “επόµενο”, “τέλος”, “αγνόηση”, “βοήθεια”, “επιστροφή στο 
µενού”, θα ήταν αρκετές). 

  
Εικόνα 4. Μείωση της επιβάρυνσης της βραχυπρόθεσµης µνήµης µε παροχή καθοδήγησης 

και βοήθειας 

Επίσης, όπως και σε άλλες επιστήµες, έτσι και στην πληροφορική και ειδικότερα στο τοµέα 
της σχεδίασης ιστοσελίδων και εφαρµογών/προγραµµάτων, πρέπει να εφαρµόζεται ο 
κανόνας των 7 ± 2 στοιχείων που παρουσιάζονται κάθε φορά. Για παράδειγµα, έχει 
αποδειχθεί πως όταν υπάρχουν περισσότερες από 7 υπερσυνδέσεις στο µενού, ο χρήστης 
δεν µπορεί µε ευκολία να θυµάται ποιες είναι ή σε ποια σειρά βρίσκονται. Ακόµη, αν 
υπάρχουν λιγότερες από 7 και υπάρχει αρκετό υλικό στην ιστοσελίδα, τότε πιθανότατα δεν 
έχει γίνει σωστή οµαδοποίηση ή παρουσίαση των διαφόρων κατηγοριών για να 
προστεθούν οι τίτλοι τους στο µενού ή την οθόνη πλοήγησης. 

 

Α5. Ανάδραση (Feedback).  

Απαιτείται πάντοτε η παροχή σαφούς ανατροφοδότησης για την εξέλιξη µιας 
δραστηριότητας και προσαρµοσµένης πληροφόρησης για το αποτέλεσµα κάποιας 
αλληλεπίδρασης (είτε µε λόγια, µε αλλαγή χρώµατος, ήχο κλπ). Το γενικό και αόριστο 
µήνυµα “Λάθος” που µπορεί να εµφανιστεί, δεν βοηθά το παιδί να καταλάβει πού έχει γίνει 
το λάθος. Μια σωστή αντιµετώπιση θα ήταν το µήνυµα “Έχεις βάλει περισσότερους 
χαρακτήρες. Βάλε µόνο όσους χρειάζεται” (Εικόνα 5). Είναι φυσικά χρήσιµη η 
καθοδήγηση για τις επόµενες διαθέσιµες επιλογές. 

  
Εικόνα 5. Παροχή ανάδρασης µε την εµφάνιση των λάθος απαντήσεων µε κόκκινο χρώµα 
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Α6. Αποφυγή διαδραστικότητας που απαιτεί σύρσιµο και εναπόθεση (drag-and-
drop).  

Ιδιαίτερα για µικρά παιδιά οι κινητικές και οι δεξιότητες χρήσης του ποντικιού δεν είναι 
τόσο ανεπτυγµένες και έτσι οι δραστηριότητες που απαιτούν µεγάλη προσπάθεια και 
ακρίβεια (όπως το σύρσιµο και η εναπόθεση) µπορεί να αποτελέσουν εµπόδιο στη χρήση 
της διεπιφάνειας (Εικόνα 6). 

 

  
Εικόνα 6. ∆ιάδραση µε ένα µόνο “κλικ” 

 

Α7. Χρήση αλληλεπίδρασης. 

Είναι θετικό να παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής σε µια ιστοσελίδα, άµεσης επικοινωνίας 
των εγγεγραµµένων µελών, δηµιουργίας οµάδων συζήτησης, συνεργατικών 
δραστηριοτήτων (Εικόνα 7α), χρήσης διαδραστικών εφαρµογών (Εικόνα 7β) και 
παραµετροποίησης όχι µόνο της διεπιφάνειας: αλλαγή χρωµάτων/διάταξης/µεγέθους 
γραµµάτων, αλλαγή/κατάργηση ήχου, αλλά και της επιφάνειας εργασίας του υπολογιστή 
του παιδιού (π.χ. αλλαγή της εικόνας της επιφάνειας εργασίας χρησιµοποιώντας µια εικόνα 
της ιστοσελίδας). 

 
Εικόνα 7α. Χρήση συνεργατικών δραστηριοτήτων 

 
Εικόνα 7β. Χρήση αλληλεπίδρασης 
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Α8. Αποφυγή περιττής αλληλεπίδρασης. 

Η αλληλεπίδραση µπορεί να καταστήσει το περιεχόµενο µιας διεπιφάνειας πιο ελκυστικό, 
αλλά οι περιττές αλληλεπιδράσεις και πληροφορίες που δεν έχουν κάποια άµεση σχέση µε 
τις ενέργειες που θα γίνουν, ενέχουν τον κίνδυνο να αποσπάσουν την προσοχή των 
παιδιών (π.χ. αναδυόµενα παράθυρα διαφηµίσεων) (Εικόνα 8). Ως αποτέλεσµα, οι 
περιττές αλληλεπιδράσεις µπορεί να κάνουν φαινοµενικά ελκυστική µια διεπιφάνεια, αλλά 
όχι το υλικό µε το οποίο πρέπει να αλληλεπιδράσουµε. 

 

  
Εικόνα 8. Χρήση περιττής αλληλεπίδρασης µε αναδυόµενα παράθυρα 

 

Α9. Χρήση εικονιδίων που έχουν οπτικό και γνωστικό νόηµα για τα παιδιά 

Οι καλύτερες και πλέον εύχρηστες εικόνες είναι εύκολα αναγνωρίσιµες, είναι εµφανές πως 
είναι υπερσύνδεσµοι και έχουν µέγεθος τουλάχιστον 2,5 εκ. για να βοηθούν το 
συντονισµό µατιού-χεριού. 

∆εν πρέπει, επίσης, να ξεχνούµε πως τα παιδιά µπορούν να ξεχωρίσουν µια 
“διασκεδαστική” διεπιφάνεια από µια εύχρηστη. Τα κουµπιά θα πρέπει να παρουσιάζουν 
οικεία πράγµατα για τα παιδιά και να κάνουν ξεκάθαρο το σκοπό τους (π.χ. πινέλα για τα 
παιχνίδια ζωγραφικής) (Εικόνα 9). Όπως έχει ήδη προαναφερθεί για τους 
υπερσυνδέσµους, θα ήταν καλό να γίνεται χρήση ήχου, κίνησης ή αλλαγή χρώµατος όταν 
ο δείκτης του ποντικού περνάει πάνω από τα κουµπιά (rollover). 

Τέλος, δεν είναι χρήσιµο να βασιζόµαστε σε βαρετές ή δυσνόητες σχεδιαστικές αλληγορίες 
(metaphors) αλλά να χρησιµοποιούµε σαφείς εικόνες και ξεκάθαρα ονόµατα κατηγοριών 
για την πλοήγηση. 

  
Εικόνα 9. Χρήση εικονιδίων που έχουν οπτικό νόηµα για τα παιδιά 
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Α10. Ο τύπος της γραµµατοσειράς µπορεί να είναι παράγοντας ελκυστικότητας 
µιας διεπιφάνειας. 

Για παράδειγµα, οι Bernard και Mills (2001) υποστηρίζουν πως οι µαθητές της 4ης και 5ης 
τάξης προτιµούν ιδιαιτέρως τις γραµµατοσειρές Arial µε µέγεθος 14 στιγµές και Comic 
Sans MS µε µέγεθος 12 στιγµές παρά Times New Roman και Courier New µε µέγεθος 12 
στιγµές (Εικόνα 10α). ∆ιερευνώντας τις προτιµήσεις των µαθητών, καταλήξανε στο 
συµπέρασµα πως η γραµµατοσειρά Comic Sans MS είναι η πλέον δηµοφιλής (Εικόνα 10β). 
Στο ίδιο αποτέλεσµα καταλήξαµε και µετά τη διενέργεια user testing και focus group µε 
παιδιά ηλικίας 6-12 ετών για τα αποτελέσµατα των οποίων θα αναφερθούµε σε άλλο 
κεφάλαιο αυτής της εργασίας. 

 

   
Εικόνα 10β. ∆ιαφορετικές γραµµατοσειρές και τρόποι παρουσίασης των κατηγοριών 

 

ii. Γενικοί κανόνες ευχρηστίας διεπιφανειών 

 

Εκτός από τους παραπάνω κανόνες ευχρηστίας που είναι καλό να τηρούνται κατά τη 
σχεδίαση διεπιφανειών που απευθύνονται σε παιδιά, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι κανόνες 
που ισχύουν για όλες τις οµάδες που µπορεί να χρησιµοποιήσουν ένα λογισµικό ή µια 
ιστοσελίδα (π.χ. ενήλικες µε διαφορετικό επίπεδο γνώσης/χειρισµού των Η/Υ, υπερήλικες, 
άτοµα µε προβλήµατα όρασης ή κινητικά προβλήµατα). Κάθε ερευνητής και συγγραφέας 
που ασχολείται µε την επιστήµη της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, προτείνει 
πλήθος κανόνων ευχρηστίας. Όλοι τους, όµως, συγκλίνουν περίπου στις ίδιες αρχές τις 
οποίες απλώς περιγράφουν µε διαφορετικό τρόπο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω 
κανόνες οι οποίοι και χρησιµοποιήθηκαν µαζί µε τους προηγούµενους στην αξιολόγηση 
τόσο των ίδιων των κανόνων όσο και διαφόρων διεπιφανειών από παιδιά ηλικίας 6-12 
ετών. 

 

 

Εικόνα 10α. Οι τέσσερις τύποι γραµµατοσειρών τους οποίους  
µελέτησαν οι Bernard και Mills 



Ευχρηστία διεπιφανειών που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών 

Ηλιάνα Γιαννούση - 2011         11 

Β1. Αντιπαραβολή µεταξύ του συστήµατος και του πραγµατικού κόσµου. 

Οι διεπιφάνειες, πρέπει να χρησιµοποιούν τη γλώσσα και τα νοητικά µοντέλα του χρήστη 
τους, τόσο µε εικόνες και εκφράσεις όσο και µε έννοιες που είναι οικείες στο χρήστη 
(Εικόνα 11). 

 

 
Εικόνα 11. Χρήση εικόνων του πραγµατικού κόσµου για  

αναπαράσταση ασκήσεων µαθηµατικών 
 

Β2. Χρήση περιγραφικού και διαφορετικού τίτλου σε κάθε σελίδα/οθόνη. 

Οι “Τίτλοι” βοηθούν το χρήστη µε γρήγορο τρόπο να εντοπίσει πού βρίσκεται µειώνοντας 
τη σύγχυσή του σε περίπτωση που “χαθεί” (Εικόνα 12). Επιπλέον, οι τίτλοι στις 
ιστοσελίδες χρησιµοποιούνται από τις µηχανές αναζήτησης για να εντοπιστούν οι σελίδες 
όταν κάνουν αναζήτηση οι χρήστες. Χωρίς τίτλους µια σελίδα δεν µπορεί να εντοπιστεί. 

 

 
Εικόνα 12. Χρήση ξεχωριστού τίτλου σε κάθε σελίδα 

 

Β3. Αυτοµατοποίηση όσο των δυνατών περισσότερων λειτουργιών. 

Πρέπει να µειωθεί η ανάγκη να εκτελούν οι χρήστες εργασίες όπως υπολογισµοί, 
εκτιµήσεις, ανάκληση αριθµών και κωδικών κ.λπ. (εκτός, φυσικά, κι αν αυτά απαιτούνται 
στο πλαίσιο κάποιας δραστηριότητας/άσκησης). Όταν οι υπολογιστές κάνουν όσο το 
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δυνατόν περισσότερες εργασίες τέτοιους είδους, οι χρήστες επικεντρώνονται στην 
εκτέλεση δραστηριοτήτων που πραγµατικά απαιτούν ανθρώπινη σκέψη και ιδέες. 

Επίσης, είναι χρήσιµο να επιτρέπεται η παραµετροποίηση της εφαρµογής/ιστοσελίδας έτσι 
ώστε οι χρήστες να µπορούν να την προσαρµόζουν όταν π.χ. εκτελούν συχνά 
συγκεκριµένες εργασίες ή κάνουν συγκεκριµένες επιλογές και να τις αποθηκεύουν για 
µελλοντική χρήση (π.χ. η αποθήκευση ενός ονόµατος χρήστη, γλώσσας κ.λπ.) όπως στις 
εφαρµογές των εικόνων 13α και 13β. 

 

   
Εικόνα 13α. Αυτοµατοποίηση αποθήκευσης ονόµατος 

Εικόνα 13β. Αυτοµατοποίηση αποθήκευσης ονόµατος και κωδικού 
 

Β4. Παρουσίαση πληροφοριών και παρόµοιων ενεργειών µε συνέπεια σε όλη την 
εφαρµογή/ιστοσελίδα.  

Όσο πιο οµοιόµορφη είναι µια εφαρµογή στη σχεδίασή της, τόσο πιο εύκολα βρίσκουν οι 
χρήστες τις κατηγορίες και πλοηγούνται στις διάφορες σελίδες. Αυτή η οµοιοµορφία 
πρέπει να εφαρµόζεται στο λογότυπο της εφαρµογής, τους τίτλους και τις κεφαλίδες, τα 
στοιχεία πλοήγησης, τις εικόνες, τη γραµµατοσειρά, το µέγεθος και το χρώµα της, τα 
κουµπιά κ.λπ. και τα οποία θα πρέπει να τοποθετούνται πάντοτε στο ίδιο ακριβώς σηµείο 
(Εικόνα 14α). 

Οι χρήστες, και ιδιαιτέρως οι µεγαλύτεροι σε ηλικία, τείνουν να µαθαίνουν και να 
αποµνηµονεύουν τις τοποθεσίες των πληροφοριών, των λειτουργιών και του ελέγχου. 
Έτσι, διατηρώντας συνέπεια δεν επιβαρύνουµε την βραχυπρόθεσµη µνήµη των χρηστών 
του συστήµατος, µιας και ασυναίσθητα πλέον θα επιλέγουν τις δραστηριότητες που 
εκτελούν συχνά, χωρίς να αναγκάζονται να ψάχνουν σε κάθε διεπιφάνεια να βρουν αυτό 
που θέλουν ακόµη κι αν παρουσιάζεται µε την ίδια µορφή συνεχώς (κείµενο, χρώµα, 
εικονίδιο) αλλά σε διαφορετικά σηµείο (Εικόνα 14β).  
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Εικόνα 14α. Ιστοσελίδα µε συνεπή παρουσίαση των στοιχείων της 

 
 Εικόνα 14β. Ιστοσελίδα µε ασυνεπή παρουσίαση των στοιχείων της. Στο ένα παιχνίδι το 
πλαίσιο βοήθειας φαίνεται στα δεξιά και στο άλλο στα αριστερά. Επίσης γίνεται χρήση 

διαφορετικού χρώµατος υπόβαθρου από σελίδα σε σελίδα. 

 

Β5. Αποφυγή πλαισίων εκτός και αν υπάρχει σοβαρός λόγος ύπαρξής τους. 

Τα πλαίσια καθιστούν δυσκολότερη τη χρήση µιας διεπιφάνειας και πρέπει να 
χρησιµοποιούνται µόνο όταν δεν είναι εφικτές άλλες σχεδιαστικές λύσεις. Επιπλέον, 
απαιτούν περισσότερο χρόνο σχεδίασης, ανάπτυξης και ανανέωσης. Ο χωρισµός µιας 
διεπιφάνειας σε πλαίσια µπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους χρήστες αφού παραβιάζουν 
το βασικό µοντέλο που έχει υπ’ όψιν του ο χρήστης (Εικόνα 15). Επίσης, µπορεί να 
αποφέρουν αναπάντεχα αποτελέσµατα ιδιαιτέρως όταν χρησιµοποιείται το κουµπί 
“επιστροφής” ("Back" button) το οποίο είναι πολύ βασικό στη χρήση µιας διεπιφάνειας και 
την αναίρεση µιας λειτουργίας. 

 

 
Εικόνα 15. Σελίδα µε χρήση πλαισίων 
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Β6. Παροχή χρήσιµου και εύχρηστου περιεχοµένου που υποστηρίζει τον στόχο 
της εφαρµογής σε κάθε διεπιφάνεια. 

Το περιεχόµενο είναι το πιο κρίσιµο στοιχείο κάθε εφαρµογής ή ιστοσελίδας. Η παροχή 
εύκολης πρόσβασης και καλής ευχρηστίας σε λάθος περιεχόµενο είναι αυτονόητο πως 
προκαλεί προβλήµατα.  

Είναι άγραφος κανόνας του διαδικτύου πως τα πάντα είναι ένα “κλικ” µακριά (“everything 
is just one click away”). Αυτό σηµαίνει πως ο στόχος και το περιεχόµενο της ιστοσελίδας 
πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµος. Σύµφωνα µε µελέτες κάθε νέος επισκέπτης µιας 
ιστοσελίδας αφιερώνει 3-4 δευτερόλεπτα για να σαρώσει τη διεπιφάνεια. Αν δεν βρει αυτό 
που ψάχνει ή κάτι το ενδιαφέρον, τότε µοιραία... θα κάνει το “κλικ” για την επόµενη 
σελίδα. Αυτός ο κανόνας, λοιπόν, είναι ζωτικής σηµασίας αν θέλουµε µια ιστοσελίδα να 
πετυχαίνει το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε (Εικόνα 16). 

 

 
Εικόνα 16. Παροχή άµεσων πληροφοριών σε γονείς και παιδιά 

 

Β7. Χρήση ιεραρχικής ταξινόµησης σε όλη τη δοµή της ιστοσελίδας µε βάση την 
σπουδαιότητα κάθε κατηγορίας (από την πιο σηµαντική στην πιο αδιάφορη).  

Οι πλέον σηµαντικές κατηγορίες θα πρέπει να εµφανίζονται υψηλότερα στη σελίδα έτσι 
ώστε οι χρήστες να τις εντοπίζουν ταχύτερα. Επιπλέον, είναι χρήσιµο να τοποθετούνται τα 
σηµαντικά πράγµατα στην κορυφή, στην πρώτη δέσµη πληροφοριών για να διευκολύνεται 
η “σάρωση” της οθόνης από τον χρήστη. Όσοι ασχολούνται µε την ανάλυση διεπιφανειών, 
συχνά αναφέρουν τον όρο “first screenful” για να περιγράψουν την πρώτη εικόνα που 
έχουµε µόλις αντικρίζουµε µια διεπιφάνεια χωρίς να κυλήσουµε την οθόνη προς τα κάτω-
στην ουσία αποτελεί και την πρώτη εντύπωση που αποκοµίζουµε. Σύµφωνα, µάλιστα, µε 
την έρευνα του Koyani (2002) οι µεγαλύτεροι σε ηλικία χρήστες τείνουν να επιλέγουν 
υπερσυνδέσµους που είναι στο πρώτο “screenful” ενώ τα παιδιά, χρησιµοποιούν τη µπάρα 
µετακύλισης και σαρώνουν την οθόνη µέχρι κάτω πριν να επιλέξουν κάτι. Αυτό οδηγούσε 
τους µεγαλύτερους χρήστες σε βιαστικές και συνήθως λανθασµένες επιλογές. 

Οι περισσότεροι χρήστες όταν επισκέπτονται µια ιστοσελίδα συνήθως δε διαβάζουν 
λεπτοµερώς τα στοιχεία της (κείµενα, υπερσυνδέσµους, εικόνες), αλλά τη “σαρώνουν” µε 
µια γρήγορη µατιά. Μόνο αν κάτι τους τραβήξει το ενδιαφέρον σταµατούν τη “σάρωση” 
και διαβάζουν τις σχετικές πληροφορίες. Αν το υλικό δεν είναι ενδιαφέρον ή σωστά 
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δοµηµένο τότε ίσως δεν φθάσουν καν στο τέλος της οθόνης και την εγκαταλείψουν 
γρήγορα. 

Επίσης, οι έµπειροι χρήστες του διαδικτύου σαρώνουν το µενού ή τη λίστα µιας 
ιστοσελίδας από πάνω προς τα κάτω. Γενικά, οι χρήστες πρώτα κοιτούν στο κέντρο και 
πάνω της σελίδας, µετά αριστερά και δεξιά και στο τέλος ξεκινούν την συστηµατικά 
προσπέλαση προς το τέλος της σελίδας. Θα πρέπει να σηµειωθεί, φυσικά, πως διαδικασία: 
κέντρο-αριστερά-δεξιά, δεν είναι πάντοτε απόλυτη και εξαρτάται από την εµπειρία του 
καθενός. Ακόµη, σε λαούς όπου η ανάγνωση γίνεται από δεξιά προς τα αριστερά υπάρχει 
αντιστροφή των βηµάτων: κέντρο-δεξιά-αριστερά, αφού είναι συνηθισµένοι να ξεκινούν 
από τα δεξιά την ανάγνωση. Επιπλέον, αρκετοί καινούργιοι χρήστες-ιδίως µεγάλης 
ηλικίας- σαρώνουν την οθόνη κυκλικά και χωρίς συγκεκριµένη ροή. 

Συνεπώς, όλο το κρίσιµο περιεχόµενο και οι επιλογές πλοήγησης θα πρέπει να είναι στην 
κορυφή της σελίδας (Εικόνα 17). Ιδιαιτέρως σε σελίδες παροχής άλλων συνδέσεων, όλες 
οι κύριες επιλογές θα πρέπει να είναι ορατές χωρίς κύλιση (scrolling). ∆ιαφορετικά, οι 
χρήστες ίσως κρίνουν ως αδιάφορο το ορατό κοµµάτι της σελίδες και δεν ενδιαφερθούν 
να φθάσουν µέχρι το τέλος.  

 
Εικόνα 17. Τοποθέτηση σηµαντικών επιλογών στην κορυφή 

 

Β8. Χρήση των ίδιων βοηθών πλοήγησης σε όλες τις σελίδες.  

Με έναν οµοιόµορφο τρόπο πλοήγησης υπάρχει µεγαλύτερη σιγουριά πως οι χρήστες θα 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν την ιστοσελίδα αποτελεσµατικά (Εικόνα 18). Αυτός, είναι 
ένας τρόπος για να µειωθεί η ανασφάλεια και ο φόβος µη χαθούν τα οποία µπορεί να 
νιώθουν οι, νέοι συνήθως, επισκέπτες. 

 

  
Εικόνα 18. Οµοιόµορφη χρήση βοηθών πλοήγησης 

 

Β9. Οµαδοποίηση παρεµφερών στοιχείων πλοήγησης. 

Τα στοιχεία πλοήγησης βοηθούν τους χρήστες να βρουν και να µετακινηθούν προς τις 
περιοχές του ιστότοπου που τους ενδιαφέρουν. Επίσης, τους ενισχύουν έτσι ώστε να 
αναπτύξουν ένα νοητικό µοντέλο/διάγραµµα του ιστότοπου. 
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Εικόνα 19α. Σωστή διάταξη και οµαδοποίηση παρεµφερών επιλογών 

Εικόνα 19β. Μη χρήση οµαδοποίησης παρεµφερών επιλογών 

Στην εικόνα 19α παρουσιάζεται µια σωστή διάταξη ιστοσελίδας όπου οµαδοποιούνται όχι 
µόνο οι διάφορες κατηγορίες, αλλά και ο τρόπος παρουσίασής τους (π.χ. λίστα, πλαίσιο µε 
λίστα, καρτέλες-tabs κλπ). Ενώ στην εικόνα 19β υπάρχει µια ιστοσελίδα όπου όλες οι 
πληροφορίες παρουσιάζονται σκόρπιες και συνεπώς είναι πιο δύσκολο να τις 
προσπελάσουµε. 

 

Β10. Χρήση µεγέθους τουλάχιστον 10 στιγµών (10-point) και αποφυγή πολύ 
“καλλιτεχνικών” γραµµατοσειρών για επίτευξη της καλύτερης δυνατής 
απόδοσης. 

Έρευνες έχουν δείξει πως οι γραµµατοσειρά που έχουν µέγεθος λιγότερο από 10 στιγµές 
προκαλούσαν χαµηλότερες επιδόσεις στους χρήστες των ιστοσελίδων. Όταν οι σελίδες 
απευθύνονται σε παιδιά ή ανθρώπους άνω των 65 είναι καλύτερο να χρησιµοποιούνται 
τουλάχιστον 12 ή 14 στιγµές (Εικόνα 20α). 

Επίσης, οι “καλλιτεχνικές” γραµµατοσειρές, µπορεί να είναι πιο όµορφες αλλά είναι και πιο 
δυσανάγνωστες (Εικόνα 20β). Ιδίως όταν δίνονται µεγάλα ή δυσνόητα κείµενα. Επιπλέον, 
είναι τελείως ακατάλληλες για ανθρώπους µε δυσλεξία ή προβλήµατα όρασης. 

 

 
Εικόνα 20α. ∆ιαφορετικά µεγέθη γραµµατοσειρών 
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Εικόνα 20β. ∆ιαφορετικά είδη γραµµατοσειρών 

 

Β11. Χρήση, όπου είναι δυνατόν, µπλε υπογραµµισµένου κειµένου για όλες τις 
αχρησιµοποίητες υπερσυνδέσεις. 

Επιπλέον, οι χρήστες διευκολύνονται όταν δεν είναι απαραίτητο να µετακινήσουν το 
δείκτη του ποντικιού τους πάνω από κάποιο στοιχείο (κείµενο, εικόνα) για να δουν αν 
µετατρέπεται σε “χεράκι” και να καταλάβουν αν είναι υπερσύνδεσµος. Μερικοί 
υπερσύνδεσµοι αγνοούνται από τους χρήστες γιατί δεν είναι εµφανείς. Οι υπερσύνδεσµοι, 
συνεπώς, πρέπει να προσδιορίζονται µε σαφήνεια έτσι ώστε να υπάρχει ελάχιστη (ή 
µηδενική) αβεβαιότητα από τους χρήστες αν µπορούν να τους επιλέξουν πριν καν πάνε 
εκεί το δείκτη του ποντικιού. 

Η έρευνα των Bailey, Koyani & Nall (2000) έδειξε πως όταν οι χρήστες έχουν οπτικές 
ενδείξεις για τους υπερσυνδέσµους (σε αντίθεση µε την µετατροπή του δείκτη του 
ποντικιού) µπορούν να βρουν τις απαιτούµενες πληροφορίες επτά φορές ταχύτερα. 

Όσον αφορά το κείµενο, οι χρήστες περιµένουν οι υπερσύνδεσµοι να είναι µπλε και 
υπογραµµισµένοι. Για τα γραφικά που είναι υπερσύνδεσµοι, η χρήση του όρου “κάντε κλικ 
εδώ”/"click here" δείχνει να αυξάνει την αναγνώριση πως το γραφικό είναι 
υπερσύνδεσµος. Όµως, κάποιοι αυτόµατοι αναγνώστες οθόνης (screen readers) ίσως 
αντιµετωπίσουν προβλήµατα στο να ερµηνεύσουν το πού αναφέρεται το “κάντε κλικ 
εδώ”/“click here”. 

 

 
Εικόνα 21. ∆υσκολία εντοπισµού του υπερσυνδέσµου 

Πηγή εικόνας: http://www.netmechanic.com/news/vol6/usability_no7.htm 
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Στο κείµενο της εικόνας 21 δεν είναι σαφές ποια λέξη είναι υπερσύνδεση. Έτσι, 
προκαλείται σύγχυση στο χρήστη µε αποτέλεσµα να την αγνοήσει ή ακόµη και αυξηθεί το 
άγχος και η αβεβαιότητά του (Thomason, 2003). 

 

Β12. Χρήση γραφικών που βελτιώνουν το περιεχόµενο ή οδηγούν σε καλύτερη 
κατανόηση των πληροφοριών που παρουσιάζονται. 

Ο χρήστες ίσως είναι πρόθυµοι να περιµένουν τη φόρτωση γραφικών όταν ενισχύουν το 
περιεχόµενο της ιστοσελίδας (Εικόνα 22). Παρ’ όλ’ αυτά, είναι χρήσιµο να 
χρησιµοποιούνται λίγα και µικρά σε µέγεθος γραφικά για να µειωθεί ο χρόνος φόρτωσης 
της σελίδας. 

 

Εικόνα 22. Εικόνες που ενισχύουν το περιεχόµενο του κειµένου σχετικά µε το τεστ 
Ishihara για την αχρωµατοψία 

Πηγή εικόνας: http://www.toledo-bend.com/colorblind/ishihara.asp 

 

Β13. ∆ηµιουργία ιστοσελίδων που φορτώνουν γρήγορα. 

Ο Miller (1968) και αργότερα ο Shneiderman (1984 & 1998) πρότεινα πως ιδανικά ο 
υπολογιστής θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός δύο δευτερολέπτων από την εισαγωγή 
κάποιας εντολής από ένα απλό χρήστη κάτι στο οποίο συµφωνούν οι περισσότεροι 
σχεδιαστές υπολογιστικών συστηµάτων µέχρι και σήµερα, ενώ έρευνες έδειξαν πως δεν 
υπάρχουν πλεονεκτήµατα από την ύπαρξη χρόνου απόκρισης (response time) κάτω του 
ενός δευτερολέπτου ((Bailey (2001), Hoxmeier (2000)). 

Οι χαµηλοί χρόνοι απόκρισης ίσως οφείλονται σε πολλά γραφικά, άστοχη χρήση 
µικροεφαρµογών (applets) ή χαµηλή επίδοση του διακοµιστή. Αντιθέτως, ιστοσελίδες µε 
λιγότερα “πρόσθετα” στοιχεία, αποκρίνονται ταχύτερα (Εικόνα 23α). 

Εάν υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση, οι χρήστες ίσως δεν περιµένουν τις σελίδες να 
φορτώσουν. Όπως έχουν ήδη αναφερθεί στον κυβερνοχώρο τα πάντα είναι “ένα κλικ 
µακριά”, συνεπώς µια κακοσχεδιασµένη ή αργή ιστοσελίδα (Εικόνα 23β), όσο χρήσιµο 
υλικό κι αν παρέχει, δεν προτιµάται από τους χρήστες. Οι χρήστες περιµένουν περίπου 10 
δευτερόλεπτα, ίσως και 15, πριν χάσουν το ενδιαφέρον τους. Η γραµµή κατάστασης θα 
πρέπει οπωσδήποτε να παρέχεται όταν πρέπει να περιµένουν πάνω από 20 δευτερόλεπτα.  
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Εικόνα 23α. Χρήση ελάχιστων γραφικών για ταχύτερη επίδοση της σελίδας 

 

 
Εικόνα 23β. Υπερβολική χρήση γραφικών που επιβραδύνει την επίδοση της σελίδας 

 

Β14. Μη βασίζεστε µόνο στο χρώµα για να περάσετε ένα µήνυµα. 

Πρέπει να είµαστε βέβαιοι πως το κείµενο και τα γραφικά είναι κατανοητά και χωρίς 
χρώµα. Εάν οι σχεδιαστές εξαρτώνται από το χρώµα για να µεταδώσουν πληροφορίες, 
τότε άτοµα µε αχρωµατοψία και χρήστες που χρησιµοποιούν συσκευές µε ασπρόµαυρες 
οθόνες δεν µπορούν να τις δουν. Θα πρέπει εδώ να ληφθεί υπ’ όψιν πως 8-10% (άλλοι 
ανεβάζουν το ποσοστό σε 12-20%) του παγκόσµιου πληθυσµού πάσχει από κάποια µορφή 
αχρωµατοψίας. 

Το ίδιο πρόβληµα µπορεί να δηµιουργηθεί και όταν το χρώµα υπόβαθρου (background) 
και κειµένου έχουν περίπου την ίδια απόχρωση και συνεπώς δεν παρέχεται αρκετή 
αντίθεση στην οθόνη για ανθρώπους µε κάποιου είδους αχρωµατοψία ή µονόχρωµες 
οθόνες (Εικόνα 24) (Hess, 2000). 

 

 

Εικόνα 24. Ελάχιστη αντίθεση µεταξύ χρώµατος υπόβαθρου και γραµµατοσειράς 
Πηγή εικόνας: http://www.toledo-bend.com/colorblind/CBwebsites.asp 
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Β15. Παροχή ισοδύναµων εναλλακτικών επιλογών του οπτικού και ηχητικού 
περιεχοµένου για χρήστες που δεν διαθέτουν το κατάλληλο λογισµικό ή 
αναγνώστες κειµένου. 

Μερικοί χρήστες δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν άµεσα εικόνες, βίντεο, ήχους, 
µικροεφαρµογές κλπ, συνεπώς, µε την παροχή εναλλακτικών επιλογών ισοδύναµης 
παρουσίασης µπορούν να αντλήσουν τις πληροφορίες που θέλουν (Εικόνα 25α). Για 
παράδειγµα, µπορεί να εισαχθεί µια απλή περιγραφή στις ιδιότητες µιας εικόνας (Εικόνα 
25β)(Για να διαπιστώσουµε αν υπάρχει αυτή η “κρυφή” περιγραφή µπορούµε να 
περάσουµε το δείκτη του ποντικιού πάνω από µία εικόνα. Αν εµφανίζεται κάποιος τίτλος, 
τότε ακόµη και σε περίπτωση που δεν “φορτώσει” αυτή η εικόνα, τουλάχιστον θα 
εµφανιστεί η περιγραφή της). 

 

 
Εικόνα 25α. Παροχή εναλλακτικής πρόσβασης στο αρχείο ήχου 

 

  
Εικόνα 25β. Προσθήκη περιγραφής εικόνας 

 

Β16. Παροχή υπερσυνδέσµων κειµένου για κάθε ενεργή περιοχή µιας εικόνας 
που είναι και υπερσύνδεσµος. 

Στην περίπτωση που µια εικόνα ή τµήµατα της είναι υπερσύνδεσµοι, δεν αρκεί η 
προσθήκη “κρυφής” περιγραφής της. Για να γίνουν προσβάσιµοι οι υπερσύνδεσµοι σε 
περίπτωση που δεν “φορτωθεί” η εικόνα, πρέπει να παρέχονται και ως κείµενο (Εικόνα 
26). 
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Εικόνα 26. Εικόνες όπου κάθε τµήµα τους είναι και ένας ξεχωριστός υπερσύνδεσµος 

 

Β17. ∆υνατότητα ελέγχου χρονικά ευαίσθητων (time-sensitive) αλλαγών 
περιεχοµένου από τους χρήστες. 

Αυτός ο κανόνας διασφαλίζει πως όπου υπάρχει ήχος ή κίνηση σε µια ιστοσελίδα, ο 
επισκέπτης θα µπορεί τα ελέγξει. Θα πρέπει να είναι δυνατή δηλαδή η προσωρινή ή 
οριστική παύση της κίνησης ή του ήχου (Εικόνα 27), της κύλισης ή της αυτόµατης 
ενηµέρωσης των αντικειµένων ή των ιστοσελίδων.  

Χρήστες µε σωµατικές αναπηρίες ίσως δεν µπορούν να διαβάζουν γρήγορα ή να 
αλληλεπιδράσουν µε µεγάλη ακρίβεια µε κινούµενα αντικείµενα ή κείµενα. Ενώ άλλοι µε 
διανοητικές/µαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες όρασης δεν µπορούν να διαβάσουν 
κινούµενο κείµενο το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να προκαλέσει τέτοια διάσπαση 
προσοχής που όλη η υπόλοιπη σελίδα να καταστεί δυσανάγνωστη. Ακόµη, τα κινούµενα 
γραφικά (κείµενο ή εικόνες) µπορούν να προκαλέσουν κρίσεις επιληψίας σε άτοµα που 
πάσχουν από φωτοευαίσθητη επιληψία (Γιουρούκος, 1998). Επιπλέον, θα πρέπει να 
τονιστεί πως οι αναγνώστες οθόνης (screen readers) δεν µπορούν να διαβάσουν 
κινούµενο κείµενο άρα αυτά τα στοιχεία παραλείπονται και δεν γίνονται αντιληπτά από τα 
άτοµα που έχουν προβλήµατα όρασης.  

Υπάρχουν διάφοροι τρόπου διαχείρισης αυτών των επιλογών. Για παράδειγµα, η Faithe 
Wempen (2011) προτείνει πως είναι καλό να µη χρησιµοποιούνται ήχοι υπόβαθρου 
(background sounds) τους οποίους δεν µπορούν να ελέγξουν οι χρήστες. Επίσης, θα 
πρέπει να παρέχονται στοιχεία ελέγχου για όλα τα οπτικο-ακουστικά αντικείµενα έτσι ώστε 
ο χρήστης να µπορεί να τα σταµατά ή να τα επανεκκινεί όποτε θέλει. Τέλος, δεν θα πρέπει 
οι ιστοσελίδες να ανανεώνονται (refresh) αυτόµατα από µόνες τους εκτός και αν υπάρχει 
τρόπος να σταµατήσει ο χρήστης την αυτόµατη ανανέωση γιατί η ξαφνική αλλαγή του 
περιεχοµένου αιφνιδιάζει το χρήστη ο οποίος µπορεί να χάσει παράλληλα και την 
πληροφορία που διάβαζε. 

 

Εικόνα 27. ∆ιαχείριση αρχείου ήχου 
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Β18. Παροχή άµεσης και προσβάσιµης καθοδήγησης και βοήθειας. 

Θα πρέπει να διασφαλίζουµε πως ο χρήστης µπορεί να λάβει ανά πάσα καθοδήγηση και 
βοήθεια για την εφαρµογή που χρησιµοποιεί. Για παράδειγµα, όπως φαίνεται στην εικόνα 
28, παρέχονται συνεχώς οδηγίες για το παιχνίδι και η επιλογή της βοήθειας. 

Σε πιο περίπλοκες εφαρµογές µε τις οποίες παρέχεται εγχειρίδιο χρήσης (manual) από τον 
σχεδιαστή τους (µε οδηγίες όχι µόνο για την χρήση τους, αλλά και για την 
εγκατάσταση/απεγκατάστασή τους, την επίλυση προβληµάτων κ.λπ.) αυτό θα ήταν καλό 
να υπάρχει διαθέσιµο και ηλεκτρονικά προκειµένου να έχουν ευκολότερη πρόσβαση και 
άτοµα µε προβλήµατα όρασης, µαθησιακές ή κινητικές δυσκολίες (W3C, 2002). 

 

 
Εικόνα 28. Παροχή άµεσης και προσβάσιµης καθοδήγησης και βοήθειας 
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6. Μέθοδοι Αξιολόγησης Ευχρηστίας ∆ιεπιφανειών 

 
Η σχεδίασης µιας διεπιφάνειας δεν κάτι ήσσονος σηµασίας ή τουλάχιστον λιγότερο 
σηµαντικό από την υλοποίηση όλων των απαραίτητων δραστηριοτήτων που πρέπει να έχει 
µια ιστοσελίδα ή εφαρµογή. Ακόµη κι αν έχουν προβλεφθεί όλες οι απαιτούµενες ανάγκες 
µιας εφαρµογής, αν δεν σχεδιαστεί σωστά η διεπιφάνεια, η εφαρµογή καθίσταται άχρηστη 
ή στην καλύτερη περίπτωση δύσχρηστη.  

Για να αξιολογηθεί η ευχρηστία µιας διεπιφάνειας χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι οι 
οποίες εφαρµόζονται από ειδικούς της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή. Είναι 
σηµαντικό η ανάλυση αξιολόγηση να πραγµατοποιηθεί πριν από την προώθηση της 
εφαρµογής στο διαδίκτυο ή την αγορά για να διαπιστωθούν οι ανάγκες των χρηστών και 
οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν (needs analysis). Ακολουθούν οι κυριότερες τεχνικές 
αξιολόγησης ιστοσελίδων: 

 

i. Μέθοδος δοκιµής από το χρήστη (user testing) ή δοκιµή ευχρηστίας (usability 
testing) 

Σύµφωνα µε τους Dumas (1999) και Sharp (2002) αυτή η µέθοδος εστιάζει περισσότερο 
από κάθε άλλη στους τελικούς χρήστες του συστήµατος. Για να αναπτυχθεί ένα εύχρηστο 
προϊόν, πρέπει να γνωρίσουµε και να κατανοήσουµε τους µε ανθρώπους που 
εκπροσωπούν τους πραγµατικούς ή πιθανούς χρήστες του. Κανένας δεν µπορεί να τους 
υποκαταστήσει, όσο ειδικός και έµπειρος κι αν είναι στην ανάλυση, τη σχεδίαση και την 
αξιολόγηση εφαρµογών· η δοκιµή ευχρηστίας µε ειδικούς στην αξιολόγηση είναι 
κατάλληλη µόνο αν η εφαρµογή απευθύνεται σε αναλυτές, σχεδιαστές ή προγραµµατιστές 
συστηµάτων. Ακόµη και οι προϊστάµενοι, οι επιβλέποντες ή άλλοι που µιλούν εκ µέρους 
των τελικών χρηστών δεν µπορούν να τους υποκαταστήσουν. Για παράδειγµα, άλλη 
γνώµη, γνώση και εµπειρία έχει ο διευθυντής µιας εταιρείας για το λογισµικό που 
χρησιµοποιούν στο λογιστήριο και άλλη άποψη ο ίδιος ο λογιστής που ήδη το χειρίζεται ή 
θα χειριστεί κάτι καινούργιο. 

Σ’ αυτή τη µέθοδο, διάφοροι χρήστες που δεν έχουν ξαναχρησιµοποιήσει την 
συγκεκριµένη εφαρµογή καλούνται να φέρουν εις πέρας κάποια συγκεκριµένη διαδικασία 
που τους υποδεικνύεται. Οι ειδικοί καταγράφουν τα λάθη, τις στιγµές παύσης-σκέψης του 
χρήστη, την ταχύτητα εκτέλεσης της διαδικασίας κ.λπ. Όλα αυτά τα στοιχεία τίθενται υπ’ 
όψιν της οµάδας σχεδίασης και, εάν εµφανίζονται σε πολλούς χρήστες, γίνονται οι 
κατάλληλες διορθώσεις στην εφαρµογή.  

Επίσης, µπορούν να πραγµατοποιηθούν συνεντεύξεις πριν και µετά την δοκιµή του χρήστη 
(να ερωτηθεί για την εµπειρία του σε παρόµοιες εφαρµογές, το διαδίκτυο, τη µόρφωση, 
κινητικά προβλήµατα, προβλήµατα όρασης, µαθησιακές δυσκολίες, αλλά και να ζητηθεί η 
άποψή του για την εφαρµογή) για να υπάρχει µια πιο περιγραφική άποψη του χρήστη. 

 
ii. Οµάδα Εστίασης (Focus Group) 

Μία επιπλέον µέθοδος αξιολόγησης είναι η µέθοδος της οµάδας εστίασης όπου 
“πραγµατοποιείται µία ηµι-δοµηµένη συζήτηση για συγκεκριµένο θέµα και η οποία 
συντονίζεται από έναν εκπαιδευµένο αρχηγό οµάδας (group leader)” (Hamborg, 2002).  

Σύµφωνα µε τους Brinck (2002), Cohen (1997) και Εµµανουηλίδου (2011), το 
πλεονέκτηµα της οµάδας εστίασης είναι πως όταν ένα άτοµο δίνει µια ιδέα, τότε κάποιος 
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άλλο µπορεί να την αναπτύξει περαιτέρω και να υπεισέλθουµε σε περισσότερες 
λεπτοµέρειες σε µερικά θέµατα, ακολουθώντας τη γραµµή σκέψης των συµµετεχόντων. 
Στόχος, άλλωστε, δεν είναι η πλήρης συµφωνία όλων των µελών, αλλά η αλληλεπίδραση 
της οµάδας και η συγκέντρωση των διαφορετικών απόψεων. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί 
να αναφανούν προβλήµατα της διεπιφάνειας τα οποία µε διαφορετικό τρόπο ίσως να µην 
είχαν εντοπιστεί.  

 
iii. Ευριστική Αξιολόγηση (Heuristic Evaluation) 

Ο Dix (2004) αναφέρει πως η ευριστική αξιολόγηση είναι µία µέθοδος που βοηθά στη 
δόµηση µίας κριτικής του συστήµατος χρησιµοποιώντας µια σειρά από σχετικά απλούς και 
γενικούς ευριστικούς κανόνες (heuristics) και σύµφωνα µε το Ευρετήριο Οικονοµικών 
Όρων (2010), “µε τον όρο ευριστικοί κανόνες εννοούµε τους εµπειρικούς τρόπους µε τους 
οποίους οι άνθρωποι προσπαθούν να δώσουν µία γρήγορη λύση σε περίπλοκα 
προβλήµατα µε ελλιπή πληροφόρηση. Επηρεάζουν δε σε µεγάλο βαθµό τις προβλέψεις 
των ανθρώπων και την αντίληψη για τον κίνδυνο µίας απόφασης”. 

Η ευριστική αξιολόγηση µιας εφαρµογής πραγµατοποιείται από ειδικούς οι οποίοι έχουν 
στη διάθεσή τους µια λίστα κανόνων, όπως αυτούς που αναφέρθηκαν νωρίτερα, και 
ελέγχουν αν αυτοί τηρούνται· εάν δεν τηρούνται, καταγράφουν την κρισιµότητα της 
παράλειψης. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης επιστρέφονται στους σχεδιαστές του 
συστήµατος και γίνονται οι σχετικές διορθώσεις. 

Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών κρίσιµων λαθών που επιδιορθώθηκαν είναι σηµαντικό να 
επαναληφθεί η αξιολόγηση στην ανανεωµένη πλέον εφαρµογή. Αν παρατηρηθούν 
επιπλέον λάθη και παραλείψεις, η διαδικασία αξιολόγησης-επανασχεδιασµού 
επαναλαµβάνεται µέχρι να επιτευχθεί κάποιο ικανοποιητικό αποτέλεσµα. 

Όταν πρόκειται να διεξαχθεί µια αξιολόγηση-ανάλυση των αναγκών των χρηστών, καλό 
είναι να µην χρησιµοποιείται µόνο µία µέθοδος αλλά ένας συνδυασµός τους. Θα πρέπει 
πάντα να έχουµε υπ’ όψιν µας πως ο µέσος χρήστης του διαδικτύου δεν έχει τις 
ικανότητες του σχεδιαστή εφαρµογών και εµπειρία µεγαλύτερη από αυτή ενός παιδιού 
δηµοτικού. Εάν είµαστε εµείς οι σχεδιαστές, τότε δεν θα πρέπει να ξεχνάµε πως ο εαυτός 
µας δεν είναι ο µέσος χρήστης. Αυτό που µπορούµε να κάνουµε εµείς µε άνεση και το 
θεωρούµε, µάλιστα, αυτονόητο, είναι “άγνωστη χώρα” ίσως και “άγνωστη γλώσσα” για 
τους περισσότερους χρήστες του διαδικτύου. 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, πραγµατοποιήθηκε µία οµάδα εστίασης µε παιδιά 
∆ηµοτικού σχολείου τα οποία αξιολόγησαν σαν οµάδα εστίασης τόσο τις ιστοσελίδες: 
www.kidscom.com και www.sesamestreet.org αλλά και τους ίδιους τους κανόνες 
ευχρηστίας που ήδη έχουν αναφερθεί. Στο τέλος της διαδικασίας διέγραψαν και 
οµαδοποίησαν κανόνες χρησιµοποιώντας την τεχνική ταξινόµησης καρτών (card sorting). 
Στη συνέχεια αναλυτές και σχεδιαστές συστηµάτων πραγµατοποίησαν ευριστική 
αξιολόγηση των εν λόγω ιστοσελίδων χρησιµοποιώντας τους τελικούς κανόνες που 
παρήγαγαν τα παιδιά. Αυτή η διαδικασία περιγράφεται στα επόµενα κεφάλαια. 
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7. ∆ιαδικασία αξιολόγησης κανόνων ευχρηστίας & ιστοσελίδων 

 

i. Ερωτηµατολόγια 

8 παιδιά δηµοτικού συµµετείχαν σε µια οµάδα εστίασης µε τη γραπτή συγκατάθεση των 
γονέων τους. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας, τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν 5 
ερωτήσεις σχετικά µε: i) την εµπειρία τους µε το διαδίκτυο, ii) τους λόγους χρήσης του 
διαδικτύου, iii) την ευκολία χρήσης του, iv) τι τους αρέσει και v) τι δεν τους αρέσει 
σχετικά µε το διαδίκτυο. 

Σύµφωνα µε τα ερωτηµατολόγια, η πλειοψηφία των παιδιών είχε κάποια σχετική εµπειρία 
µε το διαδίκτυο όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 1. Ενώ συνήθως χρησιµοποιούσαν τον 
παγκόσµιο ιστό κυρίως για σχολικές εργασίες και παιχνίδια (διάγραµµα 2) και χωρίς 
ιδιαίτερη δυσκολία (διάγραµµα 3). 
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∆ιάγραµµα 3. Ευκολία χρήσης του διαδικτύου 

Επίσης, τα παιδιά απάντησαν πως τους αρέσει το διαδίκτυο γιατί µπορούν να παίζουν και 
να διασκεδάζουν, να βρίσκουν βοήθεια για τις εργασίες τους αλλά και, απλώς και µόνο, 
επειδή υπάρχει (∆ιάγραµµα 4). Τέλος, δεν τους αρέσει στο διαδίκτυο το πορνογραφικό 
υλικό, οι ιοί και η δυσκολία στη χρήση (κάτι που µας παραπέµπει στην κακή ευχρηστία 
των ιστοσελίδων) (∆ιάγραµµα 5). 
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ii. ∆ιεξαγωγή Οµάδας Εστίασης (Focus Group) 

Μετά τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να 
µελετήσουν περίπου 30 κανόνες. Χρησιµοποιήθηκαν εικόνες/στιγµιότυπα ιστοσελίδων 
(screen shots) για να µπορέσουν τα παιδιά να κατανοήσουν και αποσαφηνίσουν τους 
κανόνες και να διακρίνουν µεταξύ της καλής και κακής χρήσης τους στις διεπιφάνειες. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας οι γνώµες των παιδιών συνήθως συνέπιπταν όσον 
αφορά την ευχρηστία, τον τρόπο διάταξης της σελίδας, το µέγεθος των εικόνων και των 
γραµµατοσειρών, αλλά σηµειώθηκαν σοβαρές διαφορές σε θέµατα αισθητικής, π.χ. 
χρώµατα, τύπους γραµµατοσειρών κ.λπ. 

Στο τέλος, τα παιδιά αξιολόγησαν τους κανόνες που είδαν, τους επαναδιατύπωσαν, 
διέγραψαν υπάρχοντες και πρόσθεσαν νέους, τους ταξινόµησαν ανάλογα µε τη 
σπουδαιότητά τους και τους οµαδοποίησαν σε καινούργιες κατηγορίες µε τη χρήση της 
τεχνικής ταξινόµησης καρτών. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής τη δραστηριότητας έγινε προσπάθεια από τους συντονιστές να 
υπάρχει άνετο και φιλικό περιβάλλον για τα παιδιά ενώ ήταν σηµαντικό αυτά να νιώσουν 
ελευθερία για να εκφράσουν χωρίς φόβο τις απόψεις τους.  

iii. Ταξινόµηση Καρτών (Card Sorting) 

Η ταξινόµηση καρτών είναι µια πολύ σηµαντική προσέγγιση στην κατανόηση των φυσικών 
κατηγοριοποιήσεων που έχουν κάνει οι άνθρωποι για κάποιους τοµείς. Η τεχνική έχει τις 
ρίζες της στην ψυχολογική διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι 
διαµορφώνουν τις έννοιες και τις κατηγορίες. 

Σύµφωνα µε τους Hawley (2008) και Spencer (2007), η ταξινόµηση καρτών προσφέρει 
µια συστηµατική και στατιστικά σηµαντική διαδικασία για την απάντηση ερωτήσεων 
σχετικά µε την ιεράρχηση κάποιων στοιχείων. Με την ταξινόµηση καρτών µέσω µιας 
οµάδας εστίασης παρέχεται η δυνατότητα λήψης τόσο ποσοτικών δεδοµένων από τη 
διαδικασία, όσο και των σκέψεων του κάθε συµµετέχοντος για κάθε κάρτα. ∆εν έχουµε 
δηλαδή µόνο το “τι” αλλά και το “γιατί” και το “πώς αλλιώς θα µπορούσε να είναι κάτι”, τα 
οποία προκύπτουν από την αλληλεπίδραση και τη συζήτηση µεταξύ των µελών της 
οµάδας.  

Στους συµµετέχοντες δόθηκαν κάρτες µε 30 περίπου κανόνες για να τους ταξινοµήσουν 
και οµαδοποιήσουν δίνοντας τίτλους σε κάθε κατηγορία. 

 
Εικόνα 29. Ταξινόµηση καρτών 
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8. Τελικοί Κανόνες Ευχρηστίας 
 
Το αποτέλεσµα της εργασίας της οµάδας εστίασης ήταν ένα νέο µικρότερο σύνολο 18 
κανόνων οι οποίοι ταξινοµήθηκαν σε 9 κατηγορίες. Οι τίτλοι των κανόνων και των 
κατηγοριών καθώς και η περιγραφή που παρέχεται παρουσιάζονται όπως ακριβώς 
ειπώθηκαν από τα ίδια παιδιά: 

 

H1. Ανάδραση 

H1.1. Παροχή ανταµοιβής για την πρόοδο.  

Σαφής ανατροφοδότηση για την πρόοδο µιας εργασίας και προσαρµογή της µε 
βάση το αποτέλεσµα τυχόν αλληλεπιδράσεων και καθοδήγηση για µελλοντικές 
ενέργειες. Επίσης η ανατροφοδότηση δεν θα πρέπει να αποπροσανατολίζει το 
χρήστη. 

H1.2. Παροχή σαφών οδηγιών και βοήθειας. 

Οι σωστά σχεδιασµένες διεπαφές δεν θα πρέπει να απαιτούν από τα παιδιά να 
θυµούνται επιλογές και τρόπους ελέγχου των εφαρµογών, τοποθεσίες στη σελίδα 
κ.λπ. Αυτό οδηγεί στη µείωση της επιβάρυνσης της βραχυπρόθεσµης µνήµης και 
µπορεί να επιτευχθεί µέσω (i) βοήθειας σχετικής µε την τρέχουσα δραστηριότητα 
(π.χ. όχι µια γενική βοήθεια για όλα τα παιχνίδια, αλλά για το κάθε παιχνίδι 
ξεχωριστά), όπου αυτό είναι απαραίτητο και (ii) σαφών επιλογών και 
δυνατοτήτων. 

∆εν είναι πάντοτε θετική η ύπαρξη βοήθειας. Είναι χρήσιµη όταν οι χρήστες 
κάνουν λάθη, αλλά ενοχλητική όταν παρέχεται βοήθεια χωρίς να ζητηθεί (ιδίως 
όταν κάποιος παίζει ένα παιχνίδι) και πρέπει να σταµατήσει το παιχνίδια για να 
κλείσει το παράθυρο της βοήθειας.  

 

H2. Αλληλεπίδραση 

H2.1. Χρήση αντικείµενων τα οποία µπορούν να επιλεγούν µε ένα “κλικ”, σε 
συντοµεύσεις (shortcuts) και πλήκτρα ενεργειών (action buttons). Πρέπει να υπάρχει 
ακριβής περιγραφή των συντοµεύσεων.  

Αποφυγή αλληλεπιδράσεων που απαιτούν σύρσιµο και εναπόθεση (drag-and-
drop), ιδίως για µικρά παιδιά. Οι ικανότητες κίνησης του χεριού και χρήσης του 
ποντικιού είναι λιγότερο ανεπτυγµένες στα µικρότερα παιδιά και συνεπώς οι 
δραστηριότητες που απαιτούν υψηλή προσπάθεια και αλληλεπίδραση ακριβείας 
µπορούν να καταστούν εµπόδιο στην αποδοτική χρήση της διεπιφάνειας. Τα 
πλήκτρα ενεργειών (action buttons) µπορεί να είναι για παράδειγµα τα βέλη 
πλοήγησης σε ένα παιχνίδι για µετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο. 

 

H2.2. Αποφυγή περιττής αλληλεπίδρασης (π.χ. αναδυόµενα παράθυρα). Παροχή 
επιλογής για την απενεργοποίηση των αναδυόµενων στοιχείων (pop-ups). 

Η περιττή αλληλεπίδραση που δεν έχει άµεση σχέση µε τις δραστηριότητες που 
πραγµατοποιούνται είναι ριψοκίνδυνη δεδοµένου ότι µπορεί να αποσπάσει την 
προσοχή των παιδιών και να αγνοηθούν πολύτιµες πληροφορίες. Ως αποτέλεσµα 
µπορεί τα παιδιά να ασχολούνται µε την ιστοσελίδα ή την εφαρµογή αλλά µε το 
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υλικό που έπρεπε να ασχολούνται!! Επίσης, τα πολλά αναδυόµενα παράθυρα 
µπορεί να “παγώσουν” την οθόνη ενώ κάποια από αυτά ενδέχεται να έχουν ιούς. 
Εάν, λοιπόν, υπάρχουν αναδυόµενα παράθυρα, καλό είναι να παρέχεται η επιλογή 
ενεργοποίησής τους. 

 

H2.3. Χρήση αλληλεπίδρασης 

Παροχή χώρου ανταλλαγής στιγµιαίων µηνυµάτων (chat rooms), αποστολής ηλ. 
µηνυµάτων (e-mail), οµάδων συζήτησης (discussion groups), συνεργατικής 
αφήγησης (collaborative storytelling), διαδραστικών παιχνιδιών καθώς και 
δυνατότητα παραµετροποίησης του περιβάλλοντος: αλλαγή της εικόνας του 
υπόβαθρου της ιστοσελίδας αλλά και του υπολογιστή (wallpaper), της διάταξης 
και της εµφάνισης της ιστοσελίδας κ.λπ. 

Αποφυγή επικίνδυνης (π.χ. chat rooms) αλληλεπίδρασης. Εάν οι σελίδες 
απευθύνονται σε παιδιά, αυτό προβλέπει επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για 
αποτροπή συνοµιλίας/επαφής των παιδιών µε αγνώστους/επικίνδυνους 
ανθρώπους. 

 

H3. Εµφάνιση σελίδας 

H3.1. Χρήση ενός λογότυπου και µόνο, ίδιου υπόβαθρου (wallpaper), ίδιας µπάρας 
πλοήγησης (navigation bar) κ.λπ. σε όλη την ιστοσελίδα.  

Παρουσίαση των πληροφοριών και παρόµοιων λειτουργιών µε οµοιόµορφο και 
συνεπή τρόπο σε όλη την ιστοσελίδα, συµπεριλαµβανοµένων των λογότυπων, των 
τίτλων των σελίδων, των κεφαλίδων, των γραφικών, των κουµπιών, του 
επαναλαµβανόµενου κειµένου κ.λπ.  

Επίσης, θα πρέπει να είναι παντού ίδια η µορφή και τα στοιχεία/βοηθήµατα 
πλοήγησης. Μία κοινή µορφή πλοήγησης θα διασφαλίσει πως οι χρήστες µπορούν 
να πλοηγηθούν αποτελεσµατικά µέσα στην ιστοσελίδα. 

 

H3.2. Χρήση µεγέθους γραµµατοσειράς τουλάχιστον 10 στιγµών (10-point) για 
επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης, καθώς και διασκεδαστικών αλλά 
ευανάγνωστων γραµµατοσειρών (  vs ). 

Ο τύπος της γραµµατοσειράς του κειµένου είναι ένας παράγοντας ελκυστικότητας 
µιας ιστοσελίδας. Η χρήση µεγέθους τουλάχιστον 10 στιγµών βοηθά στην 
καλύτερη δυνατή απόδοση ανάγνωσης. 

Η γραµµατοσειρά  είναι διασκεδαστική, “παιδική” και ευανάγνωστη. Από 
την άλλη, η γραµµατοσειρά  είναι µοναδική, ασυνήθιστη, διασκεδαστική 
και έχει ωραίο στυλ, αλλά δεν είναι ευανάγνωστη σε µεγάλα κείµενα. 

 

H4. ∆οµή σελίδας/τίτλων 

H4.1. Χρήση περιγραφικού και διαφορετικού τίτλου σε κάθε σελίδα. 

Βοηθά πολύ όταν χρησιµοποιούµε ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα παράθυρα. 
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H4.2. Τοποθέτηση στην ίδια θέση το κάθε στοιχείο σε όλες τις σελίδες. 

 

H4.3. Τοποθέτηση στην κορυφή της σελίδας των σηµαντικών στοιχείων για να 
διευκολύνεται η “σάρωση” της οθόνης. 

 

H5. Προσβασιµότητα 

H5.1. Παροχή εύκολης πρόσβασης σε ονόµατα χρηστών και αριθµούς λογαριασµών, 
αλλά προσοχή σε τραπεζικούς λογαριασµούς, κωδικούς κ.λπ. 

Αυτοµατοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων λειτουργιών της ιστοσελίδας. 
Μείωση της ανάγκης των χρηστών να εκτελούν ενέργειες όπως υπολογισµοί, 
εκτιµήσεις, αποµνηµόνευση και ανάκληση αριθµών λογαριασµών και κωδικών 
κ.λπ. 

Ας αφήσουµε τον υπολογιστή να εκτελέσει όσες περισσότερες εργασίες γίνεται 
έτσι ώστε οι χρήστες να µπορούν να επικεντρωθούν στις δραστηριότητες που 
απαιτούν πραγµατική ανθρώπινη επεξεργασία και σκέψη. 

 

H5.2. Παροχή ισοδύναµων εναλλακτικών επιλογών του οπτικού και ηχητικού 
περιεχοµένου για χρήστες που δεν διαθέτουν το κατάλληλο λογισµικό ή αναγνώστες 
κειµένου. Παροχή πλήκτρου παράκαµψης περιεχοµένου (“Skip” Button). 

 

H6. Γραφικά 

H6.1. Χρήση κινούµενων γραφικών (animation) ενώ “φορτώνουν” (download) µεγάλα 
αρχεία παιχνιδιών. 

Να σηµειωθεί εδώ πως τα κινούµενα γραφικά άρεσαν ως ιδέα στα παιδιά, αλλά 
δεν τους άρεσε να περιµένουν πολλή ώρα. Οπότε, πρότειναν γραφικά αλλά µε 
γρήγορη “φόρτωση” της εφαρµογής. Επίσης, πρότειναν πως µε αυτά τα γραφικά 
παιδιά µικρής ηλικίας ή χωρίς εµπειρία στο διαδίκτυο ίσως µπερδευτούν και 
θεωρήσουν πως επέλεξαν λάθος παιχνίδι. 

H6.2. Χρήση πολλών αλλά σηµαντικών και λεπτοµερών γραφικών και αποφυγή χρήσης 
µόνο χρώµατος για τη µετάδοση ενός µηνύµατος. 

Τα γραφικά θα πρέπει να συµπληρώνουν ή να έχουν σχέση µε το περιεχόµενο και 
να οδηγούν σε καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών που παρουσιάζονται. 

 

H7. Υπερσύνδεσµοι 

H7.1. Εύκολος εντοπισµός και η επιλογή των υπερσυνδέσµων. 

Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης δε χρειάζεται να σκεφτεί πού πρέπει ή πού µπορεί 
να επιλέξει. Είναι καλό να αλλάζουν τα χρώµατα ή τα σχήµατα για να 
υποδεικνύεται ένας υπερσύνδεσµος. Να µην απαιτείται από τους χρήστες να 
µετακινήσουν το ποντίκι για να δουν αν ο δείκτης µετατρέπεται σε “χεράκι” για να 
καταλάβουν πού είναι ο υπερσύνδεσµος. 
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H7.2. Χρήση µεγάλων εικόνων-υπερσυνδέσµων για να µπορούν να τις επιλέξουν 
εύκολα τα παιδιά. 

Ιδιαιτέρως για παιδιά που µπορεί να µην έχουν µεγάλη ικανότητα χειρισµού του 
ποντικιού. 

 

H8. Περιεχόµενο σελίδας 

H8.1. Χρήση εικονιδίων που έχουν οπτικό νόηµα για τα παιδιά, σαφών ονοµάτων 
κατηγοριών και αντιπαραβολής µεταξύ του συστήµατος και του πραγµατικού κόσµου. 

 

H9. Υλικό/Λογισµικό (Hardware/Software) 

H9.1. ∆ηµιουργία ιστοσελίδων που φορτώνουν γρήγορα (1-5 δευτερόλεπτα). 

Οι ειδικοί που διεξήγαγαν την ευριστική αξιολόγηση εντόπισαν πως αυτός ο 
κανόνας συγκρούεται µε τον κανόνα H6.2 γιατί η χρήση πολλών γραφικών 
απαιτεί µεγάλο χρόνο “φόρτωσης” της ιστοσελίδας. 
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9. Ευριστική Αξιολόγηση (Heuristic Evaluation) 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η ευριστική αξιολόγηση πραγµατοποιείται από 
ειδικούς της σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης εφαρµογών. Κλήθηκαν λοιπόν, 4 
άτοµα για να διεξάγουν την αξιολόγηση: 2 ειδικοί στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-
υπολογιστή, 1 προγραµµατιστής και 1 σχεδιαστής ιστοσελίδων.  

Στόχος τους ήταν να ελέγξουν την ισχύ του νέου συνόλου κανόνων που δηµιούργησαν τα 
παιδιά στην οµάδα εστίασης και να εντοπίσουν προβλήµατα ευχρηστίας που µπορεί να 
είχαν οι ίδιοι οι κανόνες (π.χ. δυσκολία στην ερµηνεία και εφαρµογή τους). Μέσω 
ευριστικών αξιολογήσεων χρησιµοποίησαν αυτούς τους κανόνες σε δύο διαφορετικές 
ιστοσελίδες. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ πως οι ιστοσελίδες επελέγησαν τυχαία και κανένας 
από τους αξιολογητές δεν τις είχε ξαναχρησιµοποιήσει στο παρελθόν. Επίσης, οι 
αξιολογητές δεν είχαν καµία επικοινωνία και συζήτηση γι’ αυτές τις ιστοσελίδες. Οι 
ιστοσελίδες που επελέγησαν ήταν οι: www.kidscom.com (εικόνα 30α) και 
www.sesameworkshop.org (εικόνα 30β) και διαφέρουν πάρα πολύ στη διάταξη, τη χρήση 
χρωµάτων, την πλοήγηση και άλλες πτυχές που καλύπτονται από τους κανόνες. 

 

  
Εικόνα 30α. Η ιστοσελίδα 

www.kidscom.com 
Εικόνα 30β. Η ιστοσελίδα 

www.sesameworkshop.org 

 

Οι αξιολογητές κλήθηκαν να εργαστούν µέσω των κανόνων που τους δόθηκαν και να 
κρίνουν κατά πόσον η κάθε ιστοσελίδα τους πληρούσε ή όχι επιλέγοντας “Ναι”, “Όχι” ή 
“∆εν απαντώ” στον πίνακα αξιολόγησης και παρέχοντας όλες τις παρατηρήσεις που µπορεί 
να είχαν (Εικόνα 31). 

 
Εικόνα 31. Πίνακας αξιολόγησης 
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Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης έδειξαν πως όσον αφορά την ιστοσελίδα 
www.kidscom.com οι συµµετέχοντες την αξιολόγησαν µε ένα ποσοστό 5-6% απόκλισης 
µεταξύ τους. Το µεγαλύτερο θετικό ποσοστό ήταν 72,22% και το µικρότερο 61,2% 
(Πίνακας 2). 

Αντιθέτως, τα αποτελέσµατα για την ιστοσελίδα www.sesameworkshop.org είχαν 
µεγαλύτερο ποσοστό απόκλισης: 7-20%, όπου µεγαλύτερο θετικό ποσοστό ήταν 83,3% 
και το µικρότερο 55.6% (Πίνακας 3). 

Συγκρίνοντας αποτελέσµατα του κάθε αξιολογητή χωριστά, µπορούµε να δούµε πως ο 
πρώτος αξιολογητής ήταν πιο επιεικής και στις δύο αξιολογήσεις, αλλά οι άλλοι τρεις 
έδωσαν παρόµοιες απαντήσεις και για τις δύο ιστοσελίδες. 

Επιπλέον, µόνο 5 από τους κανόνες απαντήθηκαν µε τον ίδιο τρόπο από όλους τους 
αξιολογητές για την ιστοσελίδα www.kidscom.com. Τέλος, µόνο ένας από τους κανόνες 
απαντήθηκε µε τον ίδιο τρόπο από όλους τους αξιολογητές για την ιστοσελίδα 
www.sesameworkshop.org. 

Πίνακας 2. Στατιστικά ευριστικής αξιολόγησης ιστοσελίδας www.kidscom.com 

 

 Ναι Όχι ∆εν απ/ντώ Καµία απ/ση 

1ος Αξιολογητής 83,3% 16,7%   

2ος Αξιολογητής 55,6% 16,7% 27,18%  

3ος Αξιολογητής 55,6% 33,3% 11,1%  

4ος Αξιολογητής 55,6% 33,3% 11,1%  

Πίνακας 3. Στατιστικά ευριστικής αξιολόγησης ιστοσελίδας www.sesameworkshop.org 

 Ναι Όχι ∆εν απ/ντώ Καµία απ/ση 

1ος Αξιολογητής 72,22% 27,8% - - 

2ος Αξιολογητής 61,2% 27,7% 11,1% - 

3ος Αξιολογητής 61,2% 11,1% 22,2% 5,5% 

4ος Αξιολογητής 77,9% 11,1% 5,5% 5,5% 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αυτή η µελέτη είχε ως στόχο να µελετήσει την αλληλεπίδραση παιδιών-διεπιφανειών και 
να αναπτύξει ένα σύνολο κατευθυντήριων γραµµών που µπορούν να εξασφαλίσουν την 
προσβασιµότητα και τη χρηστικότητα των ιστοσελίδων που απευθύνονται σε παιδιά. Αυτό 
επιτεύχθηκε µέσα από µία εκτεταµένη βιβλιογραφική έρευνα, για να παραχθεί µια πρώτη 
σειρά κατευθυντήριων γραµµών. Στη συνέχεια, η οµάδα εστίασης επανεξέτασε αυτές τους 
κανόνες, αφαιρώντας κάποιους και αναδιατυπώνοντας άλλους ή προσθέτοντας νέους. Η 
µέθοδος της ταξινόµησης καρτών, εφαρµόστηκε για  να κατηγοριοποιηθεί η νέα σειρά 
κατευθυντήριων γραµµών που προέκυψε από την οµάδα εστίασης σε λογική δοµή, 
έχοντας ως αποτέλεσµα 9 κατηγορίες. 

Ένα σηµαντικό θέµα που συζητήθηκε στην οµάδα εστίασης ήταν το γεγονός πως κάποια 
παιδιά αντιδρούσαν στον κανόνα Η2.3: Χρήση αλληλεπίδρασης και πιο συγκεκριµένα στη 
χρήση χώρων συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων (chat rooms κλπ). Υποστήριξαν πως 
δεν τους αρέσουν τα chat rooms ή τα forums επειδή δεν επιθυµούν να µιλούν µε 
ανθρώπους που δε γνωρίζουν. Θέλουν να µιλούν µόνο στους φίλους τους και, προς 
έκπληξή µου για παιδιά τέτοιας ηλικίας, ανησυχούσαν για τους ανθρώπους που δηλώνουν 
ψευδή στοιχεία και δείχνοντας πως είναι παιδιά ενώ στην πραγµατικότητα είναι 
παιδόφιλοι. Τόνισαν παράλληλα, πως είναι απαραίτητη η συγκατάθεση των γονέων όταν 
πρόκειται να εγγραφούν σε µια ιστοσελίδα και ενηµερώνουν τους γονείς τους όταν τους 
µιλούς παράξενα άτοµα. 

Επίσης, τα παιδιά ανέφεραν πως η γραµµατοσειρά  είναι πιο διασκεδαστική και 
ωραία από την  που προτείνεται από πολλούς ερευνητές και συγγραφείς· αν και 
παραδέχθηκαν πως η γραµµατοσειρά  δεν είναι και τόσο ευανάγνωστη και 
κατανοητή από πολλούς χρήστες του διαδικτύου της δικής τους ηλικίας τους ή ακόµη και 
νεότερων/µεγαλύτερων. 

Ήταν εκπληκτικό το γεγονός πως παιδιά ηλικία 6-12 ετών χρησιµοποιούσαν ευρέως το 
διαδίκτυο και γνώριζαν την ορολογία του, όπως αλληλεπίδραση, προσβασιµότητα, διάταξη 
και “πλήκτρο παράκαµψης” (“skip button”). Μερικά από αυτά µάλιστα, είχαν τη δική τους 
ιστοσελίδα ή blog και συνοµιλούσαν σχεδόν καθηµερινά µε τους φίλους τους “on-line” και 
µία από τις πρώτες ερωτήσεις που δέχθηκα ήταν αν έχω δική µου ιστοσελίδα και ποια είναι 
η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µου (e-mail). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Αποδεικνύεται, λοιπόν, το πόσο σηµαντική είναι οι ευχρηστία των διαφόρων εφαρµογών 
για όλους τους ανθρώπους. Ποτέ δεν πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός πως οι χρήστες 
συχνά “χάνουν” σηµαντικά τµήµατα περιεχοµένου, απλώς και µόνο επειδή δεν τα βλέπουν 
(Bernard). Και δεν τα βλέπουν όχι γιατί δεν µπορούν, αλλά η διεπιφάνεια έχει σχεδιαστεί 
πρόχειρα και χωρίς µελέτη της ευχρηστίας της. 

Πέρα από τη διαδραστικότητα και την ευχρηστία, πάντοτε τίθεται το σοβαρό ζήτηµα της 
ασφάλειας των ίδιων των παιδιών. Ήδη από το 1998 η κυβέρνηση των Η.Π.Α. έχει 
εκδώσει το νόµο “Children's Online Privacy Protection Act of 1998” στο οποίο 
αποσαφηνίζεται ποιος έχει δικαίωµα να συλλέξει προσωπικά στοιχεία χρηστών του 
διαδικτύου κάτω των 13ών ετών ενώ απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων (µε email, 
fax, τηλεφωνικά, πιστ. κάρτα κ.λπ.) πριν από κάθε συναλλαγή µε ανήλικο. 

Μια ιστοσελίδα για παιδιά, λοιπόν, θα είναι πραγµατικά χρήσιµη όταν η ηλικιακή οµάδα 
που στοχεύουµε, οι σκοποί και το περιεχόµενο της ιστοσελίδας αποσαφηνίζονται πριν 
ακόµη αυτή σχεδιαστεί. Η συµµετοχή παιδιών στη σχεδιαστική διαδικασία και αξιολόγηση 
της ιστοσελίδας µπορεί να είναι το κλειδί στην επιτυχία. Η παρουσίαση µε πλούσια οπτικά 
µέσα µπορεί να είναι ζωτικής σηµασίας στο να “αιχµαλωτίσουµε” και να κρατήσουµε το 
ενδιαφέρον των νέων σε ηλικία χρηστών, αλλά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για 
να ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα της ιστοσελίδας και όχι να αντικαταστήσουν το 
περιεχόµενό της.  

Η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας επιτρέπει νέες µορφές αλληλεπίδρασης και 
συνεργασίας. Τα παιδιά, οι δάσκαλοι και οι γονείς χρειάζονται διαδραστικά περιβάλλοντα 
για να αυξήσουν το ρόλο τους στη δηµιουργία υψηλής ποιότητας διασκεδαστικών και 
παράλληλα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (“edutainment”). 
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