EK-2. ETSEL YAZILIM DEERLENDRME FORMU (NHA FORM)
Deerlendiren kiinin ad:…………………………………………….. ……………..
Deerlendirdii yazlmn ad: ……………………………………………………….
Yazlm üreten firmann ad:…………………
Üretim tarihi:………………
Bu form araclyla, incelemi olduunuz eitsel yazlmnn aadaki
özelliklerini 0 ile 4 ( 0: 0 puan/Gözlenmedi, 1: 1 puan/Zayf, 2: 2
puan/Orta, 3: 3 puan/yi, 4: 4 puan/Çok iyi ) arasnda puan vererek
deerlendirebilirsiniz.
Lütfen ilgili kutucua (X) iareti koyarak deerlendirmelerinizi yapnz.
Ör.Gör. Alev ATE
Ege BÖTE

ETSEL YAZILIMIN ÖZELLKLER
1. Eitsel Özellikleri
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Hedef kitlenin örenme gereksinimlerine uygunluk
Hedeflerin uygun biçimde belirtilmesi
Örenen kitlesi açsndan tümcelerin açk ve anlalr olmas
Konuya dikkat çekebilmesi
Örencilerin ön bilgilerini snamas
Yönergelerin açk ve anlalr olmas
Sayfa balklarnn konuyu yanstmas
stenmeyen unsurlardan (rk, din, dil, iddet, saldrganlk,
korku, cinsiyet ayrm vb.) arnk olmas
Gereken her durumda örenciye geribildirim vermesi
Yeterli miktarda altrma ve uygulama yapma olana sunmas
Ders konularnn örenilmesini desteklemesi
2. Görsel Tasarm Özellikleri
Metinlerin gereinden az veya fazla olmas
Menülerin uygun tasarlanmas
Dümelerin (buton) uygun tasarlanmas
Sayfa balklarnn yerleim açsndan uygunluu
Görsel tasarm ilkelerine uygunluu
3. Çoklu ortam Özellikleri
Kullanlan çoklu ortam öelerinin (ses, video, metin,
animasyon, simülasyon, resim, vb.) amaca uygunluu
Tüm iitsel unsurlarn (ses, müzik, konuma vb.) olmas
Yeterince görsel unsurun (resim, video, grafik) olmas
Yeterince canlandrmann (animasyon) olmas
Çoklu ortam öeleri ile ilgili açklama ve göndermelerin
uygunluu
Video gibi görsel unsurlar için durdurma, ileri, geri, yeniden
oynatma özelliklerinin etkin çalmas
Ses, müzik gibi iitsel unsurlar için durdurma, ileri, geri,
yeniden oynatma özelliklerinin etkin çalmas
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4. çerik
çerikte doru bilgilere yer verilmesi
çerikte güncel bilgilere yer verilmesi
Konunun dier derslerle ilikilendirilmesi
Konunun gerçek yaamla ilikilendirilmesi
çeriin basitten karmaa/somuttan soyuta doru
düzenlenmesi
Yazlm içeriine ait bir “Kaynakça” bölümünün olmas
Dilin, doru ve etkili kullanlmas
5. Yönlendirme ve yardm
Sayfalar aras balantlarn (ileri, geri, ana sayfa) yeterli olmas
Örenciye gerekli durumda ipuçlar sunulmas
Yazlmda, ilevsel bir yardm menüsünün olmas
Etkileimli bir yazlm haritasnn olmas
Yazlmn kullanm ile ilgili gerekli yönlendirmelerin yazlmda
olmas
6. Kurulum ve Kullanm Özellikleri
Yazlmn, kullanm klavuzuna baklmadan kolaylkla
kullanlabilmesi
Yazlmn otomatik olarak kurulmas
Yazlmn ekran boyutunun kullancnn isteine göre
deitirilebilmesi
Kullancnn, istedii yerden yazlma balayabilmesi
Kullancnn, kald yerden sonradan kolaylkla devam
edebilmesi
Kullanc ad ve ifresi gibi kullanc bilgilerinin kaydnn
tutulmas
stediinde yazlmn ayarlarn (arka plan, fon müzii..vb.)
deitirebilmesi
Yazlmn kullanc komutlarna ksa sürede yant verebilmesi
Yazlm ekranndaki tüm öelerin ilevlerinin açk ve anlalr
olmas
Kullanm klavuzunda yazlmn yüklenmesi ve çaltrlmas ile
ilgili yönergelerin yeterli olmas
Kullanm klavuzunda yazlmn çalmas için gerekli minimum
sistem gereksinimlerinin olmas
Kullanm klavuzunda yazlm üreticileriyle iletiim bilgilerinin
olmas
Yazlmn hatasz çalmas
Yazlm içeriinin güncellenebilmesi
Ek bir program kurmay gerektirmeden çalabilmesi
GENEL TOPLAM

Dier Görüleriniz :
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