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Executive summary
Σκοπός αυτής της επιθεώρησης (inspection) είναι να βρούμε κάποιες δυσλειτουργίες της
ιστοσελίδας της ΕΠΣΗΠ(Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου): www.epsip.gr , να τις
κατατάξουμε ανάλογα με το πόσο σημαντική είναι η κάθε μία, με σκοπό την βελτίωση -από
τους προγραμματιστές της ιστοσελίδας- των δυσλειτουργιών ξεκινώντας από τις πιο
σημαντικές στις λιγότερο σημαντικές.
Η μέθοδος επιθεώρησης (inspection method) που θα χρησιμοποιηθεί είναι η Αξιολόγηση
με βάση τα Heuristics (Heuristic Evaluation), δηλαδή οι UX/HCI-ειδικοί θα ανακαλύψουν
θέματα-προβλήματα ευχρηστίας βασισμένοι στους κανόνες heuristics, περισσότερα για το
Heuristic Evaluation θα αναφερθούν στην Ενοτητα 1 αυτής της αναφοράς και πιο αναλυτικά
στην Ενότητα 3.2 .
Θα βρούμε, λοιπόν, τα θετικά και τα αρνητικά τεχνικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας της
ΕΠΣΗΠ, θα τα αναλύσουμε και θα προτείνουμε διορθώσεις. Από εκεί και πέρα υπεύθυνοι
για τις διορθώσεις και αν θα γίνουν δεκτές και σε τι χρονοδιάγραμμα, είναι η ΕΠΣΗΠ και οι
προγραμματιστές της σελίδας της ΕΠΣΗΠ.
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1. Heuristic Evaluation (HE)
Αξιολόγηση με βάση τα heuristics: Ειδικοί (όταν λέμε ειδικοί σε αυτό το σημείο
αναφερόμαστε στους UX/HCI experts, θα σχολιαστούν στην Ενότητα 3.2 ) θα επιθεωρήσουν
το σύστημα (την ιστοσελίδα συγκεκριμένα) με βάση συγκεκριμένη λίστα από heuristics
(τα heuristics που έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό διαδραστικών συστημάτων).
Τα heuristics είναι τυπικοί ευρετικοί κανόνες ευχρηστίας, κανόνες εμπειρικοί που μας
παρουσιάζουν πόσο εύχρηστο είναι ένα σύστημα και μας βοηθούνε να κατηγοριοποιήσουμε τα
προβλήματα ευχρηστίας του συστήματος, ομοίως και για τα θετικά ¨σημεία¨ του συστήματος.

Σκοπός της επιθεώρησης είναι να εντοπίσουν προβλήματα ευχρηστίας, όσον αφορά το
σχεδιασμό διεπαφής χρήστη (UI Design: User Interface Design).
Εννοιολογικά, το UI Design είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε γραφικό σχεδιασμό.
Περισσότερα για το UI Design θα βρείτε στο παρακάτω λινκ:
https://www.webworldnews.gr/digital-design/item/274-i-diafora-metaksy-sxediasmoy-ux-kai-ui.html

Επίσης, σε αυτά τα reports καλό είναι να τονίζονται και τα θετικά ¨σημεία¨ του συστήματος,
καθώς επίσης και να αναφέρεται το πόσο κρίσιμο είναι κάθε πρόβλημα, έτσι ώστε ο
κατασκευαστής του συστήματος να τα διορθώσει με την χρονική σειρά που πρέπει.
Σε αυτό το εδάφιο της αναφοράς δεν θα σταθούμε περισσότερο στα heuristics και στο UI
Design, διότι θα αναλυθούν εκτενέστερα στην Ενότητα 3.2 .

Συνεχίζοντας, η μέθοδος περιλαμβάνει αξιολογητές να εξετάζουν τον σχεδιασμό των
οθονών (interface design) και την ροή των διαλόγων, μηνυμάτων και ενεργειών που
απαιτούνται από τους τελικούς χρήστες έτσι ώστε να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους στο
σύστημα (tasks).
Όσον αφορά τις περιοχές χρήσεις τους, αυτές οι μέθοδοι αξιολόγησης διδάσκονται ευρέως
και εξασκούνται στον τομέα των new media.
Τα New media είναι μορφές μέσων τα οποία είναι συναφή με τους υπολογιστές, υπολογιστικές
διαδικασίες οι οποίες βασίζονται σε υπολογιστές για ανακατανομή. Παραδείγματα τέτοιων
μέσων είναι: Τηλέφωνα, Υπολογιστές, virtual κόσμοι, single media, website games, humancomputer
interface, computer
animation and interactive
computer
installations.
Περισσότερα για τα new media μπορείτε να βρείτε στην αγγλική έκδοση της Wikipedia στο
εξής λινκ: https://en.wikipedia.org/wiki/New_media

Ο λόγος που χρησιμοποιούνται πολύ στα new media είναι ότι τα User Interfaces συχνά
σχεδιάζονται σε μικρό χρονικό διάστημα και με περιορισμένο μπάτζετ, οπότε προτιμάται
από άλλου τύπου interface testing.
Ένας καλός αριθμός (ως προς τον χρόνο και το χρήμα) ειδικών που χρειάζεται για να
επιθεωρήσουν το σύστημα είναι 3-5 και κατά προτίμηση να είναι άτομα που δεν έχουν
συμμετάσχει στον σχεδιασμό του συστήματος. Ο καθένας χρειάζεται 1-2 ώρες για να
επιθεωρήσει ένα μικρό σύστημα!
Εν κατακλείδι, στην αναφορά θα πρέπει να αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με το
διαδραστικό σύστημα (π.χ. επιχειρηματικοί στόχοι, τυπικοί χρήστες, τυπικές εργασίες,
περιβάλλον).
Περισσότερα για το HE μπορείτε να διαβάσετε στην αγγλική έκδοση της Wikipedia στο εξής
λινκ: https://en.wikipedia.org/wiki/Heuristic_evaluation
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2. The evaluated system
Το σύστημα προς αξιολόγηση είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Ηπείρου(Ε.Π.Σ.ΗΠ.) και θα την βρείτε στο εξής URL: http://www.epsip.gr
Επίσης, η πρόσβαση για τους Διαιτητές της ΕΠΣΗΠ στο σύστημα γίνεται από το εξής
URL: http://www.epsip.gr/ref
Για την πρόσβαση από οποιονδήποτε αναγνώστη αυτής της αναφοράς στο ref dashboard έχει
δημιουργηθεί ένας test user με τα εξής στοιχεία:
Όνομα χρήστη: ref051
Κωδικός: 12345678
Στις παρακάτω υποενότητες θα αναλυθούν οι τυπικοί χρήστες, οι τυπικές εργασίες από τους
χρήστες και η λειτουργικότητα του συστήματος.
2.1.

Typical users

Τυπικοί χρήστες αυτής της ιστοσελίδας είναι:


Οι προγραμματιστές του συστήματος (πλοηγούνται στην ιστοσελίδα για να
ελέγξουν αν υπάρχουν σφάλματα από την ανανέωση του περιεχομένου της)



Η γραμματεία της ΕΠΣΗΠ (διαχειρίζονται πιθανώς τα links της ιστοσελίδας και τις
ανακοινώσεις της)



Οι διαιτητές της ΕΠΣΗΠ (οι οποίοι είτε συνδέονται για να ανανεώσουν το
περιεχόμενο της ιστοσελίδας –αποτελέσματα και στατιστικά αγώνων–, είτε όπως οι
απλοί χρήστες που θα αναφερθούν στα παρακάτω bullets αναζητούν περιεχόμενο
πχ. πρόγραμμα αγώνων, αποτελέσματα, βαθμολογίες κτλ)



Οι απλοί χρήστες της ιστοσελίδας πχ. ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες,
γιατροί, φίλαθλοι κτλ (οι οποίοι αναζητούν περιεχόμενο πχ. πρόγραμμα αγώνων,
αποτελέσματα, βαθμολογίες κτλ)

2.2.

Typical user tasks

Οι προγραμματιστές του συστήματος λειτουργούν σαν τους απλούς χρήστες της ιστοσελίδας ή σαν
τους διαιτητές:


Δηλαδή είτε κάνουν κλικ στα λινκ της ιστοσελίδας, είτε ανοίγουν κάποια pdf που
υπάρχουν σε αυτή, είτε να κάνουν login στο ref dashboard από έναν test user κτλ…



Όμως ο σκοπός τους δεν είναι να αντλήσουν πληροφορίες από την ιστοσελίδα, αλλά
να εντοπίσουν πιθανά λάθη ευχρηστίας σε αυτήν.

Η γραμματεία της Ένωσης έχει δικαιώματα ένα βήμα παρακάτω από τους προγραμματιστές:


Για παράδειγμα μπορεί να θέλει να βγάλει μία ανακοίνωση ή



να θέλει να περάσει στην βάση δεδομένων έναν καινούργιο διαιτητή

Οι διαιτητές της ΕΠΣΗΠ εκτός της απλής πλοήγησης στην ιστοσελίδα κάνουν και διάφορες άλλες
ενέργειες:


Login με τα στοιχεία σύνδεσης τους (εδώ βλέπουμε ένα λανθασμένο login).
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Για να κάνουν login πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσουν την διεύθυνση σύνδεσης
www.epsip.gr/ref , η οποία θα τους οδηγήσει (redirect) στο login form στο οποίο θα
εισάγουν τα στοιχεία τους και θα πατήσουν το κουμπί “Είσοδος” για να συνδεθούν.


Αφού κάνουν επιτυχώς το login μια από τις ενέργειες που δύναται να κάνουν είναι
να “ανεβάσουν” το σκορ ενός αγώνα στο οποίο διαιτήτευαν (εδώ αντί για
screenshot,
παραθέτω
το
λινκ
ενός
βοηθητικού
αρχείου
pdf:
www.epsip.gr/orientation.pdf )



Άλλες κλασικές ενέργειες που μπορεί να κάνει ο διαιτητής μέσω του ref dashboard
είναι ”Αλλαγή Κωδικού”, “Αποσύνδεση” κτλ, όπως κάθε μέλος οποιασδήποτε
ιστοσελίδας έχει αυτές τις δυνατότητες.

Οι απλοί χρήστες της ιστοσελίδας έχουν σκοπό να αντλήσουν πληροφορίες από το περιεχόμενο της
ιστοσελίδας:


Δηλαδή κάνουν κλικ στα λινκ της ιστοσελίδας, πλοηγούνται ανάλογα με αυτό που
θέλουν να βρουν (πχ αν θέλουν να βρούνε την βαθμολογία της περασμένης
αγωνιστικής περιόδου σε μια κατηγορία, αφού μπούνε στην αρχική σελίδα κάνουν
κλικ αριστερά από το κύριο μενού της ιστοσελίδας στις “ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ” στην
συνέχεια επιλέγουν από το option menu την αγωνιστική περίοδο και στη συνέχεια
επιλέγουν την κατηγορία της οποίας θέλουν να δούνε την βαθμολογία)



Μπορεί να θέλουν να συμπληρώνουν την φόρμα επικοινωνίας για να αναφέρουν
ένα λάθος στον προγραμματιστή (συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και το μήνυμα
τους και πατάνε “Αποστολή”)
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2.3.

System functionality

Η λειτουργικότητα και καινοτομία που προσφέρει η ιστοσελίδα της ΕΠΣΗΠ είναι ότι δίνει
την δυνατότητα στους αναγνώστες της να μπορούν να βλέπουν τα αποτελέσματα και τα
στατιστικά του κάθε αγώνα άμεσα μετά το τέλος του κάθε αγώνα, να υπολογίζονται
αυτόματα οι βαθμολογίες των κατηγοριών του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος και να
κρατάει η ιστοσελίδα σαν ιστορικό τα αποτελέσματα…
Θεωρείτε δεδομένο ότι στην ιστοσελίδα βγαίνουν και οι ανακοινώσεις από την Ένωση,
προκηρύξεις, στοιχεία επικοινωνίας κτλ…
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3. Evaluation methodology
Θα γίνει αξιολόγηση με βάση τα heuristics και πιο συγκεκριμένα με βάση το μοντέλο του
Nielsen. Το μοντέλο αυτό και τα βήματα θα αναφερθούν παρακάτω.
3.1.

Participants

Την αξιολόγηση θα την κάνω εγώ, ο Χρήστος Πεχλεβανούδης μεταπτυχιακός φοιτητής του
τμήματος Πληροφορικής ως εργασία για το εξής μάθημα: Αλληλεπίδραση ΑνθρώπουΥπολογιστή / Human-Computer Interaction
3.2.

Procedures and Materials

Στο κεφάλαιο 1 αναλύθηκε η διαδικασία χωρίς να δοθούν πολλές λεπτομέρειες. Σε αυτό το
κεφάλαιο, θα αναφερθούν και θα αναλυθούν αυτές οι λεπτομέρειες.
Αρχικά, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα heuristics που εισήγαγε ο Jakob Nielsen είναι
πιθανώς τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα heuristics για τον σχεδιασμό διεπαφή χρήστη
(UI Design: User Interface Design), τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς!
O Nielsen σχεδίασε τα heuristics βασισμένα στην δουλειά που έκανε με τον Rolf Molich το
1990. Η τελική λίστα των heuristics που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα δημοσιεύθηκε
από τον Nielsen το 1994. Τα heuristics παρουσιάζονται στο βιβλίο του Nielsen με τίτλο
“Usability Engineering”.

Τα heuristics του Nielsen, λοιπόν, είναι τα εξής 10:
1. Ενημέρωση για την κατάσταση του συστήματος
2. Αντιστοίχηση συστήματος-πραγματικού κόσμου
3. Ελευθερία και έλεγχος από τον χρήστη
4. Διατήρηση συνέπειας και χρήση στάνταρ
5. Αποτροπή σφαλμάτων χρήστη
6. Αναγνώριση αντί για ανάκληση
7. Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα χρήσης
8. Καλαίσθητος και μινιμαλιστικός σχεδιασμός
9. Αναγνώριση και ανάνηψη από λάθη
10. Βοήθεια
Κατόπιν αφού αναφερθούνε τα προβλήματα ευχρηστία ανά heuristic, θα αξιολογηθούνε
για την σημαντικότητα τους από το 1 έως το 5. Η κλίμακα αξιολόγησης είναι η εξής:
1=Καθόλου Σημαντικό Πρόβλημα
2=Λίγο Σημαντικό Πρόβλημα
3=Αρκετά Σημαντικό Πρόβλημα
4=Πολύ Σημαντικό Πρόβλημα
5=Πάρα Πολύ Σημαντικό Πρόβλημα
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Στην συνέχεια, θα περιγραφεί το πρόβλημα ευχρηστίας, παραθέτοντας συνήθως κάποιο
screenshot και σχολιάζοντας την συχνότητα εμφάνισης, την επίδραση του στο σύστημα και
την επιμονή του προβλήματος.
Και τελικά, θα προτείνουμε κάποια λύση για αυτό το πρόβλημα!
Αφού ολοκληρώσουμε την παράθεση και την ανάλυση των προβλημάτων ευχρηστίας με
τον τρόπο που υποδείξαμε πιο πάνω, θα παραθέσουμε και τα θετικά “σημεία” με βάση τα
heuristics του Nielsen.
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4. Results
Παρακάτω θα παραθέσουμε και θα αναλύσουμε τα Usabilty Issues και τα Good Usability
Points της ιστοσελίδας αυτής!
4.1.

Usability issues

1.Ενημέρωση για την κατάσταση του συστήματος
i. Δεν γνωρίζει ο χρήστης που βρίσκεται! Δηλαδή δεν μας δείχνει η ιστοσελίδα την
τρέχον σελίδα που βρισκόμαστε.




Σοβαρότητα Προβλήματος: 2/5
o

Συχνότητα: Είναι πρόβλημα που έχει επίπτωση σε κάθε σελίδα, οπότε
εμφανίζεται συχνά

o

Επίδραση: Όμως είναι σχετικά εύκολο για τους χρήστες να το
παρακάμψουν παίρνοντας την πληροφορία που θέλουν είτε από τον τίτλο
της εκάστοτε σελίδας είτε από το URL από την γραμμή διευθύνσεων

o

Επιμονή: Η επιμονή του προβλήματος είναι μέτριου βαθμού γιατί ναι μεν
θα δυσκολευτούν λίγο στην πλοήγηση τους στην ιστοσελίδα στην αρχή
αλλά όπως αναφέραμε και στην Επίδραση θα το συνηθίσουν και θα
μπορούν να το παρακάμπτουν

Πρόταση Λύσης: Θα πρέπει η αντίστοιχη σελίδα από το μενού να είναι
υπογραμμισμένη (CSS: Να έχει background-color όταν είναι active) όπως φαίνεται
στην εικόνα παρακάτω για την σελίδα των Βαθμολογιών

1.Ενημέρωση για την κατάσταση του συστήματος
ii. Οι σύγχρονοι browsers μας δείχνουν ξεκάθαρα πότε είναι μια ιστοσελίδα Ασφαλής ή
όχι! Έτσι λοιπόν, όταν ο χρήστης μπαίνει σε αυτήν την ιστοσελίδα βλέπει ότι η
ιστοσελίδα αυτή χαρακτηρίζεται από τον browser αυτόν ως Μη Ασφαλής, το οποίο
του δημιουργεί ανασφάλειες…





Σοβαρότητα Προβλήματος: 4/5 (Επισήμανση που αυξάνει ποσοστό εγκατάλειψης)
o

Συχνότητα: Σε κάθε σελίδα εμφανίζεται αυτή η επισήμανση.

o

Επίδραση: Αυτή η επισήμανση από τον browser δημιουργεί στον χρήστη
ανασφάλειες για την αξιοπιστία και ασφάλεια της ιστοσελίδας και πολλές
φορές οδηγεί στην εγκατάλειψη της πλοήγησης του από την ιστοσελίδα.

o

Επιμονή: Θα δημιουργήσει στον
αλληλεπίδραση στην ιστοσελίδα

χρήστη

“πρόβλημα”

σε

κάθε

Πρόταση Λύσης: Θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL)!
Υπάρχουν και δωρεάν SSL (Let’s Encrypt) και επί πληρωμή
(πχ της Comodo από 10€)

Page 9 of 27

Χρήστος Πεχλεβανούδης | 18/11/2018
1.Ενημέρωση για την κατάσταση του συστήματος
iii. Κατά την αποσύνδεση του διαιτητή δεν μας βγάζει μήνυμα ότι αποσυνδέθηκε επιτυχώς.

→





Σοβαρότητα Προβλήματος: 1/5
o

Συχνότητα: Προφανώς, συμβαίνει μόνο κατά την Αποσύνδεση του διαιτητή
και δεν έχει περαιτέρω συχνότητα

o

Επίδραση: Είναι εύκολο για τους χρήστες να το ξεπεράσουν μιας και
βλέπουν ότι έχουν επιστρέψει πάλι στο login page

o

Επιμονή: Θα δυσκολέψει τους χρήστες μόνο την πρώτη φορά που θα
κάνουν αποσύνδεση

Πρόταση Λύσης: Θα πρέπει να προστεθεί σχετικό μήνυμα κατά την αποσύνδεση.

2.Αντιστοίχηση συστήματος-πραγματικού κόσμου
i. Στην σελίδα ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (www.epsip.gr/static/links.php) υπάρχουν 3
σύνδεσμοι χρήσιμοι από τους οποίους ο πρώτος και ο τρίτος δεν λειτουργούν (σε
πετάει στην Error Page)

→




Σοβαρότητα Προβλήματος: 3/5
o

Συχνότητα: Δεν συμβαίνει συχνά

o

Επίδραση: Δεν είναι εύκολο από τους χρήστες να ξεπεράσουν το
πρόβλημα. Ουσιαστικά αν θέλουν να βρούνε αυτήν την πληροφορία θα
πρέπει να απευθυνθούν σε κάποια μηχανή αναζήτησης εκτός της
ιστοσελίδας αυτής

o

Επιμονή: Θα δυσκολέψει τους χρήστες μόνο την πρώτη φορά, γιατί δεν θα
υπάρξει και δεύτερη φορά…

Πρόταση Λύσης: Θα πρέπει να διορθωθεί το redirect, έτσι ώστε να οδηγούν στις
σωστές ιστοσελίδες.

Page 10 of 27

Χρήστος Πεχλεβανούδης | 18/11/2018

2.Αντιστοίχηση συστήματος-πραγματικού κόσμου
ii. Τα links δίπλα στα copyrights φαίνονται να είναι clickable και μάλιστα ο χρήστης
περιμένει να μεταβεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας-ομάδας-προγραμματιστή που
έφτιαξε αυτήν την ιστοσελίδα! Όμως, αν πλοηγείται από κινητό πατώντας το λινκ αυτό
δεν γίνεται τίποτα, ενώ από κινητό μεταβαίνει στο email του… Ουσιαστικά αυτό το λινκ
είναι mailto-link, δεν είναι όμως αυτό ξεκάθαρο στον χρήστη.
Από όλες τις public σελίδες:





Από το ref dashboard:

Σοβαρότητα Προβλήματος: 2/5
o

Συχνότητα: Εμφανίζεται σε κάθε σελίδα στο κάτω μέρος της!

o

Επίδραση: Για έναν έμπειρο χρήστη θα είναι εύκολο να ξεπεράσει το
πρόβλημα κάνοντας copy το λινκ και paste για να το δει ποιο λινκ είναι. Ο
απλός ο χρήστης όμως είναι πιθανό να πατάει, να πατάει και να μην γίνεται
τίποτα, να νευριάσει και να παρατήσει την προσπάθεια του να μάθει
περισσότερα για τον κατασκευαστή της ιστοσελίδας

o

Επιμονή: Θα δυσκολέψει τους χρήστες μόνο την πρώτη φορά, γιατί μετά
από ένα σημείο θα ανακαλύψουν ότι email κρύβεται από πίσω…

Πρόταση Λύσης: Θα πρέπει ο προγραμματιστής είτε να βάλει το email του και στο
link text, είτε να βάλει στο λινκ το λινκ της ιστοσελίδας του

3.Ελευθερία και Έλεγχος από τον χρήστη
i.





Τα λινκ από τα pdf πρέπει να ανοίγουν σε νέα καρτέλα έτσι ώστε ο χρήστης να έχει
την ευχέρεια να τα ελέγξει ξεχωριστά χωρίς να φύγει από την ιστοσελίδα που
πλοηγείται.
Για παράδειγμα την σελίδα ΕΝΤΥΠΑ (www.epsip.gr/static/newspaper.php) τα pdf
ανοίγουν στο ίδιο παράθυρο.
Σοβαρότητα Προβλήματος: 3/5
o

Συχνότητα: Σχεδόν όλα τα pdf της ιστοσελίδας ανοίγουν στο ίδιο παράθυρο.

o

Επίδραση: Ναι με είναι εύκολο από τους χρήστες να ξεπεράσουν το
πρόβλημα, αλλά δεν τους γλιτώνει από περιττές ενέργειες (Αναίρεση,
γράψιμο ξανά του λινκ της ιστοσελίδας κτλ)

o

Επιμονή: Εννοείται ότι κάθε φορά που θα πηγαίνουν να ανοίξουν ένα pdf
θα αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα

Πρόταση Λύσης: Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος ανοίγματος των pdf (να προστεθεί
δηλ. στο a-html-tag των λινκ αυτών, το target=”_blank”)
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3.Ελευθερία και Έλεγχος από τον χρήστη
ii.





Στην σελίδα ΓΗΠΕΔΑ (www.epsip.gr/field/fields_map.php) βγάζει ένα μήνυμα που
σε προτρέπει να εγκαταστήσεις μια εξωτερική εφαρμογή για να φορτώσει κανονικά
η σελίδα. Όμως όταν πατήσεις ΟΚ, και δεν φορτώνει κανονικά η σελίδα και δεν σε
“πετάει” στην σελίδα του Adobe για να εγκαταστήσεις τον Flash Player, ενώ κατά
ένα περίεργο λόγο ο χάρτης φορτώνει κανονικά όταν πατήσεις Ακύρωση, έρχεται
σε αντίφαση δηλαδή με το alert message.

Σοβαρότητα Προβλήματος: 3/5
o

Συχνότητα: Αυτό το πρόβλημα συναντάται στην σελίδα ΓΗΠΕΔΑ και στα
links που περιέχει η σελίδα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ.

o

Επίδραση: Οι χρήστες πρέπει να μαντέψουν ότι χρειάζεται να πατήσουν το
Ακύρωση για να λειτουργήσει σωστά η σελίδα, προφανώς είναι αδύνατο να
μαντέψουν τι χρειάζεται και θα το πετύχουν με 2-3 δοκιμές

o

Επιμονή: Είναι επίμονο το πρόβλημα και εμφανίζεται κάθε φορά που ο .
χρήστης ανοίγει αυτές τις σελίδες και είναι ενοχλητικό για τον χρήστη επίσης!

Πρόταση Λύσης: Θα πρέπει ο προγραμματιστής της σελίδας να δει τι λάθος
συμβαίνει στον κώδικα και συμβαίνει αυτή η αστοχία.

4.Διατήρηση συνέπειας και χρήση στάνταρ
i. Το λογότυπο της ιστοσελίδας πάνω δεξιά δεν είναι clickable, ενώ όπως συμβαίνει σε
όλες τις ιστοσελίδες θα έπρεπε να σε οδηγεί στην αρχική σελίδα.




Σοβαρότητα Προβλήματος: 3/5
o

Συχνότητα: Αυτό συμβαίνει σε κάθε σελίδα της ιστοσελίδας!

o

Επίδραση: Είναι εύκολο για τους χρήστες να ξεπεράσουν το πρόβλημα
πατώντας στην στήλη του μενού ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

o

Επιμονή: Θα δυσκολέψει τους χρήστες την πρώτη φορά και στη συνέχεια
θα συνηθίσουν να πηγαίνουν στην αρχική σελίδα από το λινκ του μενού

Πρόταση Λύσης: Θα πρέπει η εικόνα να οδηγεί στο λινκ της ιστοσελίδα (να
προστεθεί δηλ. ένα a-html-tag που θα περιέχει το img-html-tag
του λογότυπου)
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4.Διατήρηση συνέπειας και χρήση στάνταρ
ii. Ενώ όλοι οι χορηγοί κάτω από το μενού της ιστοσελίδας σε οδηγούν στον ιστότοπο του
έκαστου χορηγού, το λογότυπο του ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ Καύσιμα δεν είναι clickable




Σοβαρότητα Προβλήματος: 1/5
o

Συχνότητα: Αυτό συμβαίνει σε κάθε σελίδα της ιστοσελίδας και μόνο στον
συγκεκριμένο χορηγό.

o

Επίδραση: Δεν είναι εύκολο από τους χρήστες να ξεπεράσουν το
πρόβλημα. Ουσιαστικά αν θέλουν να βρούνε αυτήν την πληροφορία θα
πρέπει να απευθυνθούν σε κάποια μηχανή αναζήτησης εκτός της
ιστοσελίδας αυτής

o

Επιμονή: Θα δυσκολέψει τους χρήστες μόνο την πρώτη φορά, γιατί δεν θα
υπάρξει και δεύτερη φορά…

Πρόταση Λύσης: Θα πρέπει η εικόνα να οδηγεί στο λινκ της ιστοσελίδα (να
προστεθεί δηλ. ένα a-html-tag που θα περιέχει το img-html-tag
του λογότυπου του συγκεκριμένου χορηγού)

4.Διατήρηση συνέπειας και χρήση στάνταρ
iii. Η κυλιόμενη μπάρα στην αρχική θα ήταν καλό να προστεθεί σε όλες τις σελίδες της
ιστοσελίδας (όπως συμβαίνει και με το κεντρικό μενού και τους χορηγούς) μιας και δεν
πιάνει πολύ χώρο.





Σοβαρότητα Προβλήματος: 1/5
o

Συχνότητα: Αυτή η μπάρα εμφανίζεται μόνο στην αρχική σελίδα.

o

Επίδραση: Είναι εύκολο για τους χρήστες να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα.

o

Επιμονή: Εμφανίζεται μόνο στην αρχική και σε καμία άλλη σελίδα, οπότε
από αυτήν την άποψη το “πρόβλημα” είναι επίμονο.

Πρόταση Λύσης: Θα πρέπει η εικόνα να οδηγεί στο λινκ της ιστοσελίδα (να
προστεθεί δηλ. ένα a-html-tag που θα περιέχει το img-html-tag
του λογότυπου του συγκεκριμένου χορηγού)
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5.Αποτροπή Σφαλμάτων Χρήστη
i. Κατά την ψηφιοποίηση του Φύλλου Αγώνα (Συμπλήρωση από τον διαιτητή –μέσω του
ref dashboard– των ενδεκάδων, γκολ, κίτρινων, κόκκινων καρτών του αγώνα κτλ…) το
κουμπί Ανανέωση Χωρίς Εισαγωγή αν το πατήσει ο διαιτητής χάνονται όλα τα
δεδομένα που έχει περάσει στο σύστημα μέχρι εκείνη την στιγμή χωρίς να του
εμφανίζεται κάποιο alert για το αν όντως θέλει να προχωρήσει σε αυτήν την ενέργεια.
Αφού συνδεθείτε από το URL και
με τους κωδικούς που αναφέρω
στην Ενότητα 2 , μπορείτε να
δοκιμάσετε να κάνετε Ανανέωση
Χωρίς Εισαγωγή σε κενό (νέο)
Φ.Α. από το παρακάτω λινκ:
www.epsip.gr/admin/league/fyll
o_agona_ref.php




Σοβαρότητα Προβλήματος: 4/5
o

Συχνότητα: Σε κάθε ψηφιοποίηση Φ.Α. (Φύλλου Αγώνα) υπάρχουν 4-5
κουμπιά αυτού του στυλ.

o

Επίδραση: Αν οι χρήστες (οι διαιτητές συγκεκριμένα) το πατήσουν
καταλάθος, τότε θα χάσουν τα δεδομένα που έχουν περάσει μέχρι εκείνη
την στιγμή, οπότε είναι δύσκολο για τους χρήστες να ξεπεράσουν το
πρόβλημα.

o

Επιμονή: Είναι ένα πρόβλημα που θα δυσκολεύει τους χρήστες(διαιτητές)
σε κάθε ψηφιοποίηση Φ.Α.

Πρόταση Λύσης: Θα πρέπει να προστεθεί ένα alert box που να ρωτάει τον
χρήστη(διαιτητή) αν θέλει πραγματικά να συνεχίσει χωρίς
αποθήκευση.
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5.Αποτροπή Σφαλμάτων Χρήστη
ii. Όταν ο διαιτητής πατάει από το ref dashboard για να μπει να τροποποιήσει το Φ.Α. του
αγώνα που διαιτήτευε, μεταφέρεται στην σελίδα Ψηφιοποίησης του συγκεκριμένου
Φ.Α. όπως μπορείτε να δείτε στην εικόνα παρακάτω (συγκρατήστε το URL της
Ψηφιοποίησης Φ.Α.)

Αν ο συνδεδεμένος χρήστης (διαιτητής) παρατηρήσει, λοιπόν, το URL του Φ.Α. του αγώνα
που διαιτήτευε βλέπει έναν παράμετρο GET με όνομα τάδε_id και τιμή 15!
Και χωρίς καθόλου, λοιπόν, γνώσεις HTML και HTTP μπορεί να καταλάβει ότι αυτό το Φ.Α.
στο σύστημα έχει ID=15.
Όταν λοιπόν δοκιμάσει να αλλάξει το ID από την γραμμή διευθύνσεων και να καλέσει το
ίδιο URL με ID=16, τότε θα διαπιστώσει έκπληκτος ότι έχει πρόσβαση και σε (κάθε) άλλο
Φ.Α. του οποίου τον αγώνα ΔΕΝ διαιτητεύει, όπως φαίνεται και στο παρακάτω screenshot!





Σοβαρότητα Προβλήματος: 5/5 (Καταστροφικό, έχει πρόσβαση σε ΟΛΗ την database)
o

Συχνότητα: Είναι πρόβλημα που εμφανίζεται σπάνια, αλλά αν τυχόν ο
χρήστης το παρατηρήσει ότι συμβαίνει μπορεί να δημιουργήσει
καταστροφικά αποτελέσματα για την ιστοσελίδα.

o

Επίδραση: Για τους απλούς και καλοπροαίρετους χρήστες δεν είναι
πρόβλημα, για τους κακόβουλος χρήστες όμως είναι εργαλείο δημιουργίας
προβλημάτων!

o

Επιμονή: Το πρόβλημα θα σταματήσει να συμβαίνει μόνο όταν το
διορθώσει ο προγραμματιστής!

Πρόταση Λύσης: Θα πρέπει να είτε να αλλάξει η κωδικοποίηση των ID (πχ με χρήση
αλγόριθμου Huffman) έτσι ώστε να μην είναι εύκολο να
προβλεφθούν υπόλοιπα ID, είτε πολύ απλά να δίνει πρόσβαση
ΜΟΝΟ στους 3 διαιτητές που διαιτητεύουν τον κάθε αγώνα.
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Αγώνα

6.Αναγνώριση αντί για ανάκληση
i. Ο διαιτητής για να συνδεθεί στο ref dashboard πρέπει να θυμάται ότι το
www.epsip.gr/ref οδηγεί στο login form! Δεν υπάρχει πουθενά στην ιστοσελίδα ούτε
κάποιο εικονίδιο login, ούτε λινκ ούτε τίποτα. Έτσι αν ο διαιτητής δεν θυμάται (ή δεν
έχει αποθηκεύσει αυτό το URL) δεν μπορεί να συνδεθεί στο ref dashboard!




Σοβαρότητα Προβλήματος: 3/5
o

Συχνότητα: Το πρόβλημα είναι συνεχές. Αν ξεχάσει ο διαιτητής το λινκ
έχουμε θέμα!

o

Επίδραση: Είναι εύκολο για τους χρήστες να ξεπεράσουν αυτό το
πρόβλημα, αρκεί να θυμούνται ή να έχουν αποθηκεύσει το παραπάνω URL.

o

Επιμονή: Το πρόβλημα θα δυσκολέψει τους χρήστες μόνο την πρώτη φορά,
γιατί στην συνέχεια θα αναγκαστούν να το μάθουν απ’ έξω.

Πρόταση Λύσης: Θα πρέπει να προστεθεί κάπου στην ιστοσελίδα το λινκ για το
Login (για παράδειγμα στην σελίδα ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ του μενού)

6.Αναγνώριση αντί για ανάκληση
ii. Ο διαιτητής δεν έχει την δυνατότητα να ανακτήσει των κωδικό του σε περίπτωση που
τον ξεχάσει και αν χρειαστεί να γίνει αυτή η διαδικασία θα χρειαστεί να γίνει
χειροκίνητα από τον προγραμματιστή της ιστοσελίδας (αν γίνεται, γιατί μπορεί να είναι
κωδικοποιημένος μέσα στην Βάση Δεδομένων). Συνοψίζοντας, λείπει το εμφανές
χειριστήριο του γνωστού, από άλλες ιστοσελίδες, Recovery Password!




Σοβαρότητα Προβλήματος: 3/5
o

Συχνότητα: Το πρόβλημα είναι συνεχές. Αν ξεχάσει ο διαιτητής τον κωδικό
του θα δημιουργηθεί πρόβλημα και θα χρειαστούν κινήσεις από τον
προγραμματιστή όπως είπαμε.

o

Επίδραση: Αν ξεχάσει τον κωδικό του ο διαιτητής δεν είναι εύκολο για
αυτόν να τον επαναφέρει…θα χρειαστεί να αρχίσει τα τηλέφωνα!

o

Επιμονή: Το πρόβλημα δεν θα δυσκολέψει τους χρήστες μόνο την πρώτη
φορά, αλλά και κάθε επόμενη που θα ξεχάσουν τον κωδικό τους.

Πρόταση Λύσης: Ο προγραμματιστής πρέπει να προσθέσει την λειτουργία του
Recovery Password και να βάλει σχετικό κουμπί ή λινκ κάτω από
το login form.
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7.Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα χρήσης
Στην αρχική σελίδα στις Τελευταίες Ανακοινώσεις θα έπρεπε ο χρήστης να μπορεί να
βλέπει τις και τις υπόλοιπες (όχι μόνο τις 3 πιο πρόσφατες)





Σοβαρότητα Προβλήματος: 2/5
o

Συχνότητα: Αυτό το section εμφανίζεται μόνο στην αρχική σελίδα.

o

Επίδραση: Είναι σχετικά εύκολο για τους χρήστες να ξεπεράσουν το
πρόβλημα, ανοίγοντας την σελίδα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από το μενού

o

Επιμονή: Θα δυσκολέψει τους χρήστες μόνο την πρώτη φορά, τις επόμενες
θα αναγκάζονται να κάνουν ένα παραπάνω κλικ από το μενού...

Πρόταση Λύσης: Εδώ για να λυνόταν αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί ένα slider που με κουμπιά δεξιά και αριστερά θα
εναλλάσσονταν οι ανακοινώσεις.
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8.Καλαίσθητος και μινιμαλιστικός σχεδιασμός
Η ιστοσελίδα αυτήν δεν είναι mobile-friendly! Σε έναν κόσμο που πλέον το 80% των
ατόμων που πλοηγούνται στο ίντερνετ το 2018, πλοηγούνται από κινητές συσκευές!
Έτσι, λοιπόν, όταν ο χρήστης μπαίνει από κινητό στην ιστοσελίδα αυτή χρειάζεται
πολλές φορές να ζουμάρει και να ξεζουμάρει! Επίσης, τα λινκ είναι πολύ κοντά μεταξύ
τους και έτσι πιθανόν ο χρήστης να μην ανοίγει την σελίδα που θέλει με την πρώτη!





Σοβαρότητα Προβλήματος: 4/5
o

Συχνότητα:
Αυτό
το
section
εμφανίζεται μόνο στην αρχική σελίδα.

o

Επίδραση: Είναι σχετικά εύκολο για
τους χρήστες να ξεπεράσουν το
πρόβλημα, ανοίγοντας την σελίδα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από το μενού

o

Επιμονή: Θα δυσκολέψει τους
χρήστες μόνο την πρώτη φορά, τις
επόμενες θα αναγκάζονται να κάνουν
ένα παραπάνω κλικ από το μενού...

Πρόταση Λύσης: Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα θέλει επανασχεδιασμό της
ιστοσελίδας! Πράγμα που θέλει χρόνο και χρήμα! Μια εύκολη
λύση παρ’ όλ’ αυτά για μικρές διορθώσεις όμως είναι η χρήση
CSS Bootstrap και γενικότερων διορθώσεων στο CSS (γλώσσα
προγραμματισμού για μορφοποίηση ιστοσελίδων)

9.Αναγνώριση και ανάνηψη από λάθη
Δοκιμάστε να ανοίξετε αυτό το URL: www.epsip.gr/auti-i-selida-den-iparxei .
Σας πετάει σε μια λευκή σελίδα με το μήνυμα: “[an error occurred while processing this
directive]”. Αυτή δεν είναι μία σωστή 404 error page. Το μήνυμα στον χρήστη δεν τον
βοηθάει για να δει τι φταίει και γιατί βρέθηκε σε αυτήν την σελίδα.




Σοβαρότητα Προβλήματος: 3/5
o

Συχνότητα: Πάλι καλά δεν υπάρχουν πολλές broken pages…

o

Επίδραση: Δεν είναι τόσο εύκολο για τον χρήστη να ξεπεράσει το
πρόβλημα, δεν ξέρει γιατί βρέθηκε εδώ και δεν μπορεί να το βρει!

o

Επιμονή: Το πρόβλημα δεν θα δυσκολέψει τους χρήστες μόνο την πρώτη
φορά, αλλά και κάθε επόμενη που θα ανοίξουν μία broken page.

Πρόταση Λύσης: Πρέπει να φτιαχτεί μια πιο όμορφη και φιλική προς τους χρήστες
404 error page…
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10.Βοήθεια
Όσον αφορά την Βοήθεια για τον χρήστη, υπάρχει η σελίδα του μενού ΧΡΗΣΙΜΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, η οποία όμως είναι αρκετά φτωχή…
Δεν αναφέρονται οι δυνατότητες του συστήματος (ιστοσελίδας), τρόποι εύρεσης
αποτελεσμάτων αγώνων, βαθμολογιών, επίσης πολύ σημαντικό: λείπει εγχειρίδιο για τους
διαιτητές (το οποίο βέβαια μπορούν να το βρούνε αφού συνδεθούν στο ref dashboard)





Σοβαρότητα Προβλήματος: 2/5
o

Συχνότητα: Εμφανίζεται το πρόβλημα μόνο κατά την αναζήτηση βοήθειας...
Είναι αρκετά εύκολο να πλοηγηθεί ο χρήστης σε αυτήν την ιστοσελίδα γενικά.

o

Επίδραση: Αν αντιμετωπίσει ο χρήστης κάποιο λειτουργικό πρόβλημα στην
ιστοσελίδα δεν θα μπορέσει να το λύσει! Στο μόνο που θα ευελπιστεί θα είναι,
αφού πρώτα επικοινωνήσει με τον διαχειριστή (webmaster), να πάρει
επιθυμητή απάντηση…

o

Επιμονή: Αν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα δεν θα μπορέσουν να το λύσουν
ούτε την πρώτη, ούτε την δεύτερη κ.ο.κ. μέχρι να επικοινωνήσουν με τον
webmaster

Πρόταση Λύσης: Εδώ πρέπει οι υπεύθυνοι να αφιερώσουν παραπάνω χρόνο για να
κάνουν ένα σωστό (και όχι βιαστικό και τσαπατσούλικο) εγχειρίδιο
χρήσης

Page 19 of 27

Χρήστος Πεχλεβανούδης | 18/11/2018

4.2.

Good usability points

Παρακάτω θα αναφερθούν τα θετικά σημεία του συστήματος με βάση πάλι τα 10 heuristics
του Nielsen.
1.Ενημέρωση για την κατάσταση του συστήματος
Το σύστημα αυτό (ιστοσελίδα) έχει το πλεονέκτημα έναντι άλλων συστημάτων της
ΑΜΕΣΗΣ και ΓΡΗΓΟΡΗΣ καταχώρησης δεδομένων στην Βάση Δεδομένων (database).
Πως; Με ένα SMS! Μετά το τέλος του αγώνα ο διαιτητής που παίζει ένα συγκεκριμένο
παιχνίδι έχει την δυνατότητα να στείλει το σχετικό μήνυμα με το σκορ του αγώνα σε
ένα συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου και να περαστεί ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ το αποτέλεσμα στο
σύστημα.
Έτσι οι χρήστες της ιστοσελίδας ενημερώνονται ΑΜΕΣΑ μετά το τέλος κάθε αγώνα για
το αποτέλεσμα του!

2.Αντιστοίχηση συστήματος-πραγματικού κόσμου
Τα λινκ (πχ των γηπέδων) οδηγούν στα σωστά γήπεδα χωρίς να υπάρχει σύγχυση με τα
ID γηπέδων! Έτσι, ο χρήστης βλέπει στην σελίδα που φορτώνει τις πληροφορίες που
θέλει χωρίς να βλέπει δεδομένα που να μην μπορεί να τα ερμηνεύσει. Τα ID των
γηπέδων φαίνονται μόνο στο URL! Μπορείτε αυτό να το επιβεβαιώσετε και από το
παρακάτω screenshot:
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3.Ελευθερία και Έλεγχος από τον χρήστη
Δίνεται στον χρήστη (διαιτητή) η ευκαιρία να αναθεωρήσει την απόφαση του, στην
περίπτωση που προσπαθεί να αποσυνδεθεί. Έτσι του παρέχεται περισσότερη
ελευθερία κινήσεων και δεν έχει τον φόβο μη τυχόν αποσυνδεθεί καταλάθος.
Και για του λόγου το αληθές:

→

(Εννοείται πως αυτό το θετικό μπορεί
5. Αποτροπή σφαλμάτων από τον χρήστη)

να

κατηγοριοποιηθεί

και

στο

4.Διατήρηση συνέπειας και χρήση στάνταρ
i. Όταν κάποια λινκ έχουν κλικαριστεί το σύστημα τα αλλάζει χρώμα για να θυμάται ο
χρήστης ποια έχει κλικάρει-ανοίξει. Αυτό είναι πρότυπο που χρησιμοποιείται κατά
κόρον στις ιστοσελίδες…
Μπορείτε να δείτε και μόνοι σας (Τα γκρι υπογραμμισμένα είναι αυτά που έχουν
κλικαριστεί προηγουμένως):

Page 21 of 27

Χρήστος Πεχλεβανούδης | 18/11/2018

4.Διατήρηση συνέπειας και χρήση στάνταρ
ii. Τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και οι ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω
εμφανίζονται στο ίδιο μοτίβο! Έτσι λοιπόν διατηρείται η συνέπεια!
Σε αυτό προφανώς, βοηθάει η σχεδίαση της ιστοσελίδας…
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5.Αποτροπή Σφαλμάτων Χρήστη
Στην σελίδα ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΑΘΟΥΣ κατά την Αποστολή κενής φόρμας εμφανίζει αυτό το
παράθυρο διαλόγου αναφέροντας το πρόβλημα!

6.Αναγνώριση αντί για ανάκληση
Κατά την Ψηφιοποίηση Φ.Α. δεν χρειάζεται ο διαιτητής να γράψει ή ακόμη να
αναζητήσει τον προπονητή ή τον ποδοσφαιριστή για να τον εισάγει στο σύστημα, αλλά
υπάρχει έτοιμη μια λίστα που διαλέγει τους αξιωματούχους του αγώνα από αυτήν!
Αφού συνδεθείτε πρώτα, μπορείτε να δείτε στο κενό Φ.Α. τι γίνεται από το παρακάτω
λινκ: www.epsip.gr/admin/league/fyllo_agona_ref.php

Page 23 of 27

Χρήστος Πεχλεβανούδης | 18/11/2018
7.Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα χρήσης
Σε κάθε πίνακα Βαθμολογίας κάθε κατηγορίας το σύστημα δίνει την δυνατότητα στον
χρήστη να προσαρμόσει τον συνολικό πίνακα βαθμολογίας ανάλογα, με ΦΙΛΤΡΟ:
o Όλα τα παιχνίδια (είναι προεπιλεγμένο)
o Εντός έδρας παιχνίδια
o Εκτός έδρας παιχνίδια

8.Καλαίσθητος και μινιμαλιστικός σχεδιασμός
Οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ είναι από τις λίγες σελίδες αυτής της ιστοσελίδας που έχουν καλό
Design και αυτό γιατί κόβονται τα κείμενα εκεί που πρέπει, δεν είναι κοντά τα links
μεταξύ τους κτλ.
Αν και θα μπορούσε εδώ ο προγραμματιστής να βάλει ένα pagination (↓)

Στο Screenshot παρακάτω φαίνονται οι ανακοινώσεις πόσο ωραία είναι σχεδιασμένες:
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9.Αναγνώριση και ανάνηψη από λάθη
Μπορεί όπως αναφέραμε να μην υπάρχει καλή 404 error page, αλλά αν ο χρήστης
προσπαθήσει να βρει γήπεδα ή ποδοσφαιριστές που δεν υπάρχουν παίρνει πίσω ένα
σχετικό μήνυμα που τον ενημερώνει σχετικά.
Αν προσπαθήσει ο χρήστης να βρει έναν ποδοσφαιριστή που δεν υπάρχει για
παράδειγμα από τον παρακάτω σύνδεσμο:
www.epsip.gr/players/display_player.php?player_id=123456789
θα εμφανιστεί το εξής μήνυμα:

10.Βοήθεια
Επειδή η Ψηφιοποίηση ενός Φ.Α. ειδικά για έναν
άπειρο χρήστη και ειδικά την πρώτη φορά που θα
προσπαθήσει να την πραγματοποιήσει, θα είναι μια
δύσκολη για αυτόν διαδικασία οπότε αφού
συνδεθεί στο ref dashboard βλέπει στα αριστερά
την σελίδα ΟΔΗΓΙΕΣ όπως βλέπετε εδώ:
Έτσι, λοιπόν, αν πατήσει ο χρήστης (διαιτητής) στις ΟΔΗΓΙΕΣ θα μεταφερθεί σε ένα pdf
αρκετά αναλυτικό και με οδηγίες για το κάθε βήμα το οποίο μπορούμε να το ανοίξουμε
από το εξής λινκ: www.epsip.gr/orientation.pdf
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5. Conclusions
Συνοψίζοντας όλη την αναφορά, έχουμε να πούμε ότι αλγοριθμικά είναι πολύ καλά
στημένη η ιστοσελίδα (ΕΚΤΟΣ του καταστροφικού problem issue που αναφέρθηκε
παραπάνω και θα συνοψίσουμε σε αυτήν την ενότητα). Τον απλό χρήστη όμως δεν τον
νοιάζουν οι αλγόριθμοι! Από αυτήν, λοιπόν, την άποψη (η οποία είναι και πιο σχετική με
αυτήν την αναφορά), η ιστοσελίδα αυτή έχει αρκετά προβλήματα όσον αφορά το User
Interface. Δεν είναι mobile-friendly, πολλά λινκ πολύ κοντά, κάποια διαγράμματα και
χάρτες δεν δουλεύουν καλά. Το κύριο πρόβλημα, λοιπόν, για τον χρήστη είναι η μέτρια
μορφοποίηση της ιστοσελίδας η οποία θέλει διορθώσεις CSS και κάποια alerts box που
θέλουν διορθώσεις.
Όσον αφορά το 5ο heuristic, υπάρχει ένα κενό ασφαλείας στην ιστοσελίδα που ο
συνδεδεμένος χρήστης (διαιτητής) μπορεί με μία προσεχτική παρατήρηση και χωρίς
αναγκαία γνώσεις προγραμματισμού, αλλάζοντας παραμέτρους του URL να έχει πρόσβαση
σε όλους τους αγώνες αυτής της ιστοσελίδας.
Με λίγη δουλειά και λίγες τροποποιήσεις από τον προγραμματιστή είναι εύκολο να
διορθωθούν τα problem issues!
Παρακάτω παραθέτουμε τον συνολικό πίνακα με τα problem issues! Βρήκαμε 18 problem
issues συνολικά, τα οποία είναι κατά μέσο όρο αξιολογημένα με 3 (3/5) στην κλίμακα
σοβαρότητας (issue severity).

Issue severity

Heuristic

Number of
issues

1

2

1

3

1

1

2

2

3

2

4

3

5

2

6

2

7

1

8

1

9

1

10

1

Total

18

3

4

7

3

1

Percentage

100%

16,7%

22,2%

39%

16,6%

5,5%

1

2

3

4

5

1

Average severity
2,33/5

1

2,5/5

2

3/5

1

1,66/5
1

1

2

4,5/5
3/5

1

2/5
1

4/5

1

3/5

1

2/5
2,8/5
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